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Ліна БІЛОУС,
кандидат політичних наук, доцент,

доцент кафедри суспільних наук
Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

(Івано-Франківськ, Україна), linabilous.if@gmail.com

ІСТОРІЯ НАФТОГАЗОВОЇ СПРАВИ ДРОГОБИЦЬКО-БОРИСЛАВСЬКОГО 
ПРОМИСЛОВОГО РАЙОНУ СЕРЕДИНИ 40-Х РОКІВ XX СТ. −  

ПОЧАТКУ XXI СТ. У ДОСЛІДЖЕННЯХ ВІТЧИЗНЯНИХ НАУКОВЦІВ

Стаття присвячена аналізу досліджень вітчизняними науковцями історії нафтогазової справи Дрогобицько-
Бориславського промислового району періоду середини 40-х рр. XX ст. − початку XXI ст. На основі здійсне-
ного аналізу праць вітчизняних вчених щодо зазначеної проблеми з’ясовано основні напрями цих досліджень: 
геолого-геофізичні дослідження, технологія і техніка буріння нафтових і газових свердловин, розробка нафтових 
і нафтогазових родовищ, нафтопереробка, підготовка кадрів та розвиток галузевої науки.

Ключові слова: нафтогазова справа, Дрогобицько-Бориславський промисловий район, вітчизняні вчені, нау-
кові праці, напрями досліджень.

Lina BILOUS,
Candidate of Political Science, Associate Professor,

Associate Professor of Social Sciences Department of
Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

(Ivano-Frankivsk, Ukraine), linabilous.if@gmail.com

THE HISTORY OF OIL AND GAS BUSINESS OF DROHOBYCH-BORYSLAV 
INDUSTRIAL REGION IN THE MID-40S OF THE 20TH CENTURY −  

EARLY 21ST CENTURY IN THE STUDIES OF DOMESTIC SCIENTISTS

The article deals with the analysis of domestic scientists’ studies of the history of oil and gas business of Drohobych-
Boryslav industrial region in the mid-40s of the 20th century − early 21st century and defining the priority areas of these studies.

A brief review of the history of oil and gas business of the said industrial area from the end of the 18th century till the 
beginning of the 21st century has been conducted. It is noted that this development is mainly connected with Boryslav City, 
which was the center of oil production in Galicia, and Drohobych, which was considered to be the largest center of oil 
refining here.

It is indicated that the operation of hydrocarbon deposits on Boryslav territory began from the end of the 18th century 
and was characterized by spontaneous oil production. Commercial production of oil began in the late 19th century. Even 
earlier, in the middle of the 19th century, the first oil refineries were opened in Drohobych.

It is noticed that the development of the oil industry in Eastern Subcarpathia region began during the reign of the Austrian 
invaders in 1772−1918 and continued under the government of bourgeois Poland in 1919−1939. In this regard, both Austrian 
and Polish occupation authorities viewed the western lands as a raw material appendage to their home states.

It is emphasized that the inclusion of Western Ukraine in the USSR in 1939 had a principal influence on the development 
of the oil and gas industry of Eastern Subcarpathia region in the period after the end of World War II. 

The achievements of Drohobych-Boryslav industrial area in oil and gas business in the post-war period are briefly 
presented. It is noted that the oil and gas industry of Ukraine has been in crisis since the mid-90s of the 20th century.

The importance of hydrocarbon energy sources such as oil and gas is undeniable. However, publications on the 
history of oil and gas production can hardly be named numerous. In addition, the materials of existing studies require 
better systematization and generalization.

Among all the works of domestic scientists on the study of various aspects of the history of oil and gas business of Drohobych-
Boryslav industrial region, the author of the article analyzes only those works that mainly relate to the research of the post-
war period of the development of the area. On the basis of the analysis conducted the following main lines of the research of 
Ukrainian scientists have been designated: geological and geophysical research, technology and technique of well-drilling, 
development of oil and gas fields, oil refining, personnel training and development of industry science.

Key words: oil and gas business, Drohobych-Boryslav industrial region, domestic scientists, scientific works, lines of 
research.



5ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

Постановка проблеми. Основою господар-
ства Дрогобицько-Бориславського промислового 
району, що розташований у південно-західній 
Галичині, є багаті родовища корисних копалин, 
насамперед нафти (Борислав, Східниця, Урич, 
Орове, ін.) і газу (Борислав, Трускавець, ін.) (Дро-
гобицько-Бориславський промисловий район, 
веб-сайт). Відомо, що Борислав, який був центром 
нафтовидобування в Галичині, називали «Галиць-
кою Каліфорнією», а Дрогобич – найбільшим тут 
осередком переробки нафти.

Історія нафтогазової справи Дрогобицько-
Бориславського промислового району бере свій 
початок з експлуатації вуглеводневих покладів 
на території м. Борислав із кінця XVIII ст. Видо-
бування нафти тоді велося за допомогою шур-
фів-копанок, колодязів. На зміну стихійному 
нафтовидобутку, коли нафта ще не мала широ-
кого застосування і її в основному використову-
вали для мащення возів та медичних цілей, в кінці 
XIX ст. прийшли перші свердловини, які бури-
лись ударно-канатним способом на більш широкі 
горизонти. Розпочинається промисловий видобу-
ток нафти. Ще раніше, всередині XIX ст., у Гали-
чині виникають перші нафтопереробні заводи, 
зокрема, в Дрогобичі у 1848 р. почав працювати 
нафтоперегінний завод  Шрайнера і Герца, а в 
1863 р. – завод Готліба.

Важливо зауважити, що розвиток нафтової 
промисловості на Східному Прикарпатті розпо-
чався за часів панування австрійських окупантів 
1772−1918 рр. і продовжувався під владою буржу-
азної Польщі у 1919−1939 рр. При цьому як австрій-
ські, так і польські окупаційні власті розглядали 
західноукраїнські землі, як сировинний придаток до 
своїх держав, тобто тримали ці землі у стані колоній.

Принциповий вплив на післявоєнний розви-
ток нафтогазової промисловості мало приєднання 
Західної України до УРСР у 1939 р. Це спричи-
нило створення певних умов для індустріалізації 
краю, зокрема розвитку нафтогазової промисло-
вості та її реорганізації (Гах, 1994: 25−26).

У післявоєнний період у Дрогобицько-Борис-
лавському нафтогазопромисловому районі зна-
чно посилюються геолого-пошукові і розвід-
увальні роботи, відкриваються нові родовища, 
впроваджується комплекс нових технологій у 
розробці родовищ та інтенсифікації продуктив-
ності свердловин, циклічно функціонує нафто-
видобуток, реконструюються та розширюються 
нафтопереробні заводи, де впроваджуються нові 
технологічні процеси та виробляються нові види 
нафтопродуктів (Музичко, 1997: 101; Маскаєв, 
Чередниченко, 1997: 216).

Починаючи з середини 90-х рр. в умовах еко-
номічної кризи щороку видобуток нафти на При-
карпатті скорочується, зменшуються обсяги екс-
плуатаційного буріння, майже не ведеться їх 
бюджетне фінансування, пошукові роботи прак-
тично зупинені, відбувається масове скорочення 
працівників нафтовидобувної та суміжних галузей. 
Вихід із такої ситуації фахівці бачать у відкритті 
нових родовищ нафти на нових високоперспектив-
них об’єктах як на заході, так і на сході України, а 
також подальше розширене освоєння уже виявле-
них запасів нафти шляхом введення в дію закон-
сервованих родовищ і свердловин, відновлення 
ліквідованих свердловин та їх раціонального вико-
ристання (Мончак та ін., 2018: 14−16).

Історія нафтогазової справи Дрогобицько-
Бориславського промислового району – це, 
передусім, історія видобутку й переробки таких 
найважливіших у XX ст. вуглеводневих джерел 
енергії, як нафта й газ. Але за великого значення 
останніх публікації з історії нафтогазовидобутку 
важко назвати численними. Крім того, матеріали 
наявних досліджень потребують кращої система-
тизації та узагальнень.

Аналіз досліджень. У результаті пошуку будь-
яких наукових розвідок щодо вибраної теми 
дослідження нам довелось констатувати відсут-
ність якихось позитивних результатів.

Мета статті полягає у спробі аналізу праць 
українських науковців щодо досліджень істо-
рії нафтогазової справи Дрогобицько-Борислав-
ського промислового району середини 40-х рр. 
XX ст. – початку XXI ст. та визначення пріори-
тетних, на нашу думку, напрямів цих досліджень.

Виклад основного матеріалу. Проаналізо-
вані нами наукові праці щодо досліджень тих чи 
інших аспектів історії нафтогазової справи Дро-
гобицько-Бориславського промислового району 
умовно можна поділити на дві групи. До першої 
групи вважаємо належними ті наукові доробки, 
дослідження яких стосуються лише періоду до 
40-х рр. XX ст. Це, зокрема, публікації Р. Макі-
три та М. Семенюк (Макітра, Семенюк, 2012: 
155−160; Макітра, Семенюк, 2013: 110−112; 
Макітра, Семенюк, 2014: 74−77; Макітра, Семе-
нюк), матеріали, впорядковані О. Васьківим та 
Л. Михалевичем (Васьків, Михалевич, 2002), 
роботи О. Микулича (Микулич, 2004), В. Клап-
чука (Клапчук, 2013: 67−216), В. Білецького, 
Г. Гайка та П. Салуги (Білецький, Гайко, Салуга, 
2017: 38−39).

До другої групи належать ті наукові розвідки, 
в яких тією чи іншою мірою представлено істо-
рію нафтогазової справи Дрогобицько-Борислав-
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ського промислового району в контексті історії 
розвитку нафтової, газової та нафтопереробної 
промисловості України загалом та Західної Укра-
їни зокрема, особливо в повоєнний період, коли 
розпочалось інтенсивне зростання видобутку 
нафти й газу та їхньої переробки. Це дослі-
дження Й. Гаха, Є. Іваницького та В. Михалевича, 
Р. Окрепкого та С. Омелянчука, І. Музичка, К. Ога-
нова та З. Осінчука, А. Маскаєва та Г. Чередни-
ченка, І. Вишнякова, М. Вуля, Г. Досина та ін., 
М. Марухняка, А. Андрусяка, М. Величка, Г. Бра-
жини та  Р. Яремійчука, Ю. Смука, К. Оганова, 
Ю. Качмара, В. Дорошенка та ін., З. Осінчука та 
Р. Кондрата, М. Братичака, М. Братичака,  Л. Кос-
совича та Я. Пенського, М. Братичака, Ю. Іщука, 
Р. Макітри, М. Семенюк та Б. Ярмолюка; Ч. Ярача, 
Є. Крижанівського та І. Васька, І. Куротчина, 
М. Данчишака та Л. Михалевича, В. Чебана та 
Д. Лещука, Р. Кондрата та Л. Середницького, 
О. Соскіна, Ф. Козака, О. Кудряшова, А. Мичака 
та В. Філиповича.

У спільній роботі І. Вишнякова, М. Вуля, 
Г. Досина, О. Ступки, Р. Трушкевича, П. Шпака 
(Вишняков та ін., 2004: 68−79) висвітлені історія 
геолого-геофізичних досліджень українського 
Прикарпаття у післявоєнний період через відо-
браження формування наукових поглядів на тек-
тоніку Карпат і Передкарпаття, розвиток поглядів 
на походження нафти й газу для Карпатського 
регіону загалом, історія промислового освоєння 
Західного регіону України, в тому числі й Борис-
лавсько-Покутської зони.

Праця І. Вишнякова, М. Вуля, Г. Досина, 
Г. Ладиженського, А. Пилипчука, В. Свириденка, 
Р. Трушкевича, П. Шпака та Б. Яроша (Вишня-
ков та ін., 2004: 127−129) подає історію розробки 
покладів Бориславського нафтогазоконденсатного 
родовища за допомогою методів сейсморозвідки, 
гравіметричних та аеромагнітних досліджень, 
електророзвідувальних робіт, структурно-пошу-
кового буріння. 

Окремо розглянуто історію розвитку геофізич-
них методів розвідки корисних копалин, насампе-
ред нафти й газу, у Західному регіоні, в тому числі 
Бориславсько-Покутській зоні, а також охарак-
теризовано розвиток методів польової геофізики 
у праці В. Чебана та Д. Лящука (Чебан, Лящук, 
2007: 213−231).

У дослідженнях Є. Іваницького та В. Миха-
левича (Іваницький, Михалевич, 1995: 25−102), 
Й. Гаха (Гах, 1994: 50−65), Г. Бражини, Р. Віняр-
ського та І. Фіногенова (Бражина, Вінярський, 
Фіногенов, 1997: 90−94), М. Марухняка, А. Андру-
сяка, М. Величка, Г. Бражини та Р. Яремійчука 

(Марухняк та ін., 2004: 173−205), І. Куротчина, 
М. Данчишака та Л. Михалевича (Куротчин, Дан-
чишак, Михалевич, 2010), З. Осінчука та М. Полі-
ника (Осінчук, Поліник) відображено історію 
впровадження різних способів (технологій) 
буріння свердловин у Бориславському нафтовому 
районі (ударного, роторного, турбінного, електро-
буріння, реактивно-турбінного), техніки буріння 
(установок різною вантажопідйомністю, різних 
конструкцій доліт, високопродуктивних забій-
них двигунів, різних типів бурильних і обсадних 
труб із підвищенням їх міцності і герметичності, 
складних конструкцій свердловин) та різноманіт-
них бурових промивальних рідин, що сприяло 
зростанню обсягів, глибини і швидкості буріння.  

Наукові розвідки Й. Гаха (Гах, 1994: 27−58), 
І. Музичка (Музичко, 1997: 99−101), К. Оганова 
та З. Осінчука (Оганов, Осінчук, 1997: 184−186, 
192−195), Є. Іваницького та В. Михалевича (Іва-
ницький, Михалевич, 1995: 25−102), І. Куротчина, 
М. Данчишака та Л. Михалевича (Куротчин, Дан-
чишак, Михалевич, 2010), Ю. Смука, К. Оганова, 
Ю. Качмара, В. Дорошенка, Д. Єгера, Л. Серед-
ницького, І. Музичка, Н. Гульки, В. Іванішина та 
Е. Лискевича (Смук та ін., 2004: 254−257, 274−279, 
280−284, 285−290), Р. Кондрата та Л. Середниць-
кого (Кондрат, Середницький), О. Кудряшова, 
А. Мичака та В. Філиповича (Кудряшов, Мичак, 
Філипович, 2012: 18−20) відображають динаміку 
відкриття в Бориславському нафтопромисловому 
районі у повоєнні роки родовищ (Орів-Улич-
нянського, Старосамбірського, Заводівського, 
Новосхідницького, Іваниківського, Південности-
навського, Мельничанського) та численних сверд-
ловин, динаміку видобутку нафти та нафтового 
газу з них та тих, які експлуатувались і раніше.

Значну увагу науковці приділяють також 
висвітленню процесів переведення свердловин 
зі свабового та желонкового способів їх екс-
плуатації на глибиннонасосний, впровадження 
системи автоматизації і телекерування роботою 
свердловин, а також розвитку та аналізу методів 
інтенсифікації видобутку нафти й газу і підви-
щення нафтовіддачі. До останніх, що викорис-
товувались на Бориславщині в післявоєнний 
період, учені зараховують: інтенсивне погли-
блення свердловин, перфорацію вищезаляга-
ючих продуктивних горизонтів, торпедування 
у свердловинах зарядами масою від кількох до 
десятків кілограмів, теплові, кислотні обробки 
привибійної зони пласта, обробка міцелярними 
розчинами, гідравлічний розрив пласта, термо-
хімічні методи впливу, газоповітряна репресія, 
заводнення тощо.
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Зрозуміло, що успішне вирішення цих склад-
них техніко-технологічних проблем дослідники 
правомірно пов’язують з ініціативною, новатор-
ською працею робітників, інженерно-технічних 
працівників промислів, науковців.

Заслуговують на увагу матеріали, впорядковані 
Й. Гахом (Гах, 1994: 65−71), роботи А. Маскаєва 
та Г. Чередниченка (Маскаєв, Чередниченко, 1997: 
214−216, 230−231, 243−245), М. Братичака (Бра-
тичак, 2013: 33−37), М. Братичака, Л. Коссовича 
та Я. Пенського (Братичак, Коссович, Пенський, 
2004: 364−371, 386−388, 393−397), М. Братичака, 
Ю. Іщука, Р. Макітри, М. Семенюк та Б. Ярмолюка 
(Братичак та ін.), Л. Тимошенка (Тимошенко, 
2009: 217, 239). У цих працях відображена істо-
рія виникнення і функціонування найбільшого 
нині хімічного заводу ВТП «Галлак» у м. Борис-
лав (спочатку нафтоперегінний завод «Рафінерія», 
пізніше – нафтопереробний завод № 10) і ВАТ 
«Нафтопереробний комплекс Галичина» у Дрого-
бичі, яке своїм корінням сягає нафтопереробних 
заводів «Польмін» і «Галіція». Водночас науков-
цями прослідковано обсяги переробки нафти, 
запровадження нових технологічних установок, 
кількісні та якісні параметри асортименту продук-
ції і названо прізвища тих людей, хто зробив поміт-
ний внесок у розвиток нафтопереробної галузі.

Нині в Україні склалася вкрай несприятлива 
ситуація, коли наші нафтозаводи, маючи достатні 
потужності для виробництва нафтопродуктів, про-
стоюють. Так, наприклад, при проектній потужності 
3,2 млн тонн на рік Дрогобицький НПЗ у 2009 р. 
переробляв 0,42 млн тонн нафти, у 2010 р. – 0,37, 
у 2011 р. – 0,16, а в 2012 р. практично не працював. 
Шанси на його повернення до життя оцінюються 
деякими експертами як майже нульові (Соскін).

У зв’язку з незначним видобутком нафти в 
Україні обсяги її переробки великою мірою зале-
жать від масштабів поставок її з-за меж країни.

У дослідженнях Й. Гаха (Гах, 1994: 180−199), 
Ч. Ярача, Є. Крижанівського та І. Васька (Ярач, 
Крижанівський, Васько, 2004: 464−465, 467−468, 
471−475, 477−478, 485−515), Ф. Козака (Козак) 

різною мірою відображено історію створення 
та розвитку професійних, середньотехнічних та 
вищих навчальних закладів. У Бориславі це була 
школа фабрично-заводського навчання (ФЗН), яка 
функціонувала в 1945–1960-х рр., у Дрогобичі − 
Дрогобицький нафтовий технікум (1945−2012), 
з 2012 р. – Дрогобицький коледж нафти і газу, 
у Львові – Львівський політехнічний інститут 
(1939−1993), з 1993 р. – Державний університет 
«Львівська політехніка», а з 2000 р. – Національ-
ний університет «Львівська політехніка», в Івано-
Франківську – Станіславський загальнотехнічний 
факультет (1960−1963), з 1963 р. – Івано-Франків-
ський філіал Львівського політехнічного інституту, 
з 1967 р. – Івано-Франківський інститут нафти і газу 
(ІФІНГ), з 1994 р. – державний технічний універси-
тет нафти і газу (ІФДТУНГ), а з 2001 р. – національ-
ний технічний університет нафти і газу (ІФНТУНГ). 
Ці навчальні заклади здійснювали (і більшість із 
них продовжує здійснювати) підготовку робітничих, 
інженерних та наукових кадрів для нафтогазового 
комплексу України загалом, її Західного регіону 
зокрема, в тому числі і для Дрогобицько-Борислав-
ського нафтогазопромислового району.

Також у названих працях аналізується робота 
першого наукового закладу нафтового профілю на 
Прикарпатті – Центральної науково-дослідної лабо-
раторії (ЦНДЛ), яка була створена наприкінці 1945 р. 
у Бориславі і перебазована в лютому 1960 р. у Станіс-
лав (тепер м. Івано-Франківськ) для наукового забез-
печення видобутку нафти, зокрема вдосконалення 
розробки родовищ, техніки та технології буріння, 
підвищення нафтогазоконденсатовіддачі пластів.

Висновки. Здійснений аналіз праць україн-
ських науковців щодо досліджень історії нафто-
газової справи Дрогобицько-Бориславського 
промислового району періоду середини 40-х рр.  
XX ст. – початку XXI ст. дає змогу визначити такі 
основні, на наш погляд, напрями цих досліджень: 
геолого-геофізичні дослідження, технологія і 
техніка буріння свердловин, розробка нафтових 
і нафтогазових родовищ, нафтопереробка, підго-
товка кадрів та розвиток галузевої науки. 
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EFFECT OF EURO-INTEGRATION PROCESSES  
ON THE AGRICULTURAL SECTOR OF THE ECONOMY OF BULGARIA

The development of integration at the European level is a modern sign of progressive changes in agriculture and a 
relatively new direction in the research of the national agrarian science. European benchmarks provide the agricultural 
sector with an appropriate vector of development and open up new opportunities for agricultural rebirth and create 
additional comparative advantages in the agro-food market in the face of globalization of the economy. A serious step 
from the point of view of deepening of trade relations between Ukraine and the EU should be the Free Trade Agreement 
(FTA), which will facilitate the approximation of the national agricultural sector of the economy to European standards, 
its adaptation to the Common Agricultural Policy of the EU (CAP) and expansion of the presence on Ukrainian agro-food 
the market of new EU member states.

In order to successfully solve the problems of European integration, the agrarian sector of Ukraine’s economy has 
sufficient prerequisites: a rich natural resource and export potential, a strong human capital, a gradually growing 
investment attractiveness, a preserved pattern of rural life and centuries-old traditions of agriculture. In this context, 
research and scientific understanding of the experience of creating a European agrarian model will contribute to 
structural reforms in the field of agriculture and to increase the competitiveness of agri-food products in the European 
and world markets.

At the same time, the awareness of opportunities, as well as the probability of the challenges of European integration 
processes for the domestic agrarian sector of the economy, is extremely important in the context of deepening of the 
economic crisis. 

Thus, the level of readiness of the domestic agrarian sector of the economy to the conditions of European integration, 
as compared to the CEE countries that joined the EU in the last wave shows that similar transformations in our country 
did not occur, which is due to the relevance of this study.

Key words: Eurointegration, Ukraine, Bulgaria, European Union, agriculture, agrarian sector.
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ВПЛИВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ  
НА АГРАРНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ БОЛГАРІЇ

У статті досліджено розвиток аграрного сектору економіки Болгарії в євроінтеграційних та глобалізацій-
них умовах та окреслено шляхи реформування сільського господарства Болгарії у відповідності до європейських 
стандартів. Проаналізовано положення Європейської угоди, які відображають умови щодо розвитку болгар-
ської сільськогосподарської сфери. Особливу увагу приділено негативним наслідкам для сільського господарства 
Болгарії від її асоційованого членства з ЄС.  Розглянуто перспективи євроінтеграції для аграрного сектору еко-
номіки Болгарії.

Ключові слова: євроінтеграція, Україна, Болгарія, Європейський Союз, сільське господарство, аграрний сектор.

Formulation of the problem. Adaptation of the 
domestic agrarian sector of the economy to the con-
ditions and requirements of the European Union is 
a complicated and controversial process. Due to the 
natural and economic features of the agricultural 
sector, its long internal and external isolation from 

developed European countries, significant differences 
between Ukraine and the EU in determining priorities 
of the state agricultural policy, scientific discussions 
about the available European integration perspec-
tives of the agrarian sector are continuing. Extremely 
important in these conditions is an assessment of the 
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positive and possible negative consequences of Bul-
garia’s accession to the EU, the development of its 
own scenarios for European integration for the agrar-
ian sector of the Ukrainian economy based on Bulgar-
ian experience.

Since 1993, when the decision of the Verkhovna 
Rada of Ukraine “On the main directions of foreign 
policy of Ukraine” declared the desire to acquire 
membership in the European Union (Гайдуцький, 
2013), the leadership of our country signed and 
implemented a number of important bilateral and 
multilateral agreements, created a proper an institu-
tional basis for a bilateral dialogue between the offi-
cial Kyiv and Brussels. However, the Partnership and 
Cooperation Agreement between Ukraine and the 
EU and the EU-Ukraine Action Plan, like the East-
ern Partnership, did not provide for mechanisms that 
would allow Ukraine to become a member of a united 
Europe. In addition, none of these documents men-
tioned the eurointegration prospects of official Kyiv. 
A new impetus to the bilateral dialogue was given 
in 2009, when on June 16 at the 13th meeting of the  
EU-Ukraine Cooperation Council the “EU-Ukraine 
Association Agenda” was approved. Work on the text 
of the Association Agreement continued until the end 
of 2011, and on March 30, 2012, the heads of the nego-
tiating delegations of Ukraine and the European Union 
argued the text of the document (Гайдуцький, 2013).

Undoubtedly, this important and long-awaited 
event can be considered a milestone in the path of 
Ukraine to the EU, since it is from the Association 
Agreement that our western neighbors started their 
way to a united Europe. It is quite obvious that the EU 
2012 is not a European community in the 1993 model, 
when it signed the association agreements with Bul-
garia, the Czech Republic, Slovakia and Romania, 
as it is impossible to compare the situation in those 
countries then, and now in Ukraine. However, with-
out questioning the grandeur of the old Roman saying 
that “it is impossible to enter a single river twice”, one 
should use positive experience and take into account 
the disadvantages that occurred when approaching 
the EU’s neighbors to Ukraine, in particular Bulgaria.

Research analysis. Bulgarian scientists made a 
significant contribution to the study of the problems 
of Bulgaria-EU relations, the issues of the agrarian 
sector in the context of European integration pro-
cesses and the analysis of Bulgaria’s globalization 
problems − C. Grozdanova (Грозданова, 2016), 
I. Baeva (Баева, 1999), D. Vachkov (Вачков, 2011), 
D. Ruscheva (Русчева, 2010). Their results allow us 
to form a system of knowledge on the European inte-
gration perspective of the Bulgarian agrarian sector 
of the Bulgarian economy.

The purpose of the article. Identify the main 
advantages and disadvantages for Bulgarian agrar-
ian commodity producers when Bulgaria joins the 
EU and assess their impact on the development of the 
agricultural sector in Bulgaria.

Presenting main material. According to the State 
Statistics Service of Ukraine, Ukraine’s foreign trade 
was characterized by a negative balance, the balance 
of which in recent years was balanced from 4.8 billion 
dollars. The US (2009 figure) to 17.7 billion dollars 
USA (2008 indicator). It should be noted that Ukraine 
fiscal year 2011 ended with a negative balance of  
$ 12.7 billion (Гайдуцький, 2013). At the same time, 
the economy of Ukraine, which has a positive sur-
plus in foreign trade, is agriculture. For example, in 
2010 the export of agrarian sector products amounted 
to 10.2 billion dollars USA, while imports − 6.05 bil-
lion dollars USA. The tendency to increase the posi-
tive foreign economic balance of Ukrainian agricul-
tural products and its significant share in the foreign 
trade of our state have led to the need for proper 
and versatile preparation of the agrarian sector to 
deepen Ukraine’s integration with the EU. Based 
on the fact that Bulgaria was economically the most 
similar to Ukraine among the states that joined the 
EU in 2004 and 2007, at the time when work on 
the economic component of the Association Agree-
ment continued (Гайдуцький, 2013), we consider an 
extremely valuable borrowing of Bulgarian European 
integration experience and an analysis of the difficul-
ties faced by the Bulgarian agricultural sector within 
the framework of the process.

At the same time, with the onset of radical politi-
cal, social and socio-economic transformations 
in Bulgaria among the political elites, the idea of 
becoming a member of an associate member of the 
European communities was formed. The factors that 
pushed Bulgaria to such a step were the decline in 
Bulgarian exports of agricultural products in the 
markets of its southern neighbors and the realization 
that the agreement with the EEC would facilitate the 
access of Bulgarian goods to the markets of the mem-
ber countries of the association. At the same time, 
Bulgarians relied on new opportunities for access to 
state-of-the-art technologies, increased opportunities 
for receiving financial assistance, rebuilding the Bul-
garian economy and accelerating economic develop-
ment (Русчева, 2010: 83).

In May 1990, the Bulgarian government applied for 
membership as an associate member of the European 
Communities (Oвсяный, 2002: 217). After almost 
a yearly negotiation process in November 1991, the 
procedure for initialing the relevant agreement took 
place. It should be noted that the negotiations were 
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extremely difficult, since, together with it both the 
Czech Republic and Romania, it was necessary to 
negotiate not only with the European Commission 
authorized by Brussels, but also with all twelve mem-
ber-states of the Community (Вачков, 2011: 334).  
In fact, by the end of the summer, it was not possible to 
unblock the approval of draft association agreements 
due to the lack of “twelve” agreement on the opening 
of markets for imports from applicant countries. The 
greatest controversy arose in the issue of importing 
coal, steel, textiles and agricultural products. Jacques 
Delors, European Commission president, condemned 
European politicians to the point that they initially 
pronounced “sentimental speeches"” on democracy 
and a free market, and then “shut the door to Bulgar-
ian tomatoes and grapes” (Баева, 1999: 371).

Eventually, after long negotiations, on March 8, 
1993, an agreement was signed establishing an asso-
ciation between the Republic of Bulgaria and the 
European Communities and their member countries. 
The European agreement, which was subsequently 
enumerated by the said document, was concluded for 
an indefinite period; it should have come into being 
on the first day of the new month after all parties have 
ratified it (Баева, 1999: 373). Due to delay in ratifica-
tion of the agreement by the EU member states, the 
European agreement entered into force only on Feb-
ruary 1, 1995. However, since March 1994, the trade 
part of the treaty − the Transition Agreement (Баева, 
1999: 373) has begun to act since March 1994.

In the Agreement, one of the central places was 
allocated to economic issues. In particular, among 
the goals of associate membership, “support for the 
development of trade and harmonious economic rela-
tions between the Parties, in order to promote dynamic 
economic development and prosperity in Bulgaria” 
was identified in the second place (Баева, 1999: 373). 
True, such a wording did not cover all goods. Guided 
by the concern for the protection of their own produc-
ers, European politicians advocated imposing restric-
tions on “vulnerable” products (agricultural products, 
steel, coal, textiles) and, reluctantly, only agreed to 
partially open their markets for agricultural products.

The third part of the Agreement is devoted to 
the issue of movement of goods. It should be noted 
that the provisions relating to trade in agricultural 
and non-agricultural (industrial) goods were funda-
mentally different. With regard to industrial goods, 
the Agreement envisaged the introduction of a free 
trade area, ie customs duties, quantitative and other 
restrictions on the border between Bulgaria and the 
Communities were eliminated. A completely different 
situation was with trade in agricultural commodities. 
Although the share of agricultural products in both 

export and import of Bulgaria is several times lower 
than the share of industrial products (Йовчева 2007: 
219), however, special attention of both parties to this 
sphere caused the situation where the Association 
did not foresee the extension of the zone free trade.  
In view of the well-developed system of protecting the 
Union agricultural market, Brussels went exclusively 
to a limited and selective liberalization. That is, liber-
alization covered only some agricultural commodities. 
In addition, it was only a matter of partial reduction, 
rather than the elimination of trade barriers.

For some goods manufactured in Bulgaria, the 
duty in the EU was reduced one time in 1994, while 
others during the 3−5 years gradually increased pref-
erences. Facilitating access to the EU market was 
to reduce customs duties and / or so-called “align-
ment” surcharges that protected the common market 
from imports. However, the reduction of duties and 
surcharges concerned the exceptionally well-defined 
number of goods. For export, which exceeded certain 
quotas, there were no privileges (Йовчева, 2007: 223).

The additional problem that prevented the export 
of agricultural products from Bulgaria to the EU was 
the procedures that had to be followed to obtain pref-
erences. The licensing system envisaged a number of 
conditions that had to be met, and therefore it was 
unprofitable to seek preferences for minor consign-
ments of goods. In general, only 27% of Bulgaria’s 
agricultural exports to the EU were foreseen to reduce 
non-quantifiable duties. Hence, facilitating access to 
the EU market was modest.

The liberalization of access to the Bulgarian agri-
cultural market has been outlined in a much sim-
pler way. First of all, this was due to the lack of a 
developed system of protection against competitive 
import goods coming from member countries of the 
united Europe. On March 1, 1994, Bulgaria reduced 
duties on 246 agricultural products, which accounted 
for 24.8% of imports from the EU countries. The 
decrease was 10%, most often from 35% to 25%, or 
25% to 15%. In early 1997, Bulgaria abolished the 
ban on the import of ethyl alcohol and non-aromatic 
vodka, as well as quantitative restrictions on imports 
of other alcoholic beverages from the EU. The entire 
restriction on imports of food products was abolished 
on January 1, 1999 (Русчева, 2010: 80).

At the same time, the European agreement con-
tained several so-called “safeguard clauses”, that is, 
provisions that allowed the parties to impose certain 
restrictions or new safeguards on imports in clearly 
defined situations. The safeguard clause relating to 
trade in agricultural products states: “˂...˃ if, given 
the particular vulnerability of agricultural markets, the 
import of products of one of the Parties that is the sub-
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ject of a concession ˂...˃ will lead to serious concerns 
in the markets of the other Party, the two Parties will 
without delay carry out advice to find the appropriate 
solution to the problem. Until a solution to the problem 
is found, the Party concerned may apply the means that 
it considers necessary” (Русчева, 2010: 84).

In assessing the consequences of Bulgaria’s becom-
ing an associated member of the EU for Bulgarian 
agriculture, the high degree of complexity of this case 
should be noted. The fact is that the analysis is compli-
cated by a number of factors, which, acting in parallel, 
practically do not allow to distinguish the actual con-
sequences of the signing of the European agreement. 
First, we note that the effects of liberalization within 
the framework of acquiring associate membership were 
superimposed on the consequences of the transforma-
tion associated with the transition of the Bulgarian econ-
omy from command-administrative to market-based 
management. Another factor complicating the assess-
ment of the agreement, since 1995, was the effects of 
innovations in world trade after the Uruguay Round of 
trade negotiations and the creation of the WTO.

Assessing the signing by Bulgaria of the European 
agreement, in general, one cannot but agree with the 
famous Bulgarian researcher D. Vackov, that this fact 
should be recognized for the success of the Bulgar-
ian state. International economic integration was an 
objective historical phenomenon and is currently 
the most effective way of accelerating the economic 
development of European states. Beginning of the 
integration of Bulgaria with the European Union was 
the most important and at the same time the most 
effective external factor that facilitated and, most 
likely, made possible a quick restructuring of the Bul-
garian economy (Вачков, 2011: 271).

The European Agreement, as the first and one of 
the most important treaties concluded by Bulgaria in 
the 1990s, served as a stabilizing factor for the Bul-
garian trade policy and economic system. By help-
ing in economic stabilization, the deal simultane-
ously provided greater predictability of the economic 
system and a safe framework for both Bulgarian and 
foreign investors. The implementation of the Euro-
pean agreement has led to an increase in the credibil-
ity of Bulgaria as a reliable trading partner. A con-
crete manifestation of such a positive impact was the 
improvement of the position of the Bulgarian state in 
the international financial markets, which enabled the 
negotiations to reduce foreign debt in Paris and Lon-
don clubs successfully and affect the inflow of foreign 
capital to Bulgaria (Грозданова, 2016: 73).

The above factors contributed to the fact that in 
1997 Bulgaria was credited to 10 new investment 
markets with the highest degree of reliability. During 

1990−1998 the import of investment capital to Bul-
garia amounted to 29 billion dollars USA (Йовчева 
2007: 196). True, this fact was not closely related to 
Bulgarian agriculture. In our opinion, the provision 
contained in Article 45 of the Treaty, which allowed 
entrepreneurs from the EU to only lease land in Bul-
garia (Йовчева, 2007: 197−198), led to a situation 
where the share of foreign investment in the agricul-
tural sector was fairly low. We would like to empha-
size that the separate principles and conditions on 
which Bulgaria signed the Association Agreement 
were not useful for her. To a large extent, this was 
the case for the agricultural sector. In particular, Bul-
garia has committed itself to abolishing quotas for 
import of agricultural products from EU countries for 
5 years. It should be borne in mind that the Bulgarian 
agrarian sector was obsolete in the early 1990’s and 
was characterized by a low level of state subsidies. 
At the same time, agriculture in the member states of 
the European Union was much more efficient, with 
subsidies of 40−60% (Баевa, 1999: 201). In these cir-
cumstances, this step was unequivocally unjustified.

Even during the reign of command and administra-
tive methods of management, the countries of West-
ern Europe were considered as the main consumers of 
Bulgarian agrarian products. During the discussion of 
the terms of the European agreement, it was envisaged 
that Bulgaria would have a small negative trade bal-
ance in the turnover of industrial goods. At the same 
time, it was believed that it would be balanced by agri-
cultural products. However, this scenario has not been 
implemented. A big surprise for Bulgarian economists 
and analysts was that, since the mid-1990s, the trade 
in agro-manufactured goods had a negative balance 
for Bulgaria. In particular, in 1996, the negative bal-
ance was 0.5 billion dollars USA (Баева, 1999: 203). 
During 1991−1997, the value of Bulgarian exports 
of agricultural products to the EU decreased by 7%, 
while exports increased by almost twice. The share of 
agricultural products in Bulgarian exports to the EU 
has also decreased. In 1991, it was 17.4%, and seven 
years after the signing of the Association Agreement 
it accounted for only 7.6%. Also, from 63% (1993) to 
39% (1997), the share of Bulgarian agri-food products 
that were exported to united Europe decreased due 
to the expansion of export supplies to the markets of 
eastern neighbors [13, s. 22]. All this happened against 
the backdrop of the “bay” of the Bulgarian market for 
agricultural products originating from the EU coun-
tries (Гроздановa, 2016: 180).

As such negative tendencies associated with the 
deterioration of agricultural trade balance indicators 
were also observed in other countries of Southern 
Europe, this gives grounds for arguing that one of 
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the reasons for this was the European agreement. The 
funds provided in the contract were insufficient, and 
the countries of Southern Europe, including Bulgaria, 
failed to maintain an additional surplus in foreign 
trade in products of the agro-industrial complex.

Conclusions. In these circumstances, it is worth 
paying attention to the factors that led to the terms 
of the agreement unfavorable for Bulgaria. First of 
all, we note the weakness of the negotiating position 
of Bulgaria. Country in the early 90’s of the twenti-
eth century. was in an extremely difficult economic 
situation and hoped for overseas support. It was the 
Bulgarian side that depended on reaching agreement, 
establishing close contacts, and subsequently gaining 
full membership in the Union. Negotiations with an 
economically much stronger partner forced the Bul-
garian representatives to conclude, which was a pecu-
liar pay for the conclusion of the deal.

The growing skepticism of the Western European 
states regarding the assistance and potential acces-
sion of the countries of Southern and Central-Eastern 
Europe to the Communities provoked a situation in 
which a number of Member States were not subject to 
significant concessions for Bulgaria and its neighbors. 
Bulgarian diplomats realized that the deal was partly 
inadequate to their interests, but at the same time they 
understood that due to the EU’s tough stance, it was 
not possible to achieve bigger concessions.

The situation when the conditions of the agricul-
tural sector were not completely favorable for Bul-

garia in the European Agreement were taken into 
account by the Bulgarian side during negotiations 
on gaining full membership in the EU. Undoubtedly, 
the level of financial support provided to Bulgarian 
peasants was lower than that received by the workers 
of the respective sphere of the countries that joined 
the European Communities of the European Union 
during the previous enlargements. However, it was 
the Bulgarian farmers who, on the eve of Bulgaria’s 
accession to the EU, were the largest Euroskeptics, 
received the greatest profit from the 2007 enlarge-
ment (Овсяный, 2002: 321).

Ukraine has made a significant step towards 
becoming an association with the EU. However, as 
the experience of neighboring countries testifies, even 
the acquisition of the status of an associate member 
may pose certain difficulties. In the case of Bulgaria, 
the conditions under which the association was con-
cluded were not entirely favorable for the agricultural 
sector. The high level of Ukrainian agriculture, which 
has not been fully disclosed, allows us to maintain a 
stable balance of agricultural trade in foreign trade. 
It is fundamentally important that the conditions on 
which Ukraine will form an association with the EU 
has not changed the state of affairs. In our opinion, 
one of the factors that could help this is the inclu-
sion and prevention of Bulgarian miscalculations 
in the agricultural sector by Ukrainian diplomats in 
the process of preparing and conducting appropriate 
negotiations.
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ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ САДОВО-ПАРКОВОГО ТУРИЗМУ ЗАКАРПАТТЯ

У статті визначено місце садово-паркового туризму в структурі геотуризму в світі та Україні, його сут-
ність і завдання; коротко подано історію розвитку цього різновиду туризму. Охарактеризовано основні об’єкти 
садово-паркового туризму загальнодержавного і місцевого значення на Закарпатті. Визначено основні проблеми 
розвитку садово-паркового туризму в регіоні.

Ключові слова: геотуризм, садово-парковий туризм, садово-паркове мистецтво, ландшафт, природно-запо-
відний фонд, фестиваль квітів.
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DEVELOPMENT OF GARDEN-PARKING TOURISM OF TRANSCARPATHIA

The article defines the place of garden tourism in the structure of the geotourism in the world and Ukraine, its essence 
and tasks. A short history of the development of this type of tourism is presented. The main objects of garden and park 
tourism of national and local significance in Transcarpathia are described. It is identified the main problems of develop-
ment of garden tourism in the region.

It focuses on the specifics of garden and park (garden, park, flower) tourism, which consists in the fact that, on the 
one hand, it only begins to spread in the world, and on the other hand, landscape gardening has a long history. Its origin 
dates back to the ages and is a sign of civilization, the cultivation of the natural environment. Landscape art belongs to 
synthetic arts and is one of the most complex and time-consuming, because it operates within animate things and living 
creatures – plants.

The article emphasizes that parks-monuments of garden art are the most prominent and valuable examples of park 
construction in order to protect them and use them for aesthetic, educational, scientific, environmental and recreational 
purposes. The park-sights of garden-park art of the national importance are nature protection recreational establish-
ments. It is noted that all in Ukraine there are 88 parks-monuments of garden art of national and 426 local significance.

It is noted that the park of the sanatorium “Carpathians” and the Uzhhorod Botanical Garden belong to landscapes 
of state-of-the-art landscape of national significance. Among the most important Transcarpathian parks, the local signifi-
cance is the Laudona and Podzamkovy Park in Uzhgorod, the Park Pereni in the Vineyard, the park of 140 exotic trees 
and bushes in Mukachevo, the Wagner Park in the Nevytsky Castle, and others. Great demand for tourists is the tour 
“Sakura Flower in Uzhgorod”, a two-day tour “In the Valley of Daffodils”. During the journey, tourists will be able to 
get acquainted with such objects of gardening art as Valley of Narcissus, the park of the sanatorium “Karpaty”, parks of 
Mukachevo and others.

It is emphasized that one of the main problems of development of garden-park tourism in the Transcarpathia is the 
problem of using and preserving monuments of garden art and other objects of tourism. Problems also remain the issue 
of garden architecture. Many old monuments are destroyed, and new ones are not created. Hope that the situation with 
the development of landscape gardening in the region will improve, to a certain extent, is related to the arrival of young 
specialists in this field. Therefore, it is extremely important to train skilled specialists in the field of garden art.

Key words: geotourism, garden-park tourism, landscape gardening, landscape, natural reserve fund, flower festival.

Постановка проблеми. Хоча Закарпаття є 
надзвичайно перспективним регіоном України з 
погляду туризму, рекреації та відпочинку, турис-

тична галузь регіону лише починає набирати 
обертів. У перші десятиліття ХХІ ст. туризм став 
головною стратегічною галуззю народного гос-
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Годя I. Iсторiя розвитку садово-паркового туризму Закарпаття

подарства Закарпаття. Важливо наголосити, що 
майже всі види туризму, які нині культивуються в 
нашій області, почали розвивати ще за часів пере-
бування краю у складі Австро-Угорської дуаліс-
тичної монархії та Чехословацької республіки. 
На початку розбудови української державності 
в 90-х рр. туристична галузь функціонувала, 
базуючись на колишніх радянських санаторно-
курортних об’єктах і виїзному туризмі (Шандор, 
Туристична галузь…).

Серед численних видів туризму нашої області 
набуває дедалі більшої популярності геотуризм – 
розділ пізнавального туризму, що ґрунтується на 
вивченні геологічних (геоморфологічних) об’єктів 
і процесів, а також отриманні від контакту з ними 
естетичного задоволення. Деякі вчені розгляда-
ють геотуризм як певний різновид краєзнавчого 
туризму, що має багато спільного з кваліфікова-
ним (активним) туризмом.

Як відзначає Ф. Ф. Шандор, у багатьох регіо-
нах Закарпаття створені геопарки та ландшафтні 
парки, які задовольнять культурні й рекреаційні 
потреби туристів. У Закарпатській області наявні 
три великі природозаповідні території, придатні 
для геотуризму. Найбільшим за площею є Кар-
патський біосферний заповідник. Він займає 
майже 2,5% території Карпатського регіону. Його 
екосистеми віднесені до найцінніших на нашій 
планеті і з 1993 р. входять до міжнародної мережі 
біосферних резерватів ЮНЕСКО. Загальна 
площа заповідника – 53,63 тис. га. У складі 
Карпатського біосферного заповідника налічу-
ється шість відокремлених масивів і ботанічні 
заказники державного значення «Чорна Гора» і 
«Юліївська Гора» (Виноградівський р-н). Вони 
розміщені на території Рахівського, Тячівського, 
Хустського і Виноградівського районів (Шандор. 
Про садово-парковий…).

Важливою складовою частиною геотуризму є 
садово-парковий туризм (садовий, парковий, квіт-
ковий) – різновид туризму, пов’язаний із відвіду-
ванням місцевостей садово-паркового мистецтва. 
Специфіка цього різновиду туризму полягає в 
тому, що, з одного боку, він тільки починає розпо-
всюджуватися у світі, а з іншого – садово-паркове 
мистецтво має давню історію. Його виникнення 
сягає вглиб віків і є ознакою цивілізації, окульту-
рення природного середовища. Садово-паркове 
мистецтво належить до синтетичних видів мис-
тецтв і є одним із найбільш складних і трудоміст-
ких, адже оперує з неживими речами і живими 
істотами – рослинами.

Наявність численних пам’яток садово-парко-
вого мистецтва в Україні робить перспективним 

розвиток садово-паркового туризму в нашій кра-
їні загалом і на Закарпатті зокрема. Спеціальні 
пропозиції, пов’язані з відвідуванням мальовни-
чих садів і парків Ужгорода (парку Лаудона, бота-
нічного саду), Мукачева (період цвітіння сакур 
і магнолій), Хуста (період цвітіння нарцисів), а 
також фестивалів квітів – фестивалю троянд у 
селі Дідово, – одна з туристичних новинок, яка 
повинна залучити гостей і посприяти розвитку 
внутрішнього туризму Закарпаття (Шандор. Про 
садово-парковий…).

Аналіз досліджень. На жаль, досліджен-
ням садово-паркового туризму в Україні зага-
лом і Закарпатті зокрема присвячено мало уваги. 
В. І. Білоус (Білоус, 2001) подає коротку історію 
розвитку та методів створення художніх садів, 
Г. І. Денисик та І. В. Кравцова (Денисик, Крав-
цова, 2012) досліджують садово-паркові ланд-
шафти Правобережного лісостепу України; 
В. Гетьман (Гетьман, 2010), А. В. Кічура (Кічура, 
2009), Н. В. Чир (Чир, 2016) розкривають акту-
альні питання дослідження природно-заповідного 
фонду Закарпатської області, залишаючи питання 
садово-паркового туризму поза увагою.

Мета статті – з’ясувати історію та нинішній 
стан розвитку садово-паркового туризму Закар-
паття.

Виклад основного матеріалу. Поняття «сад» 
і «парк» досить близькі один до одного і часто 
бувають взаємозамінними. Але вони мають різні 
функції і є цілком самостійними об’єктами люд-
ської діяльності.

Сад – переважно сільськогосподарський об’єкт 
для вирощування й отримання фруктів і ягід, а 
парк – мистецький об’єкт з особливим розплану-
ванням, включенням різних архітектурних споруд 
від малих архітектурних форм (альтанки, павіль-
йони) до палаців, театрів, стадіонів, різних спор-
тивних майданчиків. Частка історичних парків 
мала у своєму складі й ділянку плодового саду 
(плодовий сад і город у замку Віландрі, в парку  
Во ле Віконт (Франція), в парках передмість 
Санкт-Петербурга, італійський парк ХVІІ ст. в 
замку Підгірці (Україна) мав ділянку виноград-
нику). У сучасних парках від цих настанов зазви-
чай відходять, а функції плодового саду і парку 
розмежовують (Бейдик, 2001: 114).

М. М. Кляп і Ф. Ф. Шандор визначають сад як 
територію з посадженими людиною плодовими 
деревами та чагарниками. Також у саду можуть 
рости декоративні чагарники, квіти, бути присут-
німи елементи городу. Сади бувають різних типів: 
ботанічний; зимовий; фруктовий; плодовий; 
японський і його різновид – Сад каменів. Також 
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садом називають город із посадженими плодово-
ягідними культурами (Кляп, Шандор, 2011: 269).

Парк – це спеціальна обмежена територія (при-
родна чи штучна), виділена переважно з метою 
рекреації, відпочинку. У побуті слова «парк» і 
«сад» далеко не розійшлися. Тому широко вико-
ристовується словосполучення «садово-паркове 
мистецтво». М. М. Кляп і Ф. Ф. Шандор виді-
ляють такі основні типи парків: англійський; 
ботанічний; дендропарк; водний парк; зооло-
гічний; лісопарк; національний парк; парк куль-
тури і відпочинку; парк розваг; природний парк; 
французький; приватний; етнокультурний (Кляп, 
Шандор, 2011: 270).

Нерідко сади і парки набувають статусу 
пам’яток. Пам’ятки садово-паркового мисте-
цтва – це історико-культурні пам’ятки, що орга-
нічно включають у свій склад рослини, осо-
бливості ландшафту (пагорби, джерела води та 
водоспади, долини ручаїв чи річок, камені, скелі, 
дальні пейзажні перспективи, іноді заболочені 
ділянки), архітектурні споруди, скульптури, квіт-
ники тощо.

В історії суспільства створення історико-куль-
турних ландшафтів і, зокрема, об’єктів садово-
паркового мистецтва почалося ще в Давньому 
Єгипті близько 4 тис. років до н. е. Особливого 
розмаху садово-паркове мистецтво досягло в 
період розквіту стародавньої столиці Єгипту – 
Фів, де будували розкішні вілли, оточені садами. 
Численні рослини спеціально привозили з інших 
країн (Терлецький та ін., 1985: 7).

Персія та Індія також відрізнялися високим рів-
нем розвитку садово-паркового мистецтва. Осно-
вою їх суворо геометричного (регулярного) плану-
вання був т. зв. «чор-бак» – чотири квадрати. Алеї, 
викладені плитами, перетиналися під прямим 
кутом, а простір між ними заповнювався густими 
деревними насадженнями, ставками і розкішними 
квітниками (Гостев, Юскевич, 1991: 7).

У стародавніх державах європейського Серед- 
земномор’я спостерігаються різні тенденції щодо 
композиційного використання рельєфу як ланд-
шафтної складової частини. Вони пов’язані із 
загальними відмінностями у художній культурі. 
Зокрема, грецькому підходу в архітектурі та мис-
тецтві властиве прагнення до гармонії з приро-
дою, до максимально можливої злитості з навко-
лишніми ландшафтами.

Завдяки завойовницьким походам Олександра 
Македонського суспільство античної Греції опи-
нилося під впливом культури і традицій Єгипту, 
Індії і Персії. Садово-паркове мистецтво не було 
винятком. Греки привнесли в проектування куль-

турних ландшафтів і нову тенденцію – більш 
вільне композиційне рішення. Оскільки грець-
кому мистецтву спочатку було властиве праг-
нення до гармонії з природою, сади і парки упо-
дібнювалися живому організму, що перебуває в 
тісному зв’язку з природним оточенням і люди-
ною. У цьому контексті слід зазначити основні 
принципи містобудування Аристотеля (IV ст.  
до н. е.), який вважав, що проектування і насе-
леного пункту, і парку повинно розглядатися 
не лише як комплекс технічних питань, але й із 
погляду художності (Терлецький та ін., 1985: 8).

У Стародавньому Римі, навпаки, проголошу-
вали ідею протиставлення геометричних і пря-
молінійних форм штучного ландшафту вільній 
мальовничості навколишнього природи. Римська 
традиція вважала за краще регулярне планування 
не тільки вулиць і площ, але і заміських вілл, ото-
чених великими садами. Вілли переважно будува-
лися у гірській місцевості, тому мали ступеневе 
композиційне рішення.

Найбільш відомими шедеврами паркобудівни-
цтва Європи минулих століть визнано сад Бальбі 
у Флоренції (Італія), парк Сан-Сусі у Потсдамі 
(Німеччина), палацовий парк у Версалі (Франція) 
та Національний дендрологічний парк «Софіївка» 
(Україна). Досить відомі Санкт-Петербурзькі 
палацові комплекси (Росія) (Юдина, 2002: 87).

Ще за часів Київської Русі слов’яни змінювали 
різні природні об’єкти, що знаходилися на терито-
рії храмів. Заповідні гаї називалися в них «божеліс-
сям», «праведним лісом», «святи бором». У священ-
них гаях заборонялося рубати дерева, ламати гілки, 
косити траву. У неналежний час туди навіть заборо-
нялося ходити. Тоді така заборона називалася запо-
віданням. Заповідання проголошувалося урочисто, 
перед великими зібраннями людей. Лісові урочища 
обходили зі священиками й образами, свяченою 
водою і молитвами, оголошуючи заборону рубати 
дерева кілька років. Старі дерева часто обносилися 
огорожею, і за огорожу міг заходити тільки жрець. 
Крім лісових гаїв, у слов’ян заповідними вважалися 
деякі озера, річки, великі валуни, вигадливі камені і 
гори (Садовенко, 1987: 11).

Корисну роль у збереженні лісів відіграли 
монастирі, при яких вони ретельно охоронялися 
і подекуди збереглися дотепер, ставши основою 
деяких сучасних заповідників, парків, заказни-
ків. На кінець ХХ ст. природно-заповідний фонд 
(далі – ПЗФ) України включав 3 біосферні та 
14 природних заповідників, 7 національних пар-
ків і 6 596 заказників, пам’яток природи, ботаніч-
них садів, зоологічних і дендрологічних парків, 
парків-пам’яток та ін. (Садовенко, 1987: 11).
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Згідно з українським законодавством парками-
пам’ятками садово-паркового мистецтва ого-
лошуються найбільш визначні та цінні зразки 
паркового будівництва з метою охорони їх і 
використання в естетичних, виховних, наукових, 
природоохоронних та оздоровчих цілях. Парки-
пам’ятки садово-паркового мистецтва загаль-
нодержавного значення є природоохоронними 
рекреаційними установами. Оголошення парків-
пам’яток садово-паркового мистецтва прова-
диться з вилученням у встановленому порядку 
або без вилучення земельних ділянок, водних 
та інших природних об’єктів у їх власників 
або користувачів. На території парків-пам’яток 
садово-паркового мистецтва можуть проводитися 
наукові дослідження. На їх території забороня-
ється будь-яка діяльність, що не пов’язана з вико-
нанням покладених на них завдань і загрожує їх 
збереженню. На території пам’яток садово-пар-
кового мистецтва забезпечується проведення екс-
курсій і масовий відпочинок населення.

Всього в нашій країні налічується 88 парків-
пам’яток садово-паркового мистецтва загально-
державного і 426 місцевого значення (Маленков, 
2011: 27).

В Україні знаними взірцями садово-паркового 
мистецтва вважають парк «Софіївка», Держав-
ний Нікітський ботанічний сад, дендрологічні 
парки «Олександрія», «Тростянець», «Веселі 
Боковеньки», магнатські палацові парки Західної 
України та ін.

Серед регіонів-лідерів, що мають висо-
кий «процент заповідності», й Закарпатська 
область – 13,4%.

За загальним правилом, до системи територій 
та об’єктів особливої державної охорони вклю-
чають території (акваторії), на яких збереглися 
майже незмінені чи частково змінені природні 
ландшафти. Вони охороняються як національне 
надбання й одночасно – як складова частина сві-
тової системи природних територій та об’єктів, 
що перебувають під особливою охороною.

ПЗФ Закарпатської області класифіковано на 
дві категорії, а саме: об’єкти та території загаль-
нодержавного і місцевого значення. У межах кате-
горій виділено 5 типів ПЗФ:

1. Біосферні заповідники, національні природні 
парки (далі – НПП), регіональні природні парки. 
Загалом цей тип охоплює 4 об’єкти загальнодер-
жавного значення площею більше 146,0 тис. га 
та 1 об’єкт місцевого значення (регіональний 
ландшафтний парк «Притисянський») площею 
10 330,7 га, створений рішенням обласної ради від 
07 серпня 2009 р. № 908. Четвертий об’єкт загаль-

нодержавного значення створений на базі об’єкта 
місцевого значення (ДП «Загатянське»), і відпо-
відно до Указу Президента від 21 травня 2009 р. 
№ 343/2009 йому надано статус НПП «Зачаро-
ваний край» (Іршавський район), площа якого 
становить 6 101,0 га і який у перспективі також 
може набути статусу НПП загальнодержавного 
значення.

2. Заказники державного та місцевого зна-
чення. До заказників державного значення відне-
сено 24 об’єкти площею 12 808,9 га та 36 об’єктів 
місцевого значення площею 2 985,4 га. Об’єкти 
такого типу розташовані переважно на території 
державних лісогосподарських підприємств (далі – 
ЛГ) і частково на території окремих селищних і 
сільських рад.

3. Заповідні урочища. Третій тип охоплює 
тільки 9 об’єктів місцевого значення площею 
1 184,3 га, розташовані на територіях Перечин-
ського, Берегівського, Виноградівського, Мука-
чівського державних ЛГ, частково Буштинської 
селищної ради й окремих сільських рад.

4. Пам’ятки природи. Четвертий тип охо-
плює 13 об’єктів державного значення площею 
51,7 га та 60 об’єктів місцевого значення площею 
113,1 га. Такі об’єкти переважно розташовані на 
території державних ЛГ і частково – на терито-
рії окремих сільських рад. До цього типу також 
віднесено ботанічний сад Державного вищого 
навчального закладу «Ужгородський національ-
ний університет» (далі – ДВНЗ «УжНУ») площею 
86,4 га. Навколо цього об’єкта точаться диску-
сії щодо віднесення його до ПЗФ, оскільки він 
створений науковцями і студентами біологічного 
факультету ДВНЗ «УжНУ».

5. Парки-пам’ятки садово-паркового мисте-
цтва. До цього типу віднесено парк санаторію 
«Карпати» (Мукачівський район), який належить 
до об’єктів ПЗФ загальнодержавного значення, 
площею 38,0 га (Мікловда, Дяченко).

Останніми роками триває розширення ПЗФ, 
яке торкнулося різних куточків області. Розпочато 
підготовку матеріалів із виготовлення проектів 
схем екомережі в районах для населених пунктів. 
У 2009 р. створено у Воловецькому районі лісовий 
заказник місцевого значення «Темнатик» на площі 
1 215 га. Створено регіональний ландшафтний 
парк «Притисянський», що розмістився на терито-
ріях чотирьох районів області. Регіональний ланд-
шафтний парк «Зачарований край» отримав статус 
НПП. Збільшено території нацпарку «Синевир» і 
Карпатського біосферного заповідника. Тривають 
заходи щодо створення транскордонного україн-
сько-румунського біосферного резервату в Мар-
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мароських горах. У липні 2010 р. рішенням сесії 
обласної ради створено у Виноградівському та 
Берегівському районах 4 ботанічні заказники міс-
цевого значення (Ардов, Егреш, Сілаш, Косонь-
ську гору) загальною площею 146,9 га. Очікується 
надання статусу Міжнародних водно-болотних 
угідь 5 водно-болотним угіддям (загальною пло-
щею 554,5 га) для включення їх до Рамсарського 
переліку (Погорєлов, 2010: 16).

Санаторій «Карпати» територіально знахо-
диться неподалік села Чинадієва в Мукачівському 
районі на карпатських схилах (400 м над рівнем 
моря). Утворений санаторій був у 1946 р. і спеціа-
лізується на лікуванні хворих на серцево-судинні 
захворювання. Широкому загалу санаторій відо-
мий тим, що один із його корпусів розміщується в 
прекрасній споруді, яка є пам’яткою архітектури 
ХІХ ст. Це мисливський палац (або замок) гра-
фів Шенборнів, побудований у готичному стилі 
в урочищі Берегвар у 1890–1895 рр. графом Ерві-
ном-Фрідріхом Шенборном на місці дерев’яного 
мисливського будиночка 1840 р. (Шандор, Палін-
чак, 2001: 63).

У плануванні будівлі самого палацу є декілька 
особливостей. За основу концепції побудови 
архітектор Грессерсон узяв астрономічний рік: 
споруда має 365 вікон (кількість днів у році), 
52 димоходи (кількість тижнів у році) та 12 входів 
(кількість місяців). Такий символізм був характер-
ним для архітектури романтичного стилю. Автор 
дуже вдало поєднав елементи готики і ренесансу: 
у вигляді палацу є щось від рицарських замків 
середньовіччя, але водночас він дуже легкий і 
повітряний.

Парк санаторію «Карпати» – пам’ятка садово-
паркового мистецтва загальнодержавного зна-
чення. Закладений у 1848 р. у ландшафтному 
стилі з цінних декоративних порід рослин, має 
наукове значення. Площа парку – 19 га. У парку 
зростає понад 50 видів цінних і декоративних 
рослин, таких як: сосна Веймутова, бук пурпуро-
листий, гліцинія китайська, аристолохія, оцтове 
дерево, сосна австрійська, сосна кедрова, дуб 
європейський, тюльпанове дерево, самшит вічно-
зелений, ялина та ін.

У центрі парку знаходиться декоративний ста-
вок, що живиться гірськими потоками, вкритий 
листям і білим лататтям. Його контури нагадують 
абрис Австро-Угорської імперії. Парк прикраше-
ний парковою скульптурою ведмедиці з ведме-
жатами й оленя, а також різьбленими статуями з 
дерева. У північній його частині діє бювет із міне-
ральною водою «Поляна Купель» та є «Джерело 
Краси» з цілющою водою (Мацола, 1997: 219).

Ужгородський ботанічний сад – ботсад ДВНЗ 
«УжНУ», пам’ятник садово-паркового мистецтва 
державного значення.

Усього в ботанічному саду зібрано 3 900 видів 
і сортів рослин відкритого ґрунту і 1 100 теплич-
них. У дендрарії росте близько 800 видів дерев і 
чагарників. У саду налічується 130 видів і різно-
видів хвойних рослин, зокрема тис, метасеквойя, 
кипарис болотний. Флора Закарпаття представ-
лена 400 видами рослин, серед яких такі енде-
міки, як бузок угорський і волошка карпатська. 
На альпійській гірці представлена флора гір, це 
150 видів рослин, у т. ч. й едельвейс. Декоративне 
квітникарство в ботанічному саду представлено 
1 200 видами, серед яких 120 видів троянд, 50 видів 
гладіолусів, 25 видів хризантем, 20 видів лілей.  
В оранжереї ботанічного саду ростуть тропічні та 
субтропічні рослини: банан, мімоза, лавр, евкаліпт, 
папайя, 10 видів пальм, 250 видів кактусів.

Посадки розміщені за географічним принци-
пом, із ділянками американських, кавказьких, 
середньоазіатських, китайських, далекосхідних 
рослин. Неподалік від входу в сад розбитий неве-
ликий відкритий сквер. Поруч із територією бота-
нічного саду проходить Ужгородська дитяча заліз-
ниця (Федака, 2010: 282).

На Закарпатті, за даними, які наводять 
В. П. Мікловда та І. Б. Дяченко, у  2010 р. функ-
ціонувало 32 парки-пам’ятки садово-паркового 
мистецтва місцевого значення загальною площею 
130,7 га (Мікловда, Дяченко).

Серед найважливіших закарпатських парків-
пам’яток місцевого значення слід назвати парк 
Лаудона і Підзамковий в Ужгороді, парк Перені у 
Виноградові, парк зі 140 екзотичних дерев і кущів 
у Мукачеві, парк Вагнера в Невицькому замку та ін.

Загальна площа зелених насаджень Ужгорода 
становить близько 770 га, з них 176 – загального 
користування. В обласному центрі є 5 парків і 
велика кількість скверів. Крім того, місто оточене 
лісовими масивами площею до 13 600 га. В Ужго-
роді росте 300 видів екзотичних рослин. Культи-
вувати їх тут почали ще з XVI ст. і успішно продо-
вжують досі (Кобаль, 2008: 145).

Найдавнішим з ужгородських парків є Під-
замковий. Його заснували на початку XVII ст. з 
метою розведення звірів для королівських ловів. 
Для цього частину лісу на березі Ужа до самих 
Доманинців було огороджено, розчищено від зава-
лів, буреломів і приведено до стану парку. Згодом 
Ужгород оточив лісопарк, стис його і зменшив. 
Тепер його площа 2,5 га.

У Підзамковому парку зростає одне з найдрев-
ніших дерев Ужгорода. Це платан кленовидний, 
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якому понад 500 років. Вважають, що цей платан 
посаджено в XV ст. одним із Другетів. Назва пла-
тана походить від грецького слова «широкий», 
його листки мають розмір до 25 см. Римляни роз-
садили платани по всій своїй імперії, особливо в 
Італії. Нащадком одного з них і є ужгородський 
екземпляр (Федака, 2010: 283).

На початку XX ст. парк реконструйовано, йому 
надано вигляду типового парку ландшафтного 
стилю. Насадження збагатилися посадками сосен 
звичайної й австрійської, іншими деревами і 
кущами. У другій половині століття тут з’явилося 
чимало декоративних рослин і квітів: бузок, 
чубушники, магонія, туя.

Дендросад Лаудона – маленький парк, який 
охоплює двір дитячої лікарні на вул. Ракоці та 
ділянку по другий бік вулиці. Його закладено 
1886 р. викладачем ботаніки Ужгородської гімна-
зії Іштваном Лаудоном. Користуючись зв’язками з 
багатьма європейськими парками і розсадниками, 
І. Лаудон отримав необхідний посадковий мате-
ріал, в т. ч. рідкісні тоді гінкго, таксодіум, магно-
лію. 1956 р. в його парку здійснили підсадки туї 
та криптомерії японської.

Боздошський (спочатку – Комсомольський) 
парк закладено 1954 р. Він має форму неправиль-
ного півовалу, обмеженого з одного боку вигином 
Ужа, з іншого – дорогою, що веде до «Ужгородпри-
ладу». Це багатопрофільний рекреаційний об’єкт, 
призначений для відпочинку населення і масових 
культурних заходів. Тому тут простежуються три 
основні зони: зелених насаджень, атракціонів і 
господарської діяльності (Федака, 2010: 284).

Познайомитися з об’єктами садово-паркового 
мистецтва у місті над Латорицею можна під час 
оглядової екскурсії по Мукачеву з відвіданням 
замку «Паланок» ХІІІ – ХVІI ст. – середньовічної 
фортеці з багатою та складною історією. Здійсню-
ючи екскурсію Мукачевом, туристи відвідують 
парк-сквер ім. Горького, розташований на високій 
терасі Латориці, звідки відкриваються чудові кра-
євиди околиць міста і мальовничих горбів, покри-
тих садами й лісами. Інтерес у туристів викликає 
гора Червона Гірка, розташована біля Мукачева, 
оскільки там знаходиться найпівнічніша місце-
вість у світі, де вирощують чай.

Пам’яткою місцевого значення є парк «Сад 
Вагнера», закладений Ужанською лісовою упра-
вою в 1879 р. Тоді ж було споруджено і фонтан із 
природним тиском води, який діє дотепер і дивує 
взимку своїми незамерзаючими струменями. Ім’я 
своє парк отримав на честь відомого угорського 
садовода Карла Вагнера, скульптура якого колись 
прикрашала оглядовий майданчик у парку.

Палац Перені – колишній палац і парк барона 
Перені. Розташований у південно-східній частині 
міста Виноградова. Вважається однією з найста-
ріших на Закарпатті споруд такого типу. Будівля 
досить велика, масивна, прямокутна, двоповер-
хова. Наріжні чотирикутні вежі мають радше архі-
тектурно-декоративне призначення, ніж оборонне. 
Численні реставрації та перебудови надали пала-
цові барокового вигляду, тож тепер ніхто не може 
сказати, як він виглядав спочатку. На фасадній 
стороні розміщений стильний портал, над ним, 
на високому фронтоні, – герб баронів Перені. Дах 
піднесений, бароковий, покритий ґонтом. Стіни 
палацу товсті, масивні, кімнати порівняно низькі, 
перекриття склепінчасті. Під будовою просторі 
склепінчасті підвальні приміщення. Палац розта-
шований серед стародавнього парку, в якому багато 
красивих і рідкісних дерев. На підході до палацу 
стоять одноповерхові флігелі (Сова, 1977: 32).

У парку Перені споруджений амфітеатр на 
600 чоловік, у якому проводяться обласні всеукра-
їнські й міжнародні фестивалі. Зрозуміло, що ста-
тус цих масових свят зобов’язує доглядати за пар-
ком. Тим більше, що є тут унікальні дерева, яких 
не висаджували в інших місцях на Закарпатті. 
Власне дендрарій було закладено 200 років тому, а 
у 30-х рр. минулого століття пройшла реконструк-
ція парку. Але його структура залишилася первин-
ною – алеї сформовані геометрично правильними 
фігурами. Доріжки для прогулянок прокладено у 
формі правильних кіл. На думку місцевих біоло-
гів, дерева у парку потребують серйозної уваги, 
тим більше, що за останнє півстоліття з’явилися 
нові захворювання (Горват, 2011: 6).

У гирлі приток Латориці, річок Піні та Дусині, 
знаходиться місто Свалява. У кінці XIX ст. було 
створено досить великий дендропарк, площа 
якого тоді становила 2,5 га. Свалявський дендро-
парк закладали лісівники. Їх цікавило, наскільки 
придатний для екзотичних рослин гірський клі-
мат. У 1925–1928 рр. на території дендропарку 
проводилися реконструкції та підсадки рослин. 
Тоді до складу колекцій було введено чимало 
декоративних паркових форм, розповсюджених у 
цей період в озелененні.

У місті Берегові є кілька невеликих парків і 
скверів, де зібрано чимало декоративних форм та 
інтродукованих видів рослин. Серед них виділя-
ються два невеликі дендропарки, створені на базі 
колишнього саду на початку XIX ст. Тоді один 
із них займав значну площу на північно-східній 
околиці міста. Дендропарк створювався, як і всі 
подібні парки того періоду, на базі природного 
лісу. Тут росли дубові ліси з домішкою інших 
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широколистяних порід. Від них зараз збереглися 
на території тільки кілька старих тополь чорних 
(осокорів), ясенів звичайних, липи широколисті 
та клени-явори. Таким чином, це був типовий 
лісопарк першої половини XIX ст.

У стародавньому гірському містечку Рахові 
найстарішим із парків є лісопарк «Буркут», закла-
дений на західній околиці ще в середині XIX ст. 
(«буркут» – це джерело з мінеральною водою). 
Щоб не змінити режим живлення ґрунтових 
вод, вирішили не знищувати навколишній ліс. 
Його лише розчистили й упорядкували. Тому і 
виник не дендропарк, а лісопарк. Площа цього 
лісопарку становить 5 га. Розташований він на 
мальовничому схилі південної експозиції міста. 
Уздовж алей і окремими куртинами висаджені 
деякі інтродуковані види дерев. Особливо виділя-
ються серед них сосни Веймутова, які тепер стали 
величезними гігантами. Ростуть неподалік від 
них старі модрини європейські, липи дрібнолисті. 
Старі карпатські ялини зеленими пірамідами під-
неслися у різних частинах лісопарку (Терлецький 
та ін., 1985: 112).

Лісопарк «Буркут» – цікавий приклад поєд-
нання природних насаджень з естетичними вимо-
гами паркової архітектури. Використання при-
родних ландшафтів за мінімальної інкрустації їх 
штучними насадженнями і спорудами дає людині 
можливість зберегти красу рідного краю.

Останнім часом дедалі більше людей приділя-
ють увагу квітам, особливо в період їх цвітіння. 
На Закарпатті особливим попитом користуються 
нарциси, сакура, магнолія.

Масове цвітіння сакур зазвичай припадає на 
середину квітня. Цвітіння сакур і магнолій в Ужго-
роді, Мукачеві, Хусті щороку привертає увагу 
десятків тисяч любителів цих прекрасних рослин. 
Адже в цей час по всій південній частині Закарпаття 
зацвітає сакура, замальовуючи вулиці й сквери у 
незрівнянний рожевий колір. До цього слід додати 
всі можливі кольори магнолій – від білого й роже-
вого до темно-червоного і фіолетового, що створює 
картину справжнього квітучого свята.

Збільшенню потоку туристів, котрі бажа-
ють спостерігати чудові картини квітучих міст 
Закарпаття, має сприяти низка культурних захо-
дів у рамках Міжнародного музично-творчого 
«Сакура-фесту».

Однією з перлин Закарпаття, розташованою 
серед Хустсько-Солотвинської долини на старо-
давній терасі річки Тиси, вважається знаменита 
«Долина нарцисів». Ця невеличка ділянка в заплаві 
річки Хустець є унікальним ботанічним об’єктом, 
у якому охороняється останній у Європі рівнинний 

осередок нарцису вузьколистого. Цей середньоєв-
ропейський вид, поширений у високогір’ї Альп, 
Балкан i Карпат. Рівнинна ж популяція, яка існує 
тут із післяльодовикового періоду i має реліктовий 
характер, збереглася тільки у цьому місці. Поряд 
із величезним науковим значенням «Долина 
нарцисів» становить і значну естетичну цінність. 
У період масового цвітіння (друга – початок тре-
тьої декади травня) вона вкривається суцільним 
білим килимом квітучих нарцисів, помилуватися 
яким приїжджають звідусіль.

У період масового цвітіння квітів «Долина 
нарцисiв» приймає, в середньому, по 4–5 тис. від-
відувачів на добу. На території масиву прокладені 
дороги, збудовані спеціальні майданчики для спо-
стереження за квітами; у період цвітіння нарцисів 
охорона заповідної ділянки підсилюється лісни-
ками з інших масивів області, але все одно цінні 
квіти масово зриваються та витоптуються. Крім 
того, висушується земля, що є згубним для остан-
ніх нарцисових галявин.

Вчені відзначають значні зміни рослинного 
покрову впродовж останніх 25 років, зокрема 
зменшення площ справжніх непорушених лук і 
галявин. Колись гостролистий нарцис вкривав 
сотні гектарів землі, тепер щороку площа заповід-
ника меншає [Сльози Долини].

Екологи піднімають навіть питання про необ-
хідність повністю заборонити на територію 
доступ туристів і місцевих. Проте це питання не 
просте. З одного боку – великі прибутки з плати 
за вхід, діяльність комерційних структур, екскур-
сії санаторіїв. З іншого – заповідник просто вмре, 
він і так поділений на невеликі ізольовані ділянки 
з асфальтованою дорогою посередині. Також про-
понують заборонити сюди проїжджати автомобі-
лями, зняти довкола асфальт, насадити дерева і 
зволожити землю (навіть збудувати шлюзи і воду 
штучно підняти).

Висновки. Отже, специфікою садово-парко-
вого туризму на Закарпатті є те, що він поєднує 
як традиційні види, пов’язані з відвідуванням 
мальовничих садів і парків Ужгорода (парк Лау-
дона, ботанічний сад), Мукачева (період цвітіння 
сакур і магнолій), Хуста (період цвітіння нарци-
сів), парку санаторію «Карпати», так і нові – 
участь у фестивалях квітів (наприклад, фестиваль 
«Сакура-Фест» в Ужгороді, фестиваль троянд у 
селі Дідово та ін.). Впровадження туристичних 
новинок повинно залучити гостей і посприяти 
розвитку внутрішнього туризму краю.

Однією з найголовніших проблем розви-
тку садово-паркового туризму в Закарпатті є 
проблема використання і збереження пам’яток 
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садово-паркового мистецтва та інших об’єктів 
туризму. Особливо гострі проблеми існують в 
Ужгороді: історичний центр міста втрачає своє 
обличчя за рахунок знищення архітектурної спад-
щини. Замало для обласного центру і музеїв, здат-
них залучити тисячі туристів з усього світу. Вна-
слідок хаотичної забудови міста скорочуються 
площі парків і садів. Тому залишається залучати 
туристів різноманітними фестивалями.

Проблемними залишаються також питання 
садово-паркової архітектури. Чимало старих 
пам’яток зруйновано, а нові практично не ство-
рюються. Але туристу замало споглядати тільки 
ботанічну складову частину парків, йому цікаво 

довідатися про історичні події, пов’язані з тим 
чи іншим парком, побачити якесь оригінальне 
архітектурне рішення та ін. На жаль, цим біль-
шість парків Закарпаття похвалитися не може. 
Тому корисним може стати криворізький досвід 
творчого підходу до садово-паркової композиції. 
Наприклад, у серпні 2011 р. у Кривому Розі було 
відкриття унікального квіткового годинника.

Сподівання на те, що ситуація з розвитком 
садово-паркового мистецтва в області покра-
щиться, певною мірою пов’язані з приходом у цю 
галузь молодих фахівців. Тому вкрай важливою є 
підготовка кваліфікованих спеціалістів за профі-
лем садово-паркового мистецтва.
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The article deals with the views on the Ukrainian movement of public-political activist, publicist, censor of the Kiev 
temporary committee on printing S. N Shchogoliev, the author of the works “Ukrainian movement as a modern stage of 
South-Russian separatism” (1912) and “Modern Ukrainism. Its Origin, Growth and Tasks” (1914). It is noted that these 
works, written from the standpoint of Russian great-power nationalism, caused diametrically opposite assessments in the 
public-political circles of the Russian Empire: they were classified as “political denunciations” by the Ukrainian national 
intellectuals, while in Russian nationalist circles their appearance was greeted with enthusiasm, they were called “the 
encyclopedia of the Ukrainian question from the Russian point of view”. Analyzing Schogoliev’s views in the context of the 
basic postulates of the ethno political doctrine of Russian autocracy, the author aims to highlight his attempts to convince the 
Russian public that the purpose of the Ukrainian movement was to weaken or break ties that “unite the Little Russians with the 
Great Russians”, and thereby to cause a split of “the united body of the great Russian nation”. The article shows that, stating 
his own vision of the history of the Ukrainian national movement from the extreme anti-Ukrainian positions, Shchogoliev 
regarded it as cultural, economic and political separatism, emphasizing the transition from ethnographic Ukrainophilia to 
the political stage of the Ukrainian movement as a phenomenon which is extremely undesirable for the Russian Empire. 
Standing firmly in the positions of the “triune of the Russian nation”, Shchogoliev strongly resisted the recognition of any 
signs of Ukrainian identity, declaring that the notion “Ukraine”, “Ukrainian people”, “Ukrainian language” are artificial, 
and their “propagation” by “conscious” Ukrainians “is the result of a foreign intrigue aimed at weakening the Russian 
Empire”. Finally, the author concludes on the necessity of studying the issues to which the proposed article also belongs. 
After all, the ethno political concepts of the imperial era, one of the apologists of which was S. N. Shchogoliev, have not lost 
their relevance in contemporary Russia, serving today as an ideological justification for its great-power claims.

Key words: Ukrainian movement, separatism, Ukrainian language, school education, Russian culture, great-power 
doctrine.

Постановка проблеми. Серед найбільш склад-
них і болючих проблем, що стоять сьогодні перед 
українським суспільством, одне з перших місць, 
беззаперечно, посідає проблема українсько-росій-
ських відносин. Тож всебічне її дослідження – і 

тих складових частин, які безпосередньо стосу-
ються дня нинішнього, і тих, що заглиблюються 
в історичне минуле, сягаючи витоків багатьох 
подій сьогодення – не втрачає актуальності навіть 
попри існування великої кількості праць із назва-
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ної проблематики. Адже, виринаючи з минулого, 
етнополітичні концепції більш ніж столітньої 
давнини нерідко отримують сьогодні нове життя, 
додаючи напруги у площині як міжетнічних, так і 
міждержавних відносин. Одним із найбільш рев-
них поборників і популяризаторів етнополітичної 
доктрини російського самодержавства на початку 
ХХ ст. і був С. Н. Щоголєв.

Аналіз досліджень. У жодному разі не можна 
сказати, що постать С. Н. Щоголєва належить 
до маловідомих і рідко згадуваних у вітчизня-
ній історіографії. Проте головним чином вона 
виступає не як об’єкт самостійного дослідження, 
а в контексті аналізу теоретичної та практичної 
діяльності російських націоналістичних орга-
нізацій пізньоімперської доби, роботи органів 
цензури (Щоголєв був членом Київського тимча-
сового комітету у справах друку, де займався цен-
зурою українських книжок) і, звичайно, фігурує 
у працях, у яких досліджується український наці-
ональний рух зазначеної доби та доробок його 
лідерів. Безпосередньо особистості Щоголєва 
присвячена досить незначна кількість наукових 
праць, серед яких виділимо статтю в останньому 
томі десятитомної Енциклопедії історії України 
(Енциклопедія, 2013: 687), дослідження І. Коляди 
(Коляда, 2012) та Я. Ступака (Ступак, 2014).

Мета статті – висвітлити відображені в осно-
вних публіцистичних працях Щоголєва особли-
вості бачення ним тогочасного стану і завдань 
українського національного руху в контексті 
основних постулатів імперської етнополітичної 
доктрини.

Виклад основного матеріалу. У публіцистич-
ному доробку С. Н. Щоголєва ключове місце займа-
ють праці, присвячені українському національному 
рухові. Працюючи на посаді цензора, він мав мож-
ливість детально ознайомлюватися з численними 
різножанровими творами українських авторів, ство-
реними як у Наддніпрянській, так і в Західній Укра-
їні. Осмислення нагромадженої інформації з пози-
цій російського націоналізму трансформувалося у 
цикл статей під загальною назвою «Южнорусский 
сепаратизм», підготовлений у 1912 р. для газети 
«Киевлянин», редактор якої Савенко, як і Щоголєв, 
зарекомендував себе найактивнішим поборником 
великодержавницької ідеї.

Того ж року вийшла друком праця, яку 
іноді називають «вершиною інтелектуального 
доробку» Щоголєва – «Украинское движение как 
современный этап южнорусского сепаратизма». 
У російських націоналістичних колах її появу 
вітали із захопленням. Відгуки преси – таких 
видань, як «Россия», «Русская мысль», «Киевля-

нин» – рясніли оцінками на кшталт «энциклопе-
дия украинского вопроса с русской точки зрения», 
«настольная книга для всякого русского наци-
онально-политического деятеля», яка «должна 
раскрыть глаза обществу, законодательным пала-
там и правительству на это движение», «капи-
тальный труд», що «дает русскому обществу то, 
чего нам до сих пор так досадно недоставало» 
(Щеголев, 1914: 2). Зовсім іншу характеристику 
заслужила ця праця у середовищі української 
інтелігенції національного спрямування, де її ква-
ліфікували як «політичний донос» і «підручник 
для жандармів» (Ступак, 2014: 155; Енциклопе-
дія, 2013: 687).

У 1914 р. побачив світ її скорочений виклад 
під назвою «Современное украинство. Его проис-
хождение, рост и задачи». Сам автор у заключній 
частині охарактеризував свій доробок як пере-
лік «средств самообороны русской культуры и 
государственности от язвы украинства» (Щего-
лев, 1914: 155). Не можемо принагідно не вказати 
на ще більш промовисто сформульоване автором 
завдання цієї праці (як і її попередниці): показати, 
як «переходила от поколения к поколению <…> 
идея государственной измены, и как, благодаря 
этой идее, панургово стадо мечтателей-украино-
филов превратилось в стадо «сознательных укра-
инцев» (Щеголев, 1914: 4).

Як було сказано раніше, С. Н. Щоголєв нале-
жав до апологетів етнополітичної доктрини 
російського самодержавства, визначальна домі-
нанта якої ґрунтувалася на концепції творення 
і зміцнення унітарної централізованої держави. 
Системотворчою основою реалізації такої моделі 
був східнослов’янський етнічний масив, котрий 
самодержавною владою й адептами її національ-
ної політики бачився як інтегрована «триединая 
русская нация» у складі трьох східнослов’янських 
народів – великоросів, українців і білорусів, які 
й мали утворювати кількісно переважаюче ядро 
Російської імперії.

Для обґрунтування цієї концепції мали слу-
жити, окрім іншого, дані Всеросійського (1897 р.) 
перепису населення, згідно з якими до «единой 
русской нации» офіційно зараховувалися всі три 
східнослов’янські народи, що у сукупності стано-
вили 65,5% загальної кількості населення імперії. 
З такою «арифметикою» не погоджувалися пред-
ставники українського національно-визвольного 
руху, вказуючи на те, що власне великоросів у 
складі населення імперії нараховувалося лише 
близько 43%, відтак визнання малоросів і білору-
сів самостійними народностями перетворювало 
панівну національність на меншину стосовно 
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решти населення імперії, а це було підставою для 
федералізації держави.

Вбачаючи у таких заявах «підкоп» під ціліс-
ність держави з боку «псевдофедералістичного» 
й «анітрохи не прогресивного» українського руху, 
який, на думку Щоголєва, попервах готовий був 
«задовольнятися розладом і відчуженням» між 
«гілками російського народу», не потребуючи нео-
дмінного «розпаду» Росії, публіцист висловлював 
упевненість у тому, що саме етнографічний склад 
ядра імперії є перепоною для «федералістичних 
побудов» українського руху, тоді як намагання 
«української партії» використати будь-яку нагоду, 
аби заявити, що «інородці», з українцями включно, 
становлять понад 50% населення Російської імпе-
рії, переводить український народ «из сыновей в 
пасынки, из родных в инородцы» всупереч – як 
наполегливо переконував своїх читачів Щоголєв – 
його бажанню (Щеголев, 1912: 525, 527).

Однією з визначальних рис національної полі-
тики самодержавства до останніх днів його існу-
вання залишався страх політичного сепаратизму, 
який поділяли ідеологічно наближені до влади 
кола російського суспільства. Серед тих, кого 
особливо турбувала «эволюция украинофилов в 
«украинцев», трактована як результат закордон-
ної (польсько-австрійської насамперед) інтриги, 
спрямованої на ослаблення Російської імперії, 
був С. Н. Щоголєв. Розглядаючи український рух 
як сепаратизми культурно-етнографічний і полі-
тичний, він наголошував на переході від першого 
до другого як на вкрай небажаному і небезпеч-
ному для Російської імперії явищі, в основі якого 
лежало прагнення послабити або й зовсім розі-
рвати зв’язки, що поєднують малоросів із вели-
коросами. З цією метою, писав Щоголєв, сепа-
ратисти підкреслюють «мнимую отчужденность 
малорусского племени от остальной Руси, для 
него придумали имя украинского народа, а всем 
местностям в России, Австрии и Венгрии с преоб-
ладающим малорусским населением, присвоили 
название Украины… Партизаны украинства при-
несли в 1905 году в Россию вырабатываемый ими 
для малороссов особый книжный (украинский) 
язык» (Щеголев, 1914: 3, 4).

Українській мові автор відводив особливу роль 
у стратегічних задумах «сознательных украин-
цев» – як знаряддю боротьби з російською культу-
рою з метою витіснення її з середовища південно-
російського населення та заміни новою культурою, 
українською (Щеголев, 1914: 4). Називаючи укра-
їнську мову («плоть от плоти языка польского») 
«незрозумілою», «нестійкою», з «ненауковою і 
непрактично фонетикою», «малопридатною для 

створення рідної малоросам літератури» і, зре-
штою, шкідливою і непотрібною народу Півдня 
Росії, Щоголєв водночас наголошував на її ролі 
у виконанні «культурних завдань», яким, на його 
переконання, відводилася службова роль у досяг-
ненні політичних цілей. Тож основним напрямом 
у протистоянні українському рухові він вважав 
боротьбу з українською мовою в усіх сферах сус-
пільного життя, де вона могла б бути застосована 
зусиллями представників української національно 
орієнтованої інтелігенції.

У цьому контексті промовистим є той факт, 
що палкий захисник імперської влади досить 
критично оцінював її діяльність на ниві анти-
українських заборон. На його думку, акти 1863, 
1776, 1881 рр. не проводилися в життя з належ-
ною повнотою та послідовністю, відтак і не мали 
дієвих результатів: український рух не був подо-
ланий, навпаки – розвивався і навіть перейшов 
на новий ступінь, а шкода від «нескоординованих 
дій» російської політики поглиблювалася поблаж-
ливістю і ледь не потуранням із боку окремих 
органів влади (Щеголев, 1914: 33). Тож Щоголєв 
закликав законодавців та уряд до твердої і визна-
ченої позиції у боротьбі з «українською пар-
тією», зокрема вважав необхідним законодавчо 
проголосити, що «малоруське плем’я» разом з 
іншими двома гілками російського народу є наро-
дом-будівником сучасної російської держави, 
державної мови і державної культури, і будь-яке 
прагнення зарахувати його до інородців приховує 
у собі злочинну мету ослабити історичний вну-
трішній зв’язок між гілками російського народу 
(Щеголев, 1914: 148).

Зупинимося ще на одному ключовому моменті. 
Мету українського руху Щоголєв вбачав у досяг-
ненні триступеневої автономії: культурної, еко-
номічної та політичної. Надії на політичну він 
відносив до розряду нездійсненних за будь-яких 
обставин, економічну вважав непотрібною. Вар-
тою уваги публіцист визнавав вимогу культурної 
автономії, і не тому, що вбачав загрозу в украї-
нізації, а з міркувань необхідності роз’яснювати 
«недоцільність» існування самостійної укра-
їнської культури: в епоху прогресу «уже самая 
тенденция прививать населению упрощенную 
полудетскую культуру заключает в себе крича-
щую несообразность». Тож Щоголєв вимагав від 
інтелігенції не ухилятися від «живого служіння 
державі» й не марнувати сили, займаючись «екзо-
тичними експериментами» – такими, як переклад 
українською мовою класиків зарубіжної літера-
тури чи «вигадування» українських наукових тер-
мінів (Щеголев, 1914: 143).

Горбань Т. «Пресекать и карать… русофобство и мазепинство»: …
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Отже, цілком закономірно, що, охарактери-
зувавши український рух як такий, якому прита-
манні «обскурантизм», «лжепрогрессивность», 
«лжефедерализм», «руссофобство и мазепин-
ство» (на додачу до усього сказаного вище), 
Щоголєв запропонував свою програму боротьби 
з українством. Розвиваючи відому тезу П. А. Сто-
липіна стосовно того, що тісний зв’язок наці-
ональних і політичних прагнень українського 
руху унеможливлює їх розмежування, він висло-
вив власне бачення поточного моменту. Остан-
нім часом, висловлював переконання Щоголєв, 
політична програма українства тримається в тіні, 
захована за культурництвом, тож боротьба з укра-
їнським рухом насамперед повинна полягати у 
боротьбі з «відступництвом» на ниві культури 
(Щеголев, 1914: 147). Ним була розроблена низка 
заходів для запровадження їх у сфері шкільни-
цтва, позашкільної освіти, а також для контролю 
видавничої діяльності та діяльності тих нечислен-
них українських наукових і культурно-просвітніх 
закладів, існування яких, на думку розробника, 
могло бути дозволене. І, звичайно ж, «всякие про-
явления политического сепаратизма должны быть 
пресекаемы и караемы» (Щеголев, 1914: 147).

Висновки. Підсумовуючи сказане вище, 
можна погодитися з думкою, що творча спадщина 
С. Н. Щоголєва цікава не так через суперечливе 
фактологічне наповнення, як через пропагандист-
ський потенціал, який, за примітивно-лайливої 
риторики автора, справляв і продовжує справляти 
помітний вплив на свідомість прихильників вели-
кодержавницької ідеї. Власне, щодо «наукової 
цінності» доробку Щоголєва своє бачення висло-
вила ціла плеяда наукових і громадсько-політич-
них діячів – від С. Єфремова та С. Петлюри, котрі 
вказували на некомпетентність, наукове невігла-
ство автора «Современного украинства» й немож-
ливість полемізувати з ним по суті справи, і до 
наших сучасників (Ступак, 2014: 155).

Тим не менше, російські науковці досі вважа-
ють його «крупнейшим исследователем «укра-

инского» сепаратизма и автором двух капиталь-
ных исследований», як то сказано в анотації 
до чергового перевидання книги «Украинское 
движение как современный этап южнорусского 
сепаратизма», що у 2004 р. побачило світ під 
егідою «Православного центра имперских поли-
тических исследований» (Щеголев, 2004: 2). Не 
можемо не звернути увагу на те, що і в 2004 р., 
як і століття тому, слово «украинского» у наве-
деній вище цитаті взято у лапки. Так само в 
передмові до цього видання, написаній одним із 
керівників названого «Центра» М. Б. Смоліним, 
саме у лапках бачимо слова «Україна», «україн-
ство», «український». Очевидно, відомий росій-
ський історик, всупереч реаліям, дотримується 
думки, що українство і в ХХІ ст. є «історичною 
фікцією», а здобута у 1991 р. українська дер-
жавність – «химеричною спробою», до того ж, 
не унікальною: «сепаратизм некоторых чисто 
русских провинций не новость для русской исто-
рии», «сегодня прочность русского единства 
хотят проверить деятели «украинского» про-
екта отделения южнорусских земель от России» 
(Щеголев, 2004: 8).

На жаль, у межах невеликої статті немож-
ливо більш детально зупинитися на цій про-
блемі. Маємо на увазі не лише популярність 
етнополітичних стереотипів столітньої давнини. 
Йдеться про момент суто академічний, а саме: 
і через століття, упродовж якого немов би й не 
існувало як цивілізаційного поступу загалом, 
так і розвитку соціогуманітарних наук зокрема, 
праці, створені на засадах на кшталт «як укра-
їнців, так і українську мову вигадали поляки, а 
в Україні її поширює стадо (!) зрадників – «сві-
домих українців», залишаються зразком «капі-
тального дослідження». Очевидно, такі факти є 
підставою ще раз звернутися до викладених у 
працях С. Н. Щоголєва засадничих положень, що 
не втратили актуальності в сучасній Росії, досі 
слугуючи ідеологічним обґрунтуванням її вели-
кодержавницьких претензій.
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The relevance of the method of using interdisciplinary connections in the educational process, determined by the 
latest educational reforms and the development of information and communication technologies is determined. The 
basic methodical approaches to the planning of law courses are established. The forms of organization and activities of 
integrated training are outlined. The constituent components of teaching and methodological support are necessary for 
the implementation of an integrative educational model. The didactic ways of introducing methodical techniques for the 
use of interdisciplinary connections on law lessons are considered.

In modern Ukrainian methodology of teaching law disciplines, under the influence of educational reforms, 
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Iльницький В., Стецик Ю. Методичнi пiдходи до використання мiжпредметних зв'язкiв …

Постановка проблеми. У сучасних умо-
вах реформування середньої освіти в Україні 
та повернення до 12-річного терміну навчання 
постає необхідність перегляду типових навчаль-
них планів загальноосвітніх навчальних закладів. 
Що стосується реформування шкільної право-
знавчої освіти, то з вересня 2018 р. відбулося роз-
межування тематики правознавчих дисциплін в 
основній і старшій школі. Якщо в основній школі 
в 9 класі залишено «Правознавство» як окремий 
предмет, то в старшій школі запровадженого інте-
грований курс «Громадянська освіта», який охо-
плює знання з декількох предметів: правознав-
ства, соціології, політології, філософії, економіки 
та історії. Запровадження інтегрованого підходу 
в навчальному процесі дає змогу вирішити про-
блему повторюваності тематики в багатьох пред-
метах суспільствознавчого циклу та зняти над-
мірну завантаженість учнів. Адже з року в рік 
значно зростають обсяги навчальної інформації 
та кількість шкільних навчальних дисциплін.  
В умовах швидкого розвитку інформаційного сус-
пільства постає необхідність об’єднання великих 
обсягів суміжного навчального матеріалу. І почат-
ковим етапом у запровадженні такого інтегро-
ваного підходу можуть слугувати міжпредметні 
зв’язки, реалізацію яких варто розпочинати ще в 
основній школі, щоб підготувати учнів до інтегро-
ваного навчання в старших класах.

Аналіз останніх досліджень. Серед сучасної 
педагогічної літератури, а саме робіт українських 
і російських методистів та науковців, віднаходимо 
як загальні навчально-методичні праці з методики 
викладання (Андрусишин, Гуз, 2008: 301; Кропа-
нева, 2010: 166), де узагальнено новітні методичні 
підходи до використання міжпредметних зв’язків на 
уроках правознавства, так і спеціальні дидактичні 
розвідки з проблем інтегрованого навчання (Като-
ликов, 1997: 320; Козінцев, 2000: 23–24; Смирнова, 
2009: 23; Федоров, 2008: 26–28). Однак досі зали-
шаються не досить розробленими методичні при-
йоми реалізації універсальних зв’язків правознав-
чих дисциплін з іншими навчальними предметами 
загальноосвітніх навчальних закладів України.

Мета статті – визначити теоретичний і прак-
тичний рівень методичних розробок учителів у 
використанні міжпредметних зв’язків на уроках 
правознавства.

Виклад основного матеріалу. Правова освіта 
розглядається як умова формування індивідуаль-

них здібностей, отримання знань і навичок для 
соціального функціонування. Щоб правова освіта 
була результативною, процес її освоєння має бути 
безперервним та першочерговим. Залежно від 
програми розвитку, мобільності навчальних кла-
сів, реальних можливостей навчального закладу 
Міністерством освіти і науки України рекомен-
дується запроваджувати правознавчі дисципліни 
з 8 по 11 клас. Залежно від навчальних планів 
школи вивчення правознавчих предметів можна 
будувати за трьома основними підходами:

1) систематичним (наскрізним) курсом (якщо 
в старшій школі (10–12 класи) укомплектовано 
клас із правознавчим профільним навчанням, то в 
основній школі (8–9 класи) запроваджуються пра-
вознавчі вибіркові дисципліни для допрофільної 
підготовки учнів). Відповідно до такого підходу 
вчитель правознавства може планувати, який тео-
ретичний матеріал буде подавати на різних рівнях 
навчання (допрофільному та профільному);

2) модульним курсом, що передбачає вивчення 
правознавства разом з іншими соціально-гума-
нітарними предметами або інтегрованим курсом 
суспільствознавства;

3) підходом, згідно з яким правознавство є 
частиною інтегрованого курсу суспільствознав-
ства (Кропанева, 2010: 150).

В інтегративному підході розгляд правових 
питань здійснюється в межах курсу «Суспільствоз-
навство», спрямованого на комплексне вивчення 
основних понять політології, культурології, філо-
софії, економіки, етики, соціології, історії, а також 
права. Інтеграція належить до дидактичних прин-
ципів. Інтегративну освіту варто розглядати в 
трьох аспектах: як засіб розвитку особистості, як 
спосіб активізації пізнавальної діяльності учнів 
та як вид індивідуальної роботи з кожним учнем. 
Вона сприяє розвитку когнітивно-пізнавальної 
діяльності учня. Саме в цьому вбачаємо розвиваль-
ний ефект інтегрованого підходу у викладанні пра-
вознавчих дисциплін (Федоров, 2008: 26).

Сучасна система освіти дає змогу використову-
вати в практичній діяльності вчителя не всі види 
інтеграції. Результати інтегрованого навчання 
проявляються в розвитку творчого мислення 
учнів. Воно сприяє не тільки інтенсифікації, сис-
тематизації, оптимізації навчально-пізнавальної 
діяльності, а й оволодінню грамотою культури 
(мовної, правової, етичної, історичної, філософ-
ської). Вид культури визначає тип свідомості 

The most common methodical methods of the implementation of interdisciplinary connections at the lessons of juris-
prudence are defined: writing abstracts, reviewing problem tasks, remembering the studied material simultaneously from 
several subjects, creative tasks, performing tasks for comparison, making tables, conducting binary lessons, using cross-
cutting lines in the presentation of educational material, heuristic dialogue, preparation of reports.

Key words: interdisciplinary connections, integrated learning, binary lesson, methodical method.
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людини, тому інтеграція надзвичайно актуальна й 
необхідна в сучасній школі.

У педагогічній літературі віднаходимо різно-
бічні погляди на класифікацію інтегративного 
підходу в методиці викладання шкільних дис-
циплін. Зокрема, О. Католиков виокремлює дві 
інтеграції навчального матеріалу: горизонтальну 
(об’єднання подібного матеріалу в різних навчаль-
них предметах) і вертикальну (об’єднання одним 
учителем у своєму предметі матеріалу, який тема-
тично повторюється в різні роки навчання на різ-
ному рівні складності) (Католиков, 1997: 38).

Своєю чергою О. Мальчина розглядає інтегру-
вання в таких навчальних формах:

а) спецкурси, у яких поєднуються декілька 
предметів;

б) блокування різних розділів;
в) вивчення однієї теми на основі двох чи 

декількох предметів;
г) курс, що поєднує знання на основі узагаль-

нених операцій мислення (Кропанева, 2010: 152).
Упровадження інтегративної освітньої моделі 

зумовлює доцільність комплексної освітньої сис-
теми, що включає такі компоненти:

– підбір психолого-педагогічної літератури;
– реалізацію елементів технологій розвиваль-

ного навчання;
– інтеграцію предметів за допомогою бінар-

них уроків та позакласних заходів;
– складання програм елективного й факульта-

тивного курсів (Андрусишин, Гуз, 2008: 274).
Варто розглянути основні методичні приклади 

застосування методів інтеграції у викладанні право-
знавчих дисциплін. Учитель може запропонувати для 
учнів написати реферат на одну з визначених тем:

1. Питання держави і права у творах Т. Г. Шев-
ченка.

2. Юридичні мотиви у творчості І. Я. Франка.
3. Питання права в Біблії.
Можна поставити проблемне завдання – дати 

відповідь на питання про те, яким чином природ-
ничі науки пов’язані з правознавством, та пое-
тапно підходити до його розв’язку шляхом роз-
гляду взаємопов’язаних питань, зокрема:

1) місце хімії в криміналістиці;
2) біологія на службі слідства;
3) використання досягнень фізики в розкритті 

злочинів.
Цими питаннями вчитель підводить учнів до 

розв’язання проблемного завдання (Федоров, 
2008: 27).

У сучасній українській школі створено мож-
ливості для організації численних форм встанов-
лення міжпредметних зв’язків. Знання, якими 
володіють учні, варто неодмінно використовувати 

під час розгляду нових тем правового курсу. Учи-
тель правознавства має бути обізнаний із темами, 
які вивчають учні з інших предметів гуманітарного 
циклу (історії, суспільствознавства, літератури, 
економіки, психології, біології). У цих обставинах 
використовується методичний прийом актуалізації 
опорних знань учнів, який можна реалізувати за 
допомогою постановки низки запитань:

– згадай, що являли собою…
– які події відбувалися в цей період?
– які факти можуть підтвердити твою позицію?
В інших випадках міжпредметні зв’язки можуть 

встановлюватися в процесі організації мотиваційних 
установок (це прийом формування стійких інтересів 
учнів до курсу) на вивчення правових питань.

Реалізація міжпредметних зв’язків може здійсню-
ватися як за горизонталлю (ідеться про необхідність 
урахування змісту навчальних курсів, які вивчаються 
паралельно), так і за вертикаллю (коли в кожному 
освітньому закладі проявляються локальні особли-
вості вивчення правових курсів із 8 по 12 класи).

Міжпредметні зв’язки можуть встановлю-
ватися шляхом створення визначеної системи 
методичних прийомів, які досить результативно 
використовуються під час вивчення різних 
навчальних курсів. Так, наприклад, проведення 
ділових ігор і використання інтерактивних техно-
логій у навчанні дітей може «об’єднувати» про-
цес розгляду тем різних курсів. Діти, які вміють 
працювати в певному режимі пізнання навколиш-
ньої дійсності, досягають гарних результатів у 
вивченні правознавства (Федоров, 2008: 28).

Тому варто розглянути основні методичні 
шляхи впровадження міжпредметних зв’язків на 
уроках правознавства, а саме:

1) визначення вчителем уже наявного багажу 
знань учнів під час використання різноманітних 
методів проведення навчального заняття;

2) відтворення вже відомої інформації в логіч-
ному зв’язку зі змістом конкретного уроку з пра-
вознавства (на сформовану базу знань учитель 
пропонує накласти нову інформацію).

Реалізація зв’язків із зоологією та ботанікою 
допомагає учням краще пізнати проблеми право-
вої охорони навколишнього середовища. Отже, 
під час використання знань учнів з інших предме-
тів уроки правознавства звільняються від схема-
тичності, наповнюються конкретними фактами, 
яскравими образами.

Проблемні питання міжпредметного харак-
теру сприяють мобілізації творчих здібностей 
учнів, стимулюють їх розумову діяльність. Нага-
даємо, що міжпредметні зв’язки встановлю-
ються із загальних для предметів фактів, понять, 
світоглядних ідей, принципів. Зв’язки бувають 
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синхронними (одночасовими), асинхронними 
(різночасовими), випереджувальними (викорис-
товуються перед запланованою темою уроку).

Серед значного арсеналу методичних прийо-
мів і засобів реалізації міжпредметних зв’язків 
у практичній діяльності вчителів правознавства 
набули поширення такі:

1) пригадування вчителем матеріалу з раніше 
вивчених фактів із попередніх курсів із метою підго-
товки до сприйняття нового матеріалу. Наприклад, 
до теми «Форми державного устрою в Україні» вчи-
тель формує для учнів таке завдання: «Пригадайте, 
які основні юридичні пам’ятки ми вже розглядали  
в 7–8 класах під час вивчення історії України»;

2) питання та завдання, які включають опе-
рування вміннями з попередніх предметів (вста-
новлення причиново-наслідкових зв’язків, аналіз, 
синтез, застосування засвоєних під час вивчення 
одного предмета теоретичних положень до ана-
лізу нових фактів, з якими ознайомлюються під 
час вивчення іншої дисципліни). Наприклад, етапи 
розвитку, зовнішні ознаки, форми української дер-
жави вивчаються в курсі «Історії України» Тому 
вчитель ставить таке запитання: «Які давні дже-
рела права вам відомі? Що в них спільного?»;

3) завдання на порівняння. Наприклад, учитель 
пропонує порівняти державний устрій держави 
Богдана Хмельницького з устроєм Речі Посполи-
тої, до складу якої входили українські землі;

4) складання узагальнюючих таблиць з історії 
та правознавства, які дають змогу перевірити зна-
ння учнів;

5) проведення бінарних міжпредметних уро-
ків (наприклад, з правознавства, історії України, 
літератури);

6) встановлення наскрізної лінії (наприклад, 
спадкоємних зв’язків, розкриття основних етапів 
формування української державності);

7) бесіда на уроці за змістом виконаного між-
предметного завдання;

8) підготовка учнями повідомлень і доповідей 
на основі джерел знань, залучених з інших дисци-
плін (учні вивчають історію української держав-
ності та можуть робити доповіді). Наприклад, на 
уроках української літератури вони вивчають твір 
«Тарас Бульба» та на підставі цього можуть підго-
тувати повідомлення «Поняття моралі, обов’язку, 
права в козацькі часи» (Смирнова, 2009: 23).

Висновки. Таким чином, у сучасній україн-
ській методиці викладання правознавчих дис-
циплін під впливом проведення освітніх реформ 
сформувалися різнобічні дидактичні підходи до 
укладення навчальних планів загальноосвітніх 
навчальних закладів, які й визначають локальні 
особливості викладання правознавчих дисциплін 
(систематичний, модульний, інтегрований). На 
підставі практичного доробку вчителів правознав-
ства вдалося визначити види (горизонтальне та 
вертикальне) і форми (спецкурси, блоки розділів, 
спільна тема для двох і більше предметів, узагаль-
нюючі курси) інтегрованого навчання. Визначено 
найбільш поширені методичні прийоми реалізації 
міжпредметних зв’язків на уроках правознавства, 
основними з яких є такі: написання рефератів, роз-
гляд проблемних завдань, пригадування вивченого 
одночасно з декількох предметів матеріалу, творчі 
завдання, виконання завдань на порівняння, укла-
дення таблиць, проведення бінарних уроків, вико-
ристання наскрізної лінії у викладі навчального 
матеріалу, евристична бесіда, підготовка доповідей.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ СЛЕД ДРЕВНЕГО ТЮРКСКОГО ЛЕКСИЧЕСКОГО СЛОЯ  
В СЛОЖНЫХ СЛОВАХ (XVII ВЕК)

В статье исследуются лексические единицы, ставшие архаизмами в XVII веке. Отмечено, что утратив-
шие интенсивность и частоту употребления, носящие архаический характер словарные языковые единицы, 
хоть и не употребляются в литературном языке, все же не исчезли бесследно, они живут в нашем и ряде 
современных тюркских языков. В ходе исследования устанавливается, что часть этих лексических единиц хра-
нится в коренных морфемах слова, а другая часть – внутри сложных слов. Объектом исследования выбраны 
древнетюркские слова, ставшие компонентами сложных слов. Хоть эти лексемы многими воспринимаются как 
непонятные, на самом деле они являются древними тюркскими словами, употреблявшимися в литературном 
азербайджанском языке XVII века, а также во многих классических литературно-художественных языковых 
примерах, но затем стали архаизмами. Это те слова, которые сегодня продолжают исполнять роль компонен-
тов сложных языковых единиц, со своей фоноформой, исторической семантикой. 

Ключевые слова: древнетюркский язык, XVII век, сложные слова, лексические единицы, архаизация, 
литературный язык, коренные морфемы, компонент, семантика, фоноформа, словарный состав.
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HISTORICAL TRACE OF ANCIENT TURKIC LEXICAL LAYER  
IN DIFFERENT WORD (XVII CENTURY)

In article it is spoken about the lexical units which have taken a way of an arkhaization since XVII century and owing to 
left language. It is found out that lost intensity and the frequency of the use having archaic character dictionary language 
units, though left the literary language, nevertheless didn’t disappear completely, they live in our modern language, and 
also a number of modern Turkic languages. During research is established that part of these lexical units are stored in 
radical morphemes of the word, and other part in compound words. In this article the ancient turkic words which have 
become a compound component of compound words are chosen as object of research. As a result of research it becomes 
clear that though these lexemes are understood by many others as unclear words, actually they are the ancient Turkic words 
used in literary Azerbaijani language of the XVII century, and also as a whole in language of classical literary and art 
language samples, but further archaized and left language. These are those words which today though secretly, but live as 
one components of difficult language units with their phonoform, and historical semantics, and find it’s historical traces. In 
article it is especially emphasized that the majority of these language samples forming settled life in a compound word as one 
components thanks to a miracle of language, making equivalence with other component reflect semantics of unambiguity.

Key words: ancient turkic language, XVII century, compound words, lexical units, arkhaization, literary language, 
radical morphemes, component, semantics, phonoform, dictionary structure.

Конец XVI – начало XVII в. знаменуется нача-
лом новых внутриязыковых процессов. Процессы 
дифференциации, стабилизации, демократиза-
ции вступают в новую фазу развития, обеспечи-
вая становление национального языка в качестве 
ведущего, его победу над иностранным языками. 

Меняется роль персидского и арабского языков, 
они приходят в упадок. Наряду с персидским, 
являющимся иностранным языком, слог аруз, 
жанры классического стиха также постепенно 
утрачивают свои ведущие функции. Эти про-
цессы, ставшие причиной коренных изменений, 
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затрагивают и словарный состав языка. Араб-
ские и персидские словарно-языковые примеры 
употребляются реже, уступая место лексическим 
единицам тюркского происхождения, общеупо-
требительным арабским и персидским словам. 
С другой стороны, процесс архаизации стано-
вится системным. Некоторые лексемы, распро-
страненные до XVII в., устаревают. Но, несмотря 
на то, что эти древние тюркские слова, зафикси-
рованные в словарном запасе азербайджанского 
литературного языка XVII в., употребляются 
реже, архаизируются, они полностью не исчезают. 
Часть этих лексических единиц, хоть и тайно, 
живет в современном азербайджанском языке, а 
также в ряде тюркских языков, в коренных мор-
фемах или в компонентах сложных слов. Группа 
лексем, зафиксированных в словарном составе 
азербайджанского литературного языка XVII в. 
(язык классической литературы), хоть и утратили 
самостоятельность, но функционируют в качестве 
компонентов сложных слов. Это подтверждается 
следующими примерами.

Biliş. Словарное значение этой лексемы, 
зафиксированной в азербайджанском тюркском 
XVII в., – tanış («знакомый»):

Кор yanımdm lıəmnişin kim, şöhligdür ahi-garm, 
Qıl həzər Tanrı üçün, bilməm bilişini, yadı ot 

(Садигбек Афшар).
Слово biliş, часто употребляемое в литератур-

ном языке до XVII в., сегодня используется в лек-
семе tanış-biliş и хранит исторически присущее 
ему значение, создавая парность tanış-biliş.

Dügün. Эта лексическая единица встречается в 
одном из источников XVII в., слово фиксируется 
в значении toy («свадьба»):

Ау haçan gördü günü, Gör dərdi, gör dügünü, 
Cənnətdə görməz Aşıq Qoynunda gördüyünü  

(Sarı Aşıq).
Несмотря на то, что не употребляется в нашем 

языке в самостоятельной форме, оно используется 
как элемент одного из сложных слов: toy – düyün 
(dügün). Разумеется, у слова düyün есть также 
семантика düymək, düyünləmək, bağlamaq («повя-
зать»). С этой точки зрения слово düyün, явля-
ющееся носителем семантики toy, омонимично 
düyün (по содержанию bağlamaq (düyünləmək). По 
нашему мнению, несмотря на смысловое разли-
чие, наблюдается сходство в нюансах. Так, в сва-
дебных церемониях, по поверьям, привязывание 
друг к другу жениха и невесты поясообразной 
красной тканью (вспомните свадебные церемо-
нии, проводимые в Индии) сулит удачу и крепкую 
семью. Сегодня в наших свадебных торжествах 
опоясывание невесты воспринимается как отго-

лосок этого древнего обычая. Таким образом, рас-
сматриваемые лексемы близки по содержанию. 
Зафиксированное в литературном азербайджан-
ском языке XVII в. и не встречающееся сегодня 
отдельно слово dügün // düyün, выступая в роли 
компонента сложного слова toy-düyün // dügün, 
имеет значение «свадьба-свадьба». Встречается 
употребление этой лексической единицы, сохра-
нившейся как факт литературного языка в турец-
ком тюркском наряду со словом toy («свадьба»), 
в азербайджанском тюркском XVII в. (Qoyub 
rəhmani çün vəsvasə döndü, onun çünki toyu bir yasə 
döndü (Федаи)), она уже проигрывает ему с точки 
зрения частоты употребления. Нам кажется, что 
наличие слова toy в словарном составе современ-
ного азербайджанского языка является результа-
том влияния общенародного разговорного языка. 
Когда какая-нибудь из лексических параллелей 
закрепляется в общенародной речи, то становится 
употребляемой в современном языке, в литера-
турном языке закрепляется именно это слово.

Например, xatun на языке источников XVII в. 
означает хаnım («госпожа»). Несмотря на то, 
что эта лексема, свойственная древнетюркскому 
языку (katun), не может самостоятельно упо-
требляться в данное время, она закрепляется в 
составе сложного слова xanım-xatın // xatun. Снова 
очевидно общее содержание отличных по фоне-
тическому составу лексем (xanım-xanım). Сегодня 
слово xatun (xatın) означает «жена», «женщина» 
на шекинском диалекте: Gördi bir gözəl xatun var. 
В гахском же диалекте мы наблюдаем закрепле-
ние этой лексемы в составе словарной единицы 
xatınşı. И в этом диалекте слово означает «жена», 
«женщина» (Doqqazda xatınşılar döyüşür). 

Лексема bərli также является одним из тех сло-
варных языковых примеров, который вызывает 
особый интерес в литературном азербайджанском 
языке XVII в. и архаизируется:

Yana nə gülbuni-vəsl idi kim, şükuftə bolup, 
Bahar verdi xəzan bərli bustanımğa (Садигбек 

Афшар).
Как видно из контекста, эта лексическая еди-

ница сочетается с семантическим содержанием 
bəzəkli («нарядный»). Это слово реже употре-
бляется с XVII в. и не закрепилось в современ-
ном языке. Но сохранился его исторический след. 
Слово bərli-bəzəkli, активно употребляемое как в 
нашем современном литературном языке, так и в 
живой разговорной речи, является тому подтверж-
дением. Значит, это сложное слово, хоть и утра-
тило самостоятельность, все же проявляет свою 
историческую фоноформу и первичное истори-
ческое содержание в качестве компонента сло-
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варного языкового примера. Оба слова являются 
производными, сформировавшимися морфологи-
ческим путем. В этом случае коренная морфема 
(bər-) лексемы bərli тоже соответствует значению 
bəzəkli. В результате, оба слова, имеющие исто-
рические корни нашего языка (bərli и bəzəkli), 
употребляются в современной речи. Не случайно 
наряду с лексемой bərli-bəzəkli сегодня употре-
бляется и слово bər-bəzək. Оба слова несут оди-
наковую семантическую нагрузку: bərli-bəzəkli = 
bəzəkli- bəzəkli; bər-bəzək = bəzək-bəzək.

Лексическая единица yaxmaq входит в язык 
источников XVII в. В значении yandırmaq 
(«жечь»): Kərəm qıl, istərəm ver mənə rüsxət Ki, 
yaxdı bağnmı hicranü firqət (Fədai); Şəmdən ötrü 
özün pərvanə yaxmış odlara (Zəfər).

Несмотря на то, что эта лексическая единица, 
сегодня употребляемая в ином значении (Yağı 
çörəyin üstünə yaxdım), отдалилась от своей исто-
рической семантики, она сохранилась в своем 
первичном значении в слове yaxıb-yandırmaq. 
Таким образом, yaxıb-yandırmaq еще раз эквива-
лентирует в себе значение yandırmaq-yandırmaq.

Хотя процесс системной архаизации начался в 
XVII в., не только словарные языковые примеры 
лексики данного периода, но и сам факт сохране-
ния в современном азербайджанском литератур-
ном языке в несамостоятельном виде слов, отно-
сящихся к лексическому составу классической 
литературы до этого временного отрезка, даже 
тюркских письменных памятников, являющихся 
общим для тюркоязычных государств, является 
реальностью. Qadaş – одна из лексических еди-
ниц, вызывающих особый интерес. По семантике 
она эквивалентна слову qohum («родственник»). 
Сочетание лексемы со словом qardaş является 
неопровержимой истиной. Этот языковой при-
мер, первая форма которого зафиксирована в 
виде qarındaş (Qazan bəgün qarındaşı Qaragünə 
bindi («Китаби-Деде Горгуд»)), созвучно семан-
тике qarında ortaq (qarın + da + eş). Это фикси-
руется в азербайджанском литературном языке 
XVII в. и в форме qərindaş: Zahir sənə olsım, ey 
qərindaş, Munlar qəmudur başına şabaş (Масихи). 
В нашем языке есть и понятие bacının qardaşı 
(«брат сестры»), которое Абу Хайан толкует как 
“qarmdaş – bir anadan qardaş” (Абу Хайан, 1992: 13).  
Еще, как мы отмечали выше, существует слово 
qadaş (qardaş («брат»)), определяющее истори-
ческое значение (qohum – «родственник»), что 
вызывает интерес как реальный факт самосто-
ятельного употребления того словарного язы-
кового примера, который параллелизируется в 
источниках именно этим значением:

l. Kadaşım eren eşukeyi yoğladıηız (памятник из 
музея Минусинск, III сторона). (Родственники мои 
отважные, вы похоронили меня обернув в ткань.)

2. Kanım kadaşım sizime, oğlanım sizime, örünüm 
karam siz beş igirme sizime (Кежилик-хобу). (Иду-
щий за мной, родственники, от вас; молодые мои, 
от вас, мои блестящие, от вас, мои стада, от 
вас; вы – пятнадцать, от вас).

Словарный языковой пример одинаковой фоно-
формы (kadaş) встречается в произведении Юсуфа 
Баласагунлу “Qutadğu biliğ”. В нем эта лексема 
употребляется в значении qohum, əqrəba (Древне-
тюркский словарь, 1969: 178). Несмотря на то, что 
в лексической системе современного азербайджан-
ского языка не фиксируется факт самостоятель-
ного употребления этого слова, оно употребляется 
в составе сложноструктурного слова qohum-qardaş 
с небольшим фонетическим изменением, в каче-
стве второго компонента. Вероятно, исторически в 
результате выпадения дрожащего носового соглас-
ного [r] образовалась эта фоноформа. В данное 
время qədeş, употребляемое в бакинском диалекте 
при обращении к близкому человеку, является 
доказательством сказанному. В итоге, два одинако-
вых по семантике слова выражают одно значение 
(qohum-qohum). Встречается и вариант kağadaşım 
этой лексической единицы: kağa (достаточно 
вспомнить слово qağa, употребляемое в устной 
ветви азербайджанского тюркского, то есть в раз-
говорной речи) – термин родства; daş = da (аффикс 
местного падежа) + eş («партнер»). По нашему 
мнению, языковая единица kağadaş в этой фонети-
ческой форме является одним из первичных вари-
антов слова, о котором идет речь. Считаем, что лек-
сема adaş («тезка»), употребляемая в памятниках 
Рун, сочетаемая со смыслом уoldaş («товарищ»), 
образована от того же корня.

Происходящая от древнетюркского языка 
фонема аг- («утомлять, лишать сил») регулиру-
ется вместе с этими лексическими единицами:

Кор anta aikintığ, arıltığ («Кюль-тигин». (Мно-
гие из вас ослабли там, выбились из сил).

Закрепление этой лексической единицы в 
составе yorğun-arğm («уставший»), употребля-
емой в нашем современном языке и входящей в 
состав сложных слов, очевидно. Из фоноформы 
слова отчетливо видно, что аг- является коренной 
морфемой. А морфологический показатель -ğın, 
присоединившийся к корню глагола ar-, образует 
существительное из глаголов.

Хотя этот аффикс и принимает участие в про-
цессе словообразования современного азербайд-
жанского литературного языка, ни глагол аг-, 
ни прилагательное -ğın не фиксируются в само-
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стоятельном в виде в словарном составе нашего 
языка. Но, привлекает внимание семантическая 
сочетаемость содержания между компонентами 
сложноструктурного слова yorğun-arğm:

Аг- [ то есть ar (maq) ] // yormaq («утомлять»); 
Aril- [ то есть arıl (maq)] // уогиlmaq («утом-

ляться»); 
Arğın // yorğun.
Значит, сегодня слово yorğun-arğın, часто упо-

требляемое как в литературном азербайджанском 
языке, так и в разговорной речи, на самом деле 
несет смысловую нагрузку yorğun-yorğun.

Такие лексические единицы, как sab (= söz) 
sığta- (= ağlamaq), yörə (= yan), kü (= səs), заим-
ствованные из древнетюркского, используются 
в корнях таких лексических единиц, как: söz-sav 
(«слово»), ağlamaq-sıtqamaq («плакать»), yan-yörə 
(«вокруг»), səs-küy («звуки», «шум-гам»). Эти 
лексические единицы создают пары, содержащие 
в себе однозначность (söz-sav = söz-söz, ağlamaq-
sıtqamaq = ağlamaq-ağlamaq/ yan-yörə = yan-yan, 
səs-küy = səs-səs). Это, с одной стороны, доказы-
вает бессмертие словарных единиц, принадлежа-
щих древнетюркскому языку, с другой стороны, 
направляет научную мысль к древней истории ста-
билизации словарных составов тюркских языков.

В азербайджанском тюркском XVII в. встре-
чаются такие языковые единицы, которые, хоть 
и сохраняются в несамостоятельном виде внутри 
сложной лексической единицы, но не выражают 
однозначность. Var (maq) – одна из  них. Эта язы-
ковая единица, параллелилизирующаяся со сло-
вом get (mək) («ходить», «идти»), в литературном 
азербайджанском языке XVII в., утрачивает актив-
ность. В XVII в. наряду со многими древнетюрк-
скими словами глагол var (maq) архаизируется.  
А словарная единица get (mək) употребляется все 
чаще. Хотя эта лексическая единица зафиксиро-
вана в словарном составе азербайджанского тюрк-
ского XVII в.:

Та sərv ona söyləyeydi əhval. Bir gecə yuxuya 
vardı əğyar (Месихи);

Vanb mən kiməedim dadü-bidad, Özüm özümə 
etdim zülmü bidad (Федаи).

Эта лексическая единица закрепилась в составе 
слова var-gəl («расхаживание»), зафиксирован-
ного и активно употребляемого в современном 
азербайджанском литературном языке. Его отли-
чие от других в том, что архаизировавшаяся лек-
сема обусловливает антонимию: var-gəl = get-gəl. 
И в текстах классической литературы до XVII в. 
(Gəlin varälım, şol yigidi gətirəlim («Китаби-Деде 
Горгуд»); Var bir dərdim ki, çox dərmandan artıqdır 
mənə, Qoy məni dərdimlə, dərman eyləmə, var, ey 

həkim (Физули), и в древнетюркских письменных 
памятниках (Er abka barmış / Муж пошел на охоту 
(«Ырк-битик» (Джафаров, 1970: 73–79); Beq ег 
yontınaru barmış, ak bisi kulunlamış / Муж-бек 
пошел к табуну, белая кобылица была беременная.

Фонетическая форма bar (maq) сохраняется во 
многих тюркских языках. В. Радлов тоже фикси-
рует этот вариант. Языковой пример, о котором 
мы говорим, сегодня встречается в некоторых 
наших диалектах: Mən varıf gederəm; Mən bardım 
dostumun yanına getdim.

Таким образом, архаизированная лексическая 
единица var (maq) сегодня употребляется в каче-
стве диалектизма.

Это же касается глагола уох- (= qalxmaq – «под-
ниматься»). Став компонентом слова eniş-yoxuş, 
он выражает противоположное значение. Осно-
вываясь на глаголе уох-, зафиксированном в древ-
нетюркских источниках, мы доказываем связь 
первой части этого слова со словом en (mək), а 
второй – со словом qalx (maq). Эти лексические 
единицы составляют меньшинство. Var (maq), то 
есть get (mək), yox (maq), то есть qalxmaq.

В целом, изменения, произошедшие в литера-
турном языке в XVII в., связаны со стабилизацией 
лексической нормы в конце XVI – начале XVII в.

Слово dal эквивалентируется с семантическим 
содержанием budaq («ветка»). Это слово, закре-
пившееся в азербайджанском литературном языке 
XVII в. (Mən Aşıq dalda yeri, Bülbülün dalda yeri 
(Сары Ашуг)) можно считать одним из примеров 
общетюркского словарного фонда. Эта лекси-
ческая единица, используемая в языке в разных 
фонетических вариантах (dal // tal), широко упо-
треблялась до указанного исторического периода 
(Qayın dalı yeləgindən şum altunlu, mənim oxum 
(Китаби-Деде Горгуд); Yazıq bülbül gül dalmda 
tünədi (Хатаи), но в XVII в. становится менее 
активной. Это помешало ее закреплению в совре-
менном азербайджанском литературном языке. 
Хотя она употребляется в качестве элемента слож-
ного слова qarğıdalı («кукуруза»); qarğı budağı 
(«ветка кукурузы»). Таким образом, словарная 
единица dal имеет исторически обусловленную 
смысловую нагрузку.

Глагол qon (maq) употребляется в значении 
«поселиться». Это слово имеет тоже значение в 
азербайджанском литературном языке XVII в.:

Kim qondu ona, yedirdi nanın; ol nan əvəzinə aldı 
canm; Şah ol gecə girmədi hisarə, Ordu ilə qondu bir 
kənarə (Меснхи); Bu dünya karvansaradı, Hər gələn 
qonar, əylənməz (Ашуг Аббас Туфарганлы).

В современном азербайджанском языке это 
слово употребляется для определения приземле-

Абдуллаева Гызылгюль Агали кызы. Исторический след древнего тюркского ...
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ния летающего создания. Свой первичный смысл 
оно обретает в лексеме gecəqondu < gecə qondu 
(«приземлился ночью»): Gecə qondu (= Gecə 
məskunlaşdı («ночью поселился»)) > ğecə qondu (= 
Gecə məskunlaşdı).

Очевидно, что лексемы, взятые нами из источ-
ников XVII в., хоть и утратили свое историческое 
значение, но дошли до нашего времени в составе 
сложных слов. Именно эти лексемы определяют 
сложное строение таких слов. Следует подчер-
кнуть, что эти лексемы, повторяясь, усиливают 
значение таких слов. Современный словарный 
вариант соединяется с архаичным. 

Таким образом, язык в своем развитии соеди-
няет историю и современность. В XVII в. суще-
ствовал арабо-персидский-тюркский лингви-
стический синтез, а к XVIII в. тюркская ветвь 
становится ведущим направлением. Тюркские 
слова, употребляемые в тексте «Китаби-Деде 
Горгуд», не встречаются в языке Гасаноглу, Гази 
Бурханеддина, Насими, Хатаи, Физули. Это есте-
ственно. Потому что аруз вытеснил слова тюрк-
ского происхождения. Изменения, происходящие 
в языке в XVII в., стали результатом новых про-
цессов – дифференциации, стабилизации и демо-
кратизации. 
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ON THE SCIENTIFIC DISCUSSIONS ABOUT “YOUTH SLANG”, “YOUTH 
LANGUAGE” AND “SOCIOLECT” IN THE MODERN GERMAN LANGUAGE

Youth slang is the subject of research by many scientists. The present paper focuses on the term of a speech variety 
“youth slang” in the modern German language, used to describe the linguistic patterns and characteristics used by 
groups at different ages, time periods and locations and defined as the style of a certain group of adolescents. Slang, 
surrounding us every day, is one of the most significant current discussions in German studies, because it is vibrant, 
ever-changing and expansive. The focus is on the role of young generation in the production of the future language. 
Youth slang is only becoming more necessary because of the growing influence of social media, television, newspapers, 
magazines and blogs. Scientific works of different years demonstrate the existence of many viewpoints and approaches 
in the research field. The authors observed that social meaning, divorced from semantic meaning, is at the core of what 
youth slang is, which reflects the cultural diversity of each social group. A class of speech varieties which called “slang” 
or “youth language” or “sociolect” is described as an innovative class of deviant registers of language. Swear words, 
exaggerations, humor, irony, playfulness, expressivity and emotionality are typical elements of youth language use. The 
research was conducted on the material of German magazines and newspapers. The youth lexicon was analyzed. Scientific 
approaches to interpretation of youth slang, youth language and sociolect in the linguistic studies of the modern German 
language are investigated in this article. The authors make an attempt to analyze the views of famous linguists on this 
problem. Prior to the present contribution the authors tried to find new views and perspectives of this question.

In addition, this article may be of interest to those who are engaged in discussions about the investigation of youth 
slang, youth language and sociolect in the modern German language. The authors emphasized that the problem needs 
systematic study and the new conceptual solutions.
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Постановка проблеми. Протягом останніх 
років цікавість суспільства до молодіжного сленгу 
зростає, особливо серед науковців, які досліджують 
мовні явища в сучасній германістиці. Молодіжне 
мовлення поширюється на телебаченні, на шпаль-
тах журналів, у газетних статтях, на сторінках офі-
ційних інтернет-видань, у блогах, що не завжди 
позитивно сприймається в соціумі. Проблемою 
вважається те, що сленгова мова витісняє і част-
ково замінює літературну мову. З іншого боку, саме 
вона може збагатити національну мову новими 
словами, дати поштовх розвитку. Адже, як слушно 
зауважує В. Котвицька, «зміни в кожній конкретній 
мові, зокрема в німецькій, відбуваються постійно. 
Це пояснюється тим, що мова тісно пов’язана із 
життям суспільства, народу, для якого мова є рід-
ною і який користується нею як основним засобом 
комунікації. На виражальні можливості, закладені 
в словниковому запасі мови, безперечно, вплива-
ють зміни в соціальному, економічному, духовно-
ідеологічному, культурно-історичному житті сус-
пільства» (Котвицька, 2015: 140).

Аналіз досліджень. Незаперечним є той 
факт, що сучасні лінгвістичні студії, присвячені 
дослідженню особливостей субстандартних мов, 
потребують уточнення та критичного аналізу 
щодо тлумачення й інтерпретації теоретичних 
понять «молодіжний сленг», «молодіжна мова» 
та «соціолект» у сучасній германістиці. Теоре-
тичною основою даної наукової розвідки стали 
роботи таких учених: О. Дьолог, Е. Береговської, 
С. Мартос, Т. Єрофєєвої, М. Маковського, І. Ахі-
лес, Г. Підгін, К. Якоб, П. Вайзингер, Р. Седлащек.

Актуальність порушеної теми визначається, з 
одного боку, її загальнотеоретичною та практич-
ною спрямованістю, з іншого – недостатністю сис-
темного вивчення молодіжної мови, що є завжди 
змінюваною і нестійкою формою мовлення, тому 
потребує нових підходів і поглибленого вивчення 
в лінгвістичному просторі Німеччини та німець-
комовних країн.

Об’єктом дослідження є лексичні одиниці 
німецької молодіжної мови, а предметом – дифе-
ренціація понять «молодіжний сленг», «моло-
діжна мова» та «соціолект» у сучасній німець-
кій мові. 

Мета статті – зробити критичний аналіз під-
ходів до інтерпретації теоретичних понять «моло-
діжний сленг», «молодіжна мова» та «соціолект» 
у сучасній германістиці, виявити регіональні й 
історичні аспекти вживання сленгової лексики в 
німецькій мові.

Наукова новизна полягає в спробі узагаль-
нення й унормування різноманітних поглядів 

дослідників на природу сленгової мови в сучасній 
германістиці.

Виклад основного матеріалу. Детальний ана-
ліз підходів дослідників до визначення вищезаз-
начених понять виявив відсутність одностайності.

Деякі вчені розглядають сленг як компонент 
субстандартного лексичного шару поруч із про-
фесіоналізмами, жаргонізмами, діалектизмами; 
інші – як більш загальне поняття, часом ототож-
нюють його з поняттям «соціальний діалект»; 
треті розглядають сленг у контексті варіантів 
тільки англійської мови (Мартос, 2003: 112).

В європейській культурі терміном «молодість» 
визначають життя молодої людини між дитин-
ством і дорослим життям, тобто приблизно від 
13 до 21 року. За словником видавництва “Duden”, 
молодою вважається «людина віком від 14 до 
18 років <…>» (Duden, 2014). Термін “teenager” 
також можна вважати влучним, оскільки “teen” як 
компонент слова вказує на вік, що дорівнює три-
надцяти – дев’ятнадцяти рокам. 

У глосарії “The Oxford Dictionary of Modern 
Slang” автори Дж. Ейто та Дж. Сімпсон зазна-
чають наявність 3 етапів еволюції семантики 
поняття сленгу:

– особлива лексика, яка вживається будь-
якою групою осіб-маргіналів (середина XVIII ст.);

– спеціальна лексика або фразеологія людей 
певного роду занять чи професії (друга половина 
XVIII ст.);

– здебільшого розмовна субстандартна мова, 
яка містить нові та загальновідомі слова, які вжиті 
в особливому значенні (початок XIX ст.) (Ayto, 
2005).

За визначенням науковця О. Олійника (Олій-
ник, 2005: 215), «сленг – це феномен, в якому при-
таманні природній мові процеси не стримуються 
тиском норм, мовленнєвих засобів та елементів 
системи мови. Це жива мова, яка рухається в ногу 
із часом і реагує на всі зміни в житті країни та сус-
пільства».

Т. Шіппан характеризує сленг як «специфічний 
спосіб спілкування певної групи, якому властиві 
високий рівень експресивності та невимушеності, 
які доходять інколи до вульгаризму», «сленг – це 
феномен живої і рухливої мови, яка йде в ногу з 
часом і реагує на будь-які зміни у житті суспіль-
ства» (Schippan, 1984).

За О. Дьолог (Дьолог, 2005), молодіжний сленг 
є окремим пластом національної мови, який пев-
ною мірою відображає рівень культури, освіти, 
розвитку суспільства. У наші часи він контрольо-
ваний маскультурою, під впливом якої перебува-
ють різні категорії молоді.
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Е. Береговська під цим поняттям має на увазі 
своєрідний пароль усіх членів референтної групи 
(Береговська, 1996: 32). 

С. Мартос (Мартос, 2006: 8) визначає сленг 
як «ненормативну, неформальну, стилістично 
знижену, функціонально обмежену мову, що 
використовується з метою здійснення певних 
мовленнєвих функцій (експресивної, оцінної, 
корпоративної, евфемістичної тощо)», вважає за 
доцільне вживати термін «сленг» саме для харак-
теристики мови молодіжної субкультури, адже 
в 70-х рр. ХХ ст. він уживався для характеризу-
вання мови хіппі, які називали себе «системою», а 
сформований ними сленг – «системним сленгом» 
(Мартос, 2003: 112).

Отже, найважливішими диференційними озна-
ками сленгу П. Грабовий вважає такі : 1) функ-
ціонування поза межами літературного слововжи-
вання; 2) перевага конотативного елемента над 
денотативним; 3) значна поширеність поза меж-
ами соціальної групи; 4) використання здебіль-
шого в усному мовленні (Грабовий, 2010: 6).

З поняттям молодіжного сленгу також 
пов’язують термін «соціолект».

Т. Єрофєєва (Єрофеева, 1995: 9) розуміє соціо-
лект як «інваріантну соціально марковану підсис-
тему мови», яка включає в себе «систему мовних 
засобів певної групи, що мають не лише соціаль-
ний, а біологічний і психологічний характер». 

За визначенням М. Маковського, соціалектом 
є «варіанти (різновиди) мови, якими користується 
та чи інша соціальна спільність, група людей» 
(Маковський, 1982: 6).

У закордонній германістиці німецькою моло-
діжною мовою (deutsche Jugendsprache) тради-
ційно називають жаргон німецькомовної молоді 
(Heinemann, 1980), який вперше згадується як 
«студентська мова (Studentensprache, Burschen-
sprache) у XVI ст., що пройшла за довгі століття 
шлях від історичної студентської та шкільної мови 
до сучасного загальномолодіжного жаргону».

Влучним і найбільш чітким, на нашу думку, 
варто назвати визначення німецьких науковців 
І. Ахілес та Г. Підгін у праці “Vernäht und zuge-
flixt” (Achilles, 2008: 28). Вони дали 3 лаконічні 
визначення німецької молодіжної мови (Jugend-
sprache):

1. Jugendsprache існує здебільшого в усній 
формі. Вона не є «письмовою» мовою.

2. Існує тільки в групах. Одна особа не може 
створити жодної молодіжної мови.

3. Молодіжна мова має «коротке життя». 
Сленгові слова і вирази постійно змінюються. 
Також молодь може залишити свій сленг, коли 

виростає з певної вікової групи, характерної для 
Jugendsprache.

«Бум» молодіжного сленгу розпочався у ХХ ст. 
завдяки масмедіа та рекламі.

У 50-х рр. у зв’язку з популяризацією Rock’n-
Roll у Німеччині з’явилося багато нових понять, на 
кшталт hotten, що означає «швидко танцювати».

У 60-х рр. завдяки масмедіа німецька молодь 
уперше познайомилася зі словами “teenager” та 
“twen” на позначення підлітоків.

Молодіжна мова змінювалася протягом років, 
набувала нових форм та значень, головними при-
чинами змін є технологічний прогрес, політичний 
стан, соціальний та політичний склад населення.

Наприклад, у часи хіппі сленгові вирази 
пов’язані із природою: “Biene”, “Kiezze”, після 
2000 р. слова запозичуються з технологічного 
світу: “scannen”, “gruscheln”, “faxen”:

Man kann mich weder gruscheln noch in eine 
Gruppe mit lustigem Namen einladen (Spiegel, 2018).

Прагнення до самоствердження та визнання в 
соціумі спонукає молодь до вживання слів з еле-
ментами вульгаризмів, жаргонізмів, професійної 
лексики тощо.

К. Якоб називає це «аспектом протесту» 
(der Protestaspekt) (Jakob, 1998), оскільки сама 
молодь розуміє свою мову як зброю проти мов-
них норм дорослого світу, де грубість і цинізм 
найчастіше адресовані не товаришам, а людям 
похилого віку.

Висновки. У підсумку варто зауважити, що 
молодіжна мова є невід’ємною частиною соціаль-
ного виміру мови, цікавість до якої із плином часу 
не послаблюється. Після проведеного аналізу 
можна стверджувати, що німецький молодіжний 
сленг є нормативно зниженим, емоційно забарв-
леним, функціонально обмеженим мовним кодом 
певної вікової групи, в якому відтворено світогляд 
та ціннісні орієнтири молоді, виконує функції 
ідентифікації, протесту, прихованого престижу та 
відмежування від інших груп. 

Перспективи вбачаємо в подальшому прове-
денні лінгвістичних досліджень залежно від соці-
ального, національного і ґендерного чинників, 
бо саме молодіжна мова є ключем до глибокого 
розуміння світогляду молодих людей та тенден-
цій нашого майбутнього, тому що саме нове поко-
ління – його творці. Варто погодитися із В. Кот-
вицькою, яка слушно зауважує, що «не можна 
заперечувати зв’язку між мовою, нацією та націо-
нальною ідентичністю, проте й співіснування мов 
та неминучі контакти не можуть зовсім не відо-
бражатися на мовах, які постійно розвиваються» 
(Котвицька, 2013: 91). Відчуваючи потребу в 

Аврамiдi Е., Лазебна О. Щодо наукових дискусiй навколо понять «молодiжний сленг» ...
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найменуванні нових понять, мова запозичує нові 
слова і водночас намагається абсорбувати саме ті 
значення та відтінки значень запозичень, яких їй 
на певному етапі не вистачає (Котвицька, 2013: 
251). Оскільки молоді люди першими підхоплю-

ють нові тенденції в мові та вживають велику 
кількість запозичень, вважаємо за необхідне в 
майбутніх розвідках приділити достатньо уваги 
вивченню питання функціонування запозичень у 
молодіжному сленгу. 
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ОСОБЕННОСТИ ВИЗУАЛЬНОГО И ВЕРБАЛЬНОГО  
В ДРАМЕ ХЭ ЦЗИНА-ЧЖИ И ДИНА НИ «СЕДАЯ ДЕВУШКА» (1943–1945 ГОДЫ) 

Актуальность статьи обусловлена спецификой жанра народной музыкальной драмы «Седая девушка» в лите-
ратурной обработке. Современные исследования китайской литературы ХХ столетия располагают несколь-
кими вариантами первой национальной китайской оперы «Седая девушка» (白毛女, «Бай мао нюй»). Оригиналь-
ное название произведения интриговало и в дальнейшем влияло и на его прочтение, и на постановку. В отличие 
от других пьес новой драматургии, на протяжении долгого времени были сделаны неоднократные театральные 
обработки (включая одноименный балет, поставленный в 1964 году, как один из тогда разрешенных) «Бай мао 
нюй» во многих городах Китая и за его пределами. Например, в России пьеса долгое время была в репертуаре Теа-
тра им. Е. Б. Вахтангова, одним из ее режиссеров была Татьяна Лиознова. Пьеса поставлена Государственным 
театром имени Хамзы в Ташкенте (на узбекском языке), Театром Армии в Чехословакии, в 1952 году отрывки 
произведения смогли оценить участники Международного фестиваля демократической молодежи в Берлине.  
В 1949 году пьесу экранизировали режиссеры Шуй Хуа и Ван Бинь. 

Ключевые слова: музыкальная драма, визуальное и вербальное в современной китайской драматургии, 
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PECULIARITIES OF VISUAL AND VERBAL  
IN THE DRAME XE JING-JI AND DINA “SEDAY GIRL” (1943–1945)

The relevance of the article is due to the specifics of the genre of folk musical drama “The Gray-Haired Girl” in liter-
ary processing. Modern studies of twentieth-century Chinese literature have several versions of the first national Chinese 
opera “The Gray-Haired Girl” (白毛女, “Bay Mao Nui”). The original title of the work intrigued and further influenced 
both its reading and the production. In contrast to other plays of drama, for a long time numerous theatrical arrangements 
were made (including the ballet of the same name, staged in 1964 as one of the then allowed) “Bay Mao Nui” in many cit-
ies in China and beyond. For example, in Russia, the play has long been in the repertoire of the Theater E. B. Vakhtangov, 
one of its directors was Tatyana Lioznova. The play was delivered to the Uzbek language by the Khamza State Theater in 
Tashkent, the Army Theater in Czechoslovakia, in 1952 participants in the International Festival of Democratic Youth in 
Berlin were able to evaluate excerpts. In 1949, the play was filmed by directors Shui Hua and Wang Bin.
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Analyzing the theoretical foundations of Chinese dramatists, one should note a characteristic feature in Chinese litera-
ture, in particular, during its development, Chinese literature could not be limited only to the national horizon and remain 
indifferent to other cultures. In the Middle Ages, China became a place of combination of many Eastern cultures, entering 
into economic and cultural contacts with other nations. As a result, Chinese playwrights emerge on the basis of their own 
traditions. Chinese literature in the process of historical development experienced external influence. Thus, we must ana-
lyze and deepen the knowledge of the visual and verbal in modern Chinese drama, to consider the development of Chinese 
literature and, in particular, drama in the context of interaction with the literary heritage of other countries. After all, given 
the external cultural influences, both on Chinese literature and on Chinese literature on the development of world culture 
and literature, the factor of objectivity is lost, causing serious damage to the scientific perception of the problem.

Thus, in our opinion, we can draw conclusions that the peculiarities of the creation of character images are the lack 
of visual characteristics, i.e. we can independently represent the actor, and in the case of stage production, rely on the 
director’s opinion. Defining to create a holistic picture of character images are their self-characteristics and replicas of 
other actors. The semantic load of visual and verbal techniques in drama was carried out through remarks of both the 
author’s explanation of the text and those based on the characteristics of the environment of the action, the appearance 
of the characters, the characteristics of their behavior and attitudes towards others.

Key words: musical drama, visual and verbal in modern Chinese drama, artistic features, actors, social conditions.

Постановка проблемы. Анализируя теорети-
ческие основы китайской драматургии, следует 
отметить характерную особенность китайской 
литературы, которая во время своего развития 
не могла быть ограничена только национальным 
горизонтом и оставаться индифферентной к дру-
гим культурам. В эпоху Средневековья Китай 
становится местом сочетание многих восточных 
культур, вступая в экономические и культурные 
контакты с другими народами. Вследствие этого 
на почве давних собственных традиций и воз-
никает китайская драматургия. Китайская лите-
ратура в процессе исторического развития под-
вергалась внешнему воздействию. Мы должны 
проанализировать и углубить знания визуального 
и вербального в современной китайской драматур-
гии, рассмотреть развитие китайской литературы 
и, в частности, драмы в контексте взаимовлияния 
литературного наследия других стран. Ведь без 
учета внешних культурных влияний на китайскую 
литературу, китайской литературы – на развитие 
мировой культуры и литературы теряется фактор 
объективности, что наносит серьезный ущерб 
научному восприятию проблемы.

Анализ исследований. В современной евро-
пейской науке исследованиям классической и 
новейшей китайской драматургии посвящены 
основательные научные труды В. Аджимамудо-
вой, В. Алексеева, И. Гайды, А. Желоховцева, 
Л. Эйдлин, А. Кобзева, М. Кравцова, Ю. Лемешко, 
Л. Меньшикова, Л. Никольской, А. Радионова, 
С. Серовой, В. Сорокина, М. Спешнева, М. Федо-
ренко, Е. Шалунова и других. Исследования 
новейшей китайской драматургии представлены 
работами таких ученых и литераторов Украины, 
как: В. Киктенко, Г. Семенюк, Н. Исаева, А. Воро-
бей, М. Война. В контексте литературного про-
цесса в Китае изданы труды Хань-цин Гуань, 
Ши-фу Ван, Чжи-юань Ма, Пу Бай.

Цель статьи – проанализировать и углубить 
знания визуального и вербального в современной 
китайской драматургии, раскрыть исторические 
аспекты развития китайской драматургии в совре-
менных китайских драмах, исследовать класси-
ческий период развития китайской драматургии 
ХХ в. и становления прозаических жанров, визу-
ального и вербального, в частности, в первой 
национальной китайской опере «Седая девушка »  
(白毛女).

Изложение основного материала. В сов- 
ременных литературоведческих энциклопеди- 
ческих источниках отсутствует точная дата выхода 
пьесы «Седая девушка». Современный китайский 
исследователь Чжан Личжень в статье ««Седая 
девушка» – первая китайская национальная опера» 
(2008 г.) выход произведения датирует апрелем 
1945 г. В статье к третьему тому издания «Духов-
ная культура Китая» (2008 г.) известный китайский 
исследователь В. Сорокин годами выхода произве-
дения указывает 1943–1945 гг. (Чжан, 2008: 164). 
Важно отметить, что на сегодняшний день суще-
ствует несколько вариантов пьесы. Единственное, 
в чем сходятся исследователи, – это город, в кото-
ром состоялась премьера пьесы: Яньань, освобож-
денный район Шэньси-Ганьсу-Нинся.

По нашему мнению, временная неопределен- 
ность объясняется годами войны против япон- 
ских захватчиков в той части Китая, которую 
современные историки называют «освобожден- 
ными районами». В. Сорокин называет это про-
изведение началом новой китайской литературы. 
Кроме пьесы «Бай Мао Нюй» («Седая девушка»), 
примерами новой литературы стали малая проза 
Чжао Шу-ли, его рассказы «Сяо Эр-хей цзехунь» 
(«Женитьба маленького Эр-Хэя») и «Ли Ю-цай 
баньхуа» («Песенки Ли Ю-Цая»), поэмы Ли Цзы 
«Ван Гуйюй Ли Сян-сян» («Ван Гуй и Ли Сян-
сян») (Титаренко, 2008: 164).
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Действие в пьесе происходит накануне Нового 
года, который традиционно празднуется в кругу 
семьи. Си-эр ждет отца, который уже неделю как 
ушел из дома. Когда Ян Бай-лао вернулся, дочь 
встретила его с радостью. Единственное, что поме-
шало счастливому празднованию, – это осознание 
того, что должен прийти собиратель долгов. Но, по 
китайскому обычаю, накануне Нового года долги 
можно требовать только до двенадцати часов. 
После этого еще месяц нельзя беспокоить долж-
ника (Хэ, Дин, 1952: 14). Семья, надеясь отложить 
уплату долга, собирается встретить праздник. 

Дождавшись нужного момента, неожиданно 
появляется собиратель долгов Му Жень-чжи, 
управляющий помещика. Ян Бай-лао вынужден 
уйти к Хуаню Ши-женю, которому он задолжал 
большую сумму: «Ты арендуешь в нашей семьи 
шесть му земли. В прошлом году недоплатил пять 
доу риса. За это лето задолжал еще четыре с поло-
виной доу. Осенью твой долг увеличился еще на 
пять доу пять шеен <…>» (Хэ, Дин, 1952: 18–19). 
К тому же к уплате долга помещик добавил еще 
и заемные деньги на похороны жены Ян Бай-лао. 
Тяжелое положение, в которое не по своей воле 
попал крестьянин, заставило его брать все новые 
и новые займы, подсознательно понимая, что 
денег на их возврат нет.

Помещик предлагает списать многолетний 
долг, но по слишком непомерной цене: Ян Бай-лао 
должен продать дочь своему хозяину, ведь из-за 
бедности не может оплатить все сполна: «<…> Ян 
Бай-лао должен хозяину Хуан Ши-женю арендную 
плату: один дань пять доу зерна и двадцать пять 
юаней пятьдесят фин деньгами. Учитывая бед-
ность, он не в состоянии оплатить долг хозяину, 
поэтому продает хозяину свою дочь Си-эр. Обе 
стороны обязуются не отказываться от принятого 
решения, в подтверждение чего и подписывают 
это обязательство» (Хэ, Дин, 1952: 21). Пользуясь 
безнаказанностью, помещик и его управляющий 
силой заставляют поставить крестьянина отпеча-
ток пальца.

По дороге домой Ян Бай-лао, сам не свой, 
встречает старого друга Чжао, которому и пыта-
ется рассказать обо всем, что произошло. И кре-
стьянину не хватает духа сказать другу о том, 
что дочь фактически была продана им в рабство. 
Дальнейшая встреча Нового года помешала Ян 
Бай-лао рассказать об обязательствах перед поме-
щиком. Не в состоянии посмотреть Си-эр утром в 
глаза, отец с наступлением Нового года выпивает 
яд закваски доуфу. Утром вместе с телом Ян Бай-
лао соседи находят и документ, удостоверяющий, 
что отец продал Си-эр.

В следующих картинах отражена бесправная 
жизнь Си-эр в семье Му Жень-чжи. Невыноси-
мая жизнь девушки приводит ее к попытке само-
убийства, от которого ее чудом спасает служанка 
матери помещика Чжан Эр-шень. Параллельно с 
основным конфликтом развивается и второсте-
пенный: крестьяне не в состоянии оплатить непо-
мерно высокие налоги, поэтому пытаются устро-
ить мятеж. Кульминацией сюжета становится 
подготовка к свадьбе Му Жень-чжи, во время 
которой хозяева пытаются продать Си-эр. Узнав 
об этом, девушка убегает. Все попытки Хуана 
Ши-женя догнать ее завершаются ничем.

Развязка конфликта происходит два года спу-
стя, осенью 1937 г. О Си-эр ничего не слышно, 
тело девушки так и не было найдено. Зато кре-
стьяне рассказывают друг другу о Белой богине, 
появившейся в горах. Вместе с Си-эр исчез и ее 
возлюбленный – Да-чунь. В финале пьесы, во 
время сильного ливня Белая богиня, которой стала 
Си-эр, случайно встречается с бывшим обидчи-
ком и его помощником. Время написания пьесы, 
политическая ситуация Китая диктовали финал 
пьесы с обязательной победой сил добра над злом. 
Искусственность последних картин, четырнадца-
той и пятнадцатой, обусловлена появлением ряда 
новых, политизированных персонажей и сценами 
суда крестьян над помещиком.

Несмотря на ангажированность пьесы, просма-
тривается ее контекст, в котором главная роль отве-
дена архетипу Белой богини. Сначала это обраще-
ние авторов к «первоначальному представлению», 
«универсальной форме мысли», что, по К. Юнгу, 
«является кирпичами, из которых состоит коллек-
тивное бессознательное» (Юнг, 1991: 35), бессоз-
нательная противоположность того, что любой 
человек утверждает на уровне своего познания. По 
теории К. Юнга, каждый архетип определяет тип 
мысли и чувства, когда «то, что мы понимаем как 
«архетип», проясняется через его соотнесение с 
мифом, тайным учением, сказкой» (Юнг, 1991: 35). 
Символична и одежда богини: издавна на Востоке 
белый считается цветом смерти.

Уместно использованы Хэ Цзин-чжи и Дином 
Ни и архетипы Матери и Сына. По авторской кон-
цепции, в пьесе задействовано два образа матери: 
мудрой, заботливой (тетя Ван) и демонической, 
жестокой (мать Хуана). Обе героини одного воз-
раста (им около пятидесяти лет), но разные по 
социальному статусу, Ван – крестьянка, вторая – 
богатая хозяйка, которая курит опиум и непре-
станно срывается на подчиненных. Антагони-
стичны и образы сыновей, двадцатилетний Ван 
Да-чунь – олицетворение добродетелей, а трид-
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цатилетний Хуан Ши-ний воплотил все типичные 
черты представителей своего класса.

Содержание, образный мир «Седой девушки» 
акцентировали внимание аудитории на проблеме 
пьесы. Хе Цзин-чжи и Дин Ни обратились к акту-
альной на момент написания теме не только поли-
тического противостояния, но и взаимоотношений 
людей. Характеры, поэтапно раскрывающиеся по 
ходу действия пьесы, отражают жизнь двух слоев 
общества. Изобразительно-выразительные сред-
ства в пьесе создали предметные, зримо ощути-
мые картины быта конца 30-х гг. прошлого века. 
Сегодня совокупность художественных деталей 
воспринимается нами как признак национально-
исторической культуры. Живая, приукрашенная 
действительность в «Седой девушке» передава-
лась авторами вербальными средствами, допол-
няя содержание рядом микрообразов.

Воспроизведен и процесс ожидания Нового 
года. Несмотря на трудности, Си-эр пытается 
приготовить традиционные кукурузные лепешки, 
пельмени. Обязательными являются подарки, 
хотя, учитывая трудности, и весьма условные.  
Ян Бай-лао вместо цветов украшает волосы 
дочери только красным шнурком, но и такая 
мелочь порадовала девушку:

Люди дарят цветы дочерям, 
Но денег на это отец не нашел. 

Он смог только красный шнурок купить. 
Шнурком этим косу мою завязал  

(Хэ, Дин, 1952: 15).
К сожалению, монетку, обернутую красной 

бумагой, Ян Бай-лао найти не смог: «Вот, я ищу 
<…> ищу <…> (Прячет бумагу.) Подкладка порва-
лась <…> В карманах пусто. Желал детям монетку 
подарить на Новый год, но ничего не получилось» 
(Хэ, Дин, 1952: 27). Неупорядоченность мыслей 
персонажа свидетельствует о скрытых пережи-
ваниях, эмоциональном настрое, в котором он 
находится. Подарками для старшего поколения 
становятся собственноручно приготовленные к 
столу ритуальные блюда. По словам дяди Чжао, 
«богатые встречают Новый год весело-развесело, 
а бедные прегорько <…>» (Хэ, Дин, 1952: 23).

Следует также отметить, что в пьесе «Седая 
девушка» неожиданная радость от встречи с 
сыном и Си-эр традиционно передается поэти-
ческой речью героини. Авторы визуализацию 
образа Ван оставили на усмотрение режиссера. 
По П. Пави, образ девушки «одновременно инте-
грируется в систему других персонажей. Она 
становится ценной и определяющей в силу сво-
его отличия в семиологической системе, образо-
ванной из корреляционных единиц. Это система 

колес в общем механизме характеров и действий. 
Ряд характерных черт персонажа как личности 
можно сравнить с характерными чертами других 
действующих лиц».

Внутреннюю структуру пьесы «Седая 
девушка» составляет система художественных 
образов, которая придает произведению структу-
рированность, завершенность воплощения автор-
ских замыслов. На зрительно-слуховом уровне 
Хэ Цзин-чжи и Дин Ни выстроили целостную 
иконическую систему, что усиливает смысловой 
фон драмы. Контекст эпохи требовал от созда-
телей пьесы обязательного противопоставления 
характеров, разделения на плохих и хороших пер-
сонажей. По нашему мнению, художественная 
реальность должна точно воспроизводить окру-
жающую действительность.

Воплощение авторского замысла стало воз-
можным благодаря художественной множествен-
ности на уровне образов действующих лиц, при-
родного и речевого окружения. И. Роднянская, 
анализируя дефиницию «художественность», 
справедливо отталкивается от мысли А. Блока о 
том, что «действительность, из которой художник 
берет содержательный материал – это «жизнь без 
конца и края»» (Николюкин, 2003: ст. 1179). 

В драме «Седая девушка» задействовано 
17 персонажей. Как и в пьесах Тянь Ханя, действу-
ющие лица расположены в том порядке, в котором 
они будут появляются по мере развития сюжета. 
Визуально на читателя производится впечатление 
задекларированными Хэ Цзин-чжи и Дином Ни 
ремарками в начале драмы. Каждый из героев ста-
новится олицетворением характера на социаль-
ном, бытовом, национальном и психологическом 
уровнях. Сами же ремарки не так пространны, как 
в произведениях Тянь Ханя. Вербальные замеча-
ния авторов о возрасте и внешности персонажей, 
по нашему мнению, переняло новое поколение 
авторов китайской драмы.

Хе Цзин-чжи и Дин Ни не акцентируют внима-
ние на внешности персонажей, обходят портретные 
характеристики, только подчеркивают социальное 
положение и возраст действующих лиц. Например, 
о Си-эр отмечено, что она – крестьянская девушка 
семнадцати лет, ее отец – Ян Бай-лао – «бедный 
крестьянин, арендатор земли у помещика Хуан 
Ши-женя, пятидесяти лет» (Хэ, Дин, 1952: 9). 
Такими же незначительными являются ремарки, 
описывающие семью помещика Хуан Ши-женя 
и его помощников. О самом помещике, кроме его 
положения в китайском обществе, сказано, что 
ему тридцать лет, а его управляющему – Му Чжэн-
чжи – «тридцать с чем-то лет» (Хэ, Дин, 1952: 9).
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Совокупность реплик персонажей создала 
определенный звуковой ряд, который зрительно 
очертил их образы, охарактеризовал их. Худож-
ники расставили смысловые акценты на тех дета-
лях, которые являются важными для целостного 
восприятия аудиторией главных и второстепенных 
образов. В свою очередь, эпизодические образы 
так же являются относительно самостоятельными 
и завершенными во времени и пространстве. Их 
роль в пьесе «Седая девушка» сводилась к логиче-
скому завершению действия в фабуле, композиции 
драмы. Определяющим для завязки стал эпизоди-
ческий образ дяди Чжао, который пришел поздра-
вить семью Ян Бай-лао с Новым годом. Для завязки 
авторами введены образы Да-шэня как верного 
слуги помещика Хуана Ши-женя и Да-со – друга 
Ван Да-чуня, его помощника и единомышленника.

В финале пьесы знаковую эпизодическую роль 
играет двухлетний ребенок Си-эр. Главные и вто-
ростепенные, эпизодические персонажи выпи-
саны авторами только в процессе действия, без 
описания их знаковых черт (например, группы 
крестьян в финале, подтверждающие издеватель-
ства над ними помещика и его слуг). Средством 
компоновки действия в пьесе стали образы-вещи, 
отражающие специфику вкусов образов-персо-
нажей, подчеркнувшие их запросы, передающие 
особенности окружения. По мнению соавторов 
«Теории литературы», важнейшая функция инте-
рьера – «служить косвенным средством харак-
теристики персонажа» (Галич и др., 2001: 160). 
В частности, условия, в которых живет Си-эр с 
отцом, переданы через описание элементов их 
дома, небольшого, полуосвещенного и холодного, 
потому что не хватает хвороста для его отопления.

Иначе представлен интерьер дома помещика 
Хуана Ши-женя. Хе Цзин-чжи и Дин Ни не просто 
обращают внимание аудитории на усадьбу, но и ука-
зывают на вещи, находящиеся внутри. Для матери 
Хуана важно обращение со словами благодарно-
сти к высшим силам в родовой молельне, которая 
наполнена дымом курительных свечей. Неодно-
кратное подчеркивание авторами вещей, связанных 
с курением опиума, в дальнейшем, по композиции, 
помогает мотивировать резкие изменения настрое-
ния матери помещика и ее кулинарных вкусов.

Общую смысловую организацию пьесы «Седая 
девушка» подчеркивают образы природного окру-
жения. В «Теории литературы» отмечено, что 
«отношение пейзаж – человек в художественном 
произведении строится на принципах так назы-
ваемого психологического параллелизма – кон-
трастного противопоставления или сопоставления 
картин природы с душевным, эмоциональным 

состоянием человека» (Галич и др., 2001: 159). 
Визуально-вербальный ряд пьесы построен на пей-
зажах-консонансах. Сочетание средств зрительного 
и словесного в драме «Седая девушка» углубило 
проблематику восприятия произведения, не только 
расширило его пределы как театрального представ-
ления с последующим сценическим прочтением, 
но и раскрыло литературные замыслы Хэ Цзина-
чжи и Дина Ни. Источником визуально-вербальной 
информации служили все компоненты драмы. Так, 
визуальное прочтение текста начинается уже с пер-
вых авторских комментариев действующих лиц.  
В дальнейшем все события подчинены сюжету, хро-
нотоп которого разворачивается в прямой последо-
вательности. Подробно выписанная хронология 
дала представление о месте и времени события. 
Картина каждого из пяти действий уточнена драма-
тургами с учетом особенностей композиции.

Воссоздание событий дает возможность ауди-
тории узнать о времени, когда происходили собы-
тия: зима 1935 г. – лето 1938 г. Можно отследить 
жизни персонажей на протяжении определенного 
временного отрезка. Максимально уточненное 
место действия территориально привязывает 
героев «Седой девушки» к конкретному региону. 
Обращает на себя внимание название села – Янге 
в Н-ском уезде провинции Хэбэй.

Общий пейзаж: «перед деревней расстилалась 
равнина, за селом – горы» (Хэ, Дин, 1952: 10), 
предметы, окружавшие персонажей: «утро Нового 
года в доме Хуан Ши-женя. Буддийская молельня 
матери Хуана» (Хэ, Дин, 1952: 10), временные 
замечания (3, 4, 5 действия): семь месяцев спустя, 
два года спустя, год спустя, логично завершили 
иконическое восприятие драмы «Седая девушка». 
Среди идейно-художественных особенностей 
«Седой девушки» выделяется эмоциональная 
составляющая пьесы, когда действующие лица 
поставлены в определенные пограничные ситу-
ации, выход из которых зависел исключительно 
от их силы воли. Интеллектуальное, духовное 
наполнение драмы сопровождалось развертыва-
нием и свертыванием конфликта, когда художни-
ками обыгрываются психические стороны жизни 
людей из разных социальных слоев.

Идейное звучание пьесы усилили использован-
ные Хэ Цзинь-чжи, Дин Ни художественные осо-
бенности, влияние авторской поэтики на форму 
и содержание драмы. Самобытность художни-
ков по-разному раскрывается в каждой из картин 
драмы, выстроенная концепция которой позволяет 
держать аудиторию в напряжении до финальных 
сцен. Роль художественных образов в «Седой 
девушке» рассматривалась нами как логическое 
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сочетание образов-персонажей, образов-вещей и 
образов-пейзажей. Примечательно, что действую-
щие лица в драме задекларированы художниками 
так, как они будут непосредственно задействованы 
в сюжете. Аудитория знакомится с персонажами 
на определенном этапе их жизни, когда они стали 
окончательно сформированными личностями.

Выводы. Итак, по нашему мнению, особен-
ностями создания образов-персонажей является 
отсутствие визуальной характеристики, т.е. мы 

можем самостоятельно представить действующее 
лицо, а в случае сценической постановки поло-
житься на мнение режиссера. Определяющими для 
создания целостной картины образов-персонажей 
становятся их самохарактеристика и реплики дру-
гих действующих лиц. Смысловая нагрузка визу-
альных и вербальных приемов в драме осущест-
влялась через ремарки об обстановке действия, 
внешности действующих лиц, особенностях их 
поведения и отношения к окружающим.
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ARTISTIC AND AESTHETIC CONCEPT IN NEW TURKISH LITERATURE

The article discusses some aspects of the influence of Western European, especially French literature in Turkic 
literature in the second half of the nineteenth century. It is noted that this was not associated with literary types and genres 
in Turkic verbal art. Attention is drawn to the fact that Turkic literature is based on the traditions of works of classical 
poets or well-known fairy tales, stories, epic legends, anecdotes and short stories, which were decorated with examples of 
prose literature and documentary chronicles. It is also noted that in spite of the interest in heritage, in Turkey for a long 
time, the traditional narrative approach has been changed since the 1980s.
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ХУДОЖНЯ Й ЕСТЕТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ В НОВІЙ ТУРЕЦЬКІЙ ЛИТЕРАТУРІ

У статті розглядаються деякі аспекти впливу західноєвропейської, особливо французької, літератури на 
тюркські твори в другій половині дев’ятнадцятого століття. Зазначається, що це не було пов’язано з літе-
ратурними типами і жанрами в тюркському словесному мистецтві. Звертається увага на те, що тюркська 
література ґрунтується на традиціях творів класичних поетів або загальновідомих казок, історій, епічних 
легенд, анекдотів і розповідей, із прикладами прозової літератури і документальної хроніки. Також зазначено, 
що, незважаючи на цікавість до спадщини, у Туреччині тривалий час, із 80-х років минулого століття, змінено 
традиційний розповідний підхід.

Ключові слова: розповідь, традиція, модернізм, нові.

Research of the dynamics of the historical devel-
opment of this stage, reading and scientific-theoreti-
cal analyses of the stories and novels of this period 
show that it is already possible to speak about com-
pletely a new literary generation, a cultural-aesthetic 
trend, as well as contextual and qualitative changes in 
a Turkish prose. 

It is known that a new stage in a literary process 
means, first of all, appearance of new signatures, the 
topics and problems related with the requirements of 
the period and topical ideas and types appropriate to 
them turning into a subject of a research, i.e. searches 
for a new style and a manner. New traditional conser-
vative prose undergoing formation, self-recognition 
and self-expression period in the 80s years of the 
previous century lived its self-confidence period in 
the 90s years and since the 2000s has stepped into a 
stage of dynamic development and strong prosperity 
period. The main difference between the traditional 
Turkish writers (Mustafa Kutlu, Rasim Ozdanoren, 
Huseyn Su, Ramazan Dikmen, Nazan Bekiroghlu, 
Iskandar Pala, Alif Shafag, Jihan Aktash, Jemal Sha-
kar, Nalan Barbarosoghlu, Fatma Karabiyik, Sadik 

Yalsizuchanlar, Sibel Eraslan, Munire Danish, etc) – 
the “innovation searchers” who were distinguished 
with their special sense and expression manners from 
other writers belonging to other literary tendencies is 
their conservative Islamic modernist art concept. 

Each of the masters belonging to this liter-
ary direction tried to create organic synthesis of a 
modern story and novel with a traditional story art 
by using Eastern poetry sources in various forms 
and carrying traditional prose forms to modern lit-
erature, leaning to Western aesthetics they, as well 
as, renewed and enriched modernist Turkish prose 
much. Just here we should note that although at first 
sight the artistic and aesthetic manners that new 
traditionalists use can seem similar or alike with 
those that postmodernist writers use (for example, 
the writers belonging to these two different liter-
ary tendencies in their works use the same creative 
manner – with frames and borders or “a story within 
a story”, i.e. they use tale and narration techniques 
with a main story in the center and other stories 
around it forming a circular ring), the goal put for-
ward differs them from each other. 
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If postmodernists, using the samples of the tra-
ditional heritage as a material (e.g. as a sample we 
can compare postmodernist Orkhan Pamuk’s “Black 
book” 1 and new traditionalist-modernist Alif Shafak’s 
“Love” novels where the same historical personali-
ties – Jalalladin Rumi and Shams Tabrizi participate) 
tried to form a postmodernist text, new traditionalists 
trying to protect historical past and national heritage 
and carrying traditions to a present day, reviving the 
narration of classic texts and their role in spiritual 
and moral education not to let them to be forgotten 
intended to grow up a new generation loyal to Turkish 
identity and Islamic values on the plane of synthesis 
of East and West cultures. 

Common concept of art of new traditionalists and 
one of the missions they imposed to the literature is 
protection and maintenance of inheritance between 
modern folk life and moral and aesthetic values of the 
past. According to the writers, the people try to find 
ways out of the complicated situations caused by dif-
ferent social tensions of a modern real life they begin 
to search for new moral and ethical pursuits.

Here, the time-tested national and spiritual val-
ues, as well as, national custom and traditions able to 
renew themselves in an immanent form and to gain 
topicality come to their help. At the same time, in 
most of new traditional prose samples it is presented 
as a symbol of national self-comprehension, ethi-
cal and national peculiarities, protection of past and 
memory, returning to roots. 

These writers besides accepting the literature as a 
classic philosophical and aesthetic concept of reflect-
ing the life with artistic characters, at the same time, 
they see the artistic word as a literary means, as a 
form of human mind and cognition for educating and 
enlightening the individuals from spiritual and moral 
point of view. 

In their creative activity, they mainly address to 
classic narration and rich Eastern poetry and try to 
realize the synthesis of traditional and modern West-
ern aesthetics. They mainly carry out artistic presen-
tation of majority of historical themes and personali-
ties, try to find out philosophical-aesthetic nature of 
events within historical-chronological framework in 
the unity of modern humanitarian thinking light. 

In their works they prefer to create artistic images 
and characters in the plane of national-spiritual values. 

All these peculiarities, of course, come from 
Islamic-conservative art conception of new tradi-
tionalists. Interpretation of medieval narration tra-
dition according to the requirements of the present 
time, referring to religious philosophy and mystical 
wisdoms, realization of the synthesis of the most 
advanced concepts of modern world prose with 

national traditional and religious-ideological philos-
ophy also serve for implementation of conservative 
art concept. One of the greatest art concept and art 
sources of the new traditionalist writers is a determi-
nation to immortalize historical national memory by 
bringing national classic heritage into the circulation, 
to enrich it with universal values, to impose glorious 
Turkic and Ottoman legacy to the current generation. 
Return to the past and tradition is not lagging, it is 
ahead-directed cultural activity of a literary genera-
tion knowing its roots. Their addressing to literary 
and cultural tradition is a reference to ancient national 
memory. It is known that everything in human history 
is being immortalized by passing it from a memory 
to a memory. This new literary-aesthetic view in new 
traditionalist-conservative prose estranges a man 
from the material world surrounding him, directs 
him to a spiritual world, a metaphysic world which is 
sometimes hard to comprehend. 

Now he searches for the replies to the questions 
worrying him not only in the reality, but also in the 
light of a Divine justice. The essence of art mission 
of new traditionalists comes into vision namely at 
this point. The matter is that this attitude to a self 
and society, to material (world) and spiritual (meta-
physic), to reality and unreality, divine moment phi-
losophy meaning comprehension of a man as “a part 
of a whole”, a system of religious and irfani views 
have been widely spread in classic East, including 
Ottoman Turkish literature throughout centuries. It 
is a religious philosophy magnificently used in the 
poetry, particularly in masnavis of the genius masters 
of the XIII – XIX centuries. Among the missions of 
the new traditionalist literary generation there is also 
carrying a new review angle to the present day as the 
unity of human and divine love, as the wisdom of tol-
erance “to love the created for the sake of the creator” 
(Yunus Emre), and implementation of interpretation 
of what is traditional to modernity. Ancient and rich 
Eastern narration culture, Islamic religious wisdoms 
and irfanic values, various folklore motifs acquire 
totally new ideological and aesthetic function in new 
traditionalist conservative prose. 

Establishment of modern thinking and its forma-
tion and covering different art fields, naturally, are 
conditioned with the social-political and social-cul-
tural renaissances. In other words, any great litera-
ture and culture stage is born from the social-polit-
ical events of its period. Emergence of traditionalist 
Islamic conservative literature namely in the 80s, 
maturing of new literary generation having a new rich 
intellectual mind, formation of a Turkish generation 
taking two different-polar culture and world outlook 
in a unity are not also exclusions. 
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Since the 80-s years it is possible to see acquisi-
tion of conservative art concept by the writers called 
“new researchers” (“innovation searchers”) or “new 
traditionalists” in the literature history, their reference 
to Eastern poetry, to Islamic religious philosophy 
standing on the basis of this culture, and addressing to 
classic narration aesthetics and traditional prose nar-
ration (tales, legends, sagas, folk stories, etc.) again. 

New prose samples enriched with new characters 
and new narration manner fed from its national roots, 
leaning against the traditional narration, with the use 
of historical events and personalities, however with 
utilization of modern narration technique and man-
ners, with the transitions connecting the yesterday 
and today (frames and borders) began to be formed in 
the creative activity of these writers. 

Modern Turkish prose the brief chronology of 
which we have mentioned above and the sources of 
which goes mostly to the Western aesthetics grad-
ually returns to its course, i.e. to the traditions of 
rich Eastern poetry. But at this time the prose expe-
rience between the II part of the XIX century and 
the 80s years of the XX century is not rejected. On 
the contrary, the newly obtained are synthesized 
with the traditional ones and at the result completely 
new exclusive artistic-aesthetic manner comes into 
being. In other words, new traditionalist prose is 
noted to be continuation of a traditional story art, the 

idea of its uniting in itself modern artistic-aesthetic 
values and principles of the West and wise, instruc-
tive and simple-styled narrative methods of the East 
is put forward. 

Majority of new traditionalist conservative writ-
ers try to create a perfect style uniting in itself the 
peculiarities of the Eastern classics and advanced 
contemporary Western authors. They avoid express-
ing social-political problems within standard think-
ing way, considering aesthetic aspects of the literature 
as important as its ideological and contextual sides. 
Their works are mainly art pieces concentrated on the 
world of individuals, on the relations among the indi-
viduals trying to describe the world from the objec-
tive of their internal world and, of course, they think 
and make think about new narration forms as style – 
form – structure. 

The main goal of the traditionalist writers in 
addressing to past and classic narration was to clear 
up the present day through the events and personali-
ties of that period and to educate the youth of today. At 
the same time this artistic manner and narration tech-
niques was a new effort to revive traditional Eastern 
poetry gradually. Therefore, the research of creative 
activity of new traditionalists, besides theoretical-
aesthetic criteria and categories of modern literature, 
is more expedient to carry out with clarification of the 
essence of this mission. 
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МОВНІ ТАКТИКИ ВПЛИВУ НА ЧИТАЧА  
В СТАТТЯХ БРИТАНСЬКОЇ ПРЕСИ ПРО БРЕКЗІТ

У цій статті висвітлюється проблема виходу Великобританії з Європейського Союзу через призму викорис-
тання мовних тактик впливу на читача в статтях британської преси про Брекзіт. У сучасних масмедійних 
текстах мова впливу на читача постійно змінюється та виходить на новий рівень, тому мовні тактики впливу 
на читача представляють широкий простір для аналізу. У дискурсі кампанії з референдуму в британських друко-
ваних ЗМІ активно використовується мовна стратегія дискредитації, яка досліджується на матеріалі статей 
британської преси та реалізується кількома тактиками: тактикою обвинувачення, образи, глузування та заля-
кування. Усі вони сприяють досягненню загальної мети – позбавити довіри «чужих», підірвати, применшити 
їхній авторитет. Аналіз британських статей показав, що набір тактик і комунікативних ходів, що реалізують 
стратегію дискредитації, однаковий для обох протиборчих таборів, однак використовуються вони з різною 
інтенсивністю, звертаючи увагу на різні негативні аспекти.
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LANGUAGE TACTICS OF IMPACT ON THE READER  
IN THE BRITISH MADIA ARTICLES ABOUT BREXIT

The process of the UK’s exit from the European Union is still ongoing. For the UK to leave the EU it had to invoke 
Article 50 of the Lisbon Treaty which gives the two sides two years to agree the terms of the split. Theresa May triggered 
this process on 29 March, 2017, meaning the UK is scheduled to leave at 11pm UK time on Friday, 29 March 2019. 

The article covers the problem of UK’s exit from the European Union through the prism of the use of language tactics 
of impact on the reader in the British media articles about Brexit. In contemporary mass-media texts, the language of 
impact on the reader is constantly changing and going to a new level, so the language tactics of impact on the reader 
represent a wide scope for analysis. In the discourse of the referendum campaign in the British print media, a linguistic 
discredit strategy is actively used, which is being explored on the material from the British press and implemented by 
several tactics: tactics of accusation, insults, ridicule and tactics of intimidation. All of them contribute to the achievement 
of the common goal – to eliminate the trust of “strangers” and undermine their authority. The analysis of British media 
articles about Brexit showed that the set of tactics and communicative moves, that implement the discredit strategy, is the 
same for both opposite camps, but they are used with varying intensity, drawing attention to various negative aspects.

The analysis of the means used to implement the discredit strategy in the British media articles on the referendum 
on the UK’s exit from the EU has shown that the opposite parties, using the same set of language tactics – the tactics of 
accusations, insults, ridicule and intimidation, implement them differently. Proponents of Brexit prefer to blame the ruling 
elite of the UK and the EU and laugh at their actions and arguments. The opponents of Brexit have been chosen as their 
main tactics – the tactics of intimidatiоn the electorate as catastrophic, in their opinion, the consequences of the country’s 
exit from the European Union.

However, the linguistic tactics of impact on the reader in the British media articles about Brexit appear in the modal-
appraisal units and consist in the selection of the most adequate means of expression (mostly negative vocabulary). Thus, 
we perceive the event through the prism of its author’s perception and comprehension. As a result, the reader’s critical 
thinking is minimized, and the ready-made version of both the information and the attitude towards it is perceived. So, one 
who owns the media has a public opinion.

Key words: language tactics, impact, press, Brexit, UK, European Union.
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Постановка проблеми. Процес виходу Вели-
кобританії з Європейського Союзу все ще триває. 
Великобританія посилається на ст. 50 Лісабон-
ської угоди, яка дає обом сторонам два роки для 
узгодження умов виходу. Тереза Мей розпочала 
цей процес 29 березня 2017 р., а це означає, що 
Великобританія має вийти з ЄС о 23:00 за британ-
ським часом 29 березня 2019 р. 

Тому наше дослідження є досить актуальним, 
оскільки мовні тактики впливу на читача в статтях 
британської преси про Брекзіт не є тими, що активно 
досліджуються лінгвістами і представляють широ-
кий простір для аналізу. Крім цього, в сучасних мас-
медійних текстах мова впливу на читача постійно 
змінюється та виходить на новий рівень.

На сучасному етапі розвитку суспільства преса 
є його невід’ємною частиною. Поданий матеріал 
свідчить про багатогранність прийомів мовної 
гри в ЗМІ, підтверджує, що мовна гра розширює 
можливості функціонування мовного знака, тим 
самим розширює межі тексту загалом.

Аналіз досліджень. Розвідкою цієї проблеми 
займається багато науковців, представників різ-
них галузей науки. Особливості газетної мови, у 
тому числі й культуру мови преси, розглядають 
вітчизняні (О. Васильєва, Н. Голікова, М. Жов-
тобрюх, Л. Масенко, Н. Арутюнова, А. Бєлова, 
Є. Бреус, Л. Коломієць, К. Серажим) і зарубіжні 
(A. Bell, T. Van Dijk та інші) науковці.

Метою статті є проаналізувати мовні тактики 
впливу на читача в статтях британської преси 
про Брекзіт.

Матеріалом дослідження є інтернет-версії най-
більш авторитетних видань Великобританії (The 
Sun, The Daily Mirror, The Guardian, The Daily 
Telegraph, The Independent etc.) на предмет вико-
ристання мовних тактик у газетних текстах бри-
танської преси. 

Виклад основного матеріалу. Роль засобів 
масової інформації в житті сучасного суспільства 
неможливо переоцінити. Телебачення, друковані 
видання й інтернет не тільки й не стільки поши-
рюють інформацію, скільки формують суспільну 
думку, цілеспрямовано впливаючи на її споживача.

За визначенням О. Косенко, масова комуніка-
ція – «це систематичне поширення повідомлень 
серед чисельно більших, розосереджених аудито-
рій із метою впливу на оцінки, думки й поведінку 
людей» (Косенко, 2017: 127).

Не викликає сумніву той факт, що чим значимі-
шою є подія, яка висвітлюється в ЗМІ, тим більше 
можливостей впливу на суспільство є в журналіс-
тів, які поширюють й інтерпретують інформацію 
про цю подію.

Загальновідомо, що британські засоби масо-
вої інформації позиціонують себе як незалежні, 
однак вони прямо або побічно підтримують пев-
ний табір у кампанії з референдуму. Причому, 
незважаючи на те, що телебачення вважає своїм 
основним засобом інформації 75% дорослого 
населення Великобританії, у формуванні думки 
«електорату референдуму» друковані видання (та 
їх онлайн-версії) відіграють, напевне, більш важ-
ливу роль. Справа в тому, що у Великобританії під 
час будь-якої передвиборчої кампанії телебачення 
зобов’язано бути безстороннім – надавати обом 
сторонам рівний ефірний час і забезпечувати неу-
переджене висвітлення подій. Друковані видання 
таких зобов’язань не мають, їхні журналісти 
великою мірою висвітлюють думку головного 
редактора. Аналізуючи матеріали британських 
друкованих видань, політичний редактор газети 
The Іndependent з іронією зазначає: «Нині зви-
чайна салонна гра серед політиків Вестмінстера – 
це вгадати, хто з редакторів газет буде призивати 
своїх читачів голосувати «залишитися», а хто буде 
ратувати за Брекзіт» (Lambert, 2016).

За даними Ламберта, беззастережно вихід з 
ЄС підтримують The Daіly Express і таблоїд The 
Sun, а за те, щоб залишитися в Євросоюзі, – The 
Guardіan, The Tіmes, The Fіnancіal Tіmes, The 
Іndependent і таблоїд The Mіrror. Лише The Daіly 
Telegraph намагається залишитися нейтральним у 
висвітленні цієї кампанії.

Під час кампанії з референдуму, який визначає 
майбутнє країни, триває безкомпромісна боротьба 
за залучення прихильників у свій табір. Задля 
здійснення цієї мети ЗМІ використовують різні 
комунікативні стратегії найбільш ефективного 
впливу на аудиторію.

За визначенням О. Іссерс, «мовна стратегія – з 
погляду когнітивної лінгвістики –  це план комп-
лексного мовного впливу, який здійснює мовець 
для «обробки» партнера. Це свого роду «насиль-
ство» над адресатом, спрямоване на зміну його 
моделі миру, на трансформацію його концепту-
альної свідомості» (Иссерс, 2002: 137). 

У дискурсі кампанії з референдуму в британ-
ських друкованих ЗМІ чітко прослідковується 
поділ учасників комунікації на «своїх» і «чужих», 
причому сильніший акцент робиться на негатив-
них наслідках дій «чужих» – прихильників іншого 
табору, тобто активно використовується мовна 
стратегія дискредитації (Denham, 2017).

Реалізація стратегії дискредитації під час про-
ведення кампанії з референдуму щодо виходу 
Великобританії з Євросоюзу досліджується на 
матеріалі статей та заголовків британських друко-
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ваних ЗМІ. Основні функції газетного заголовка – 
інформативна й рекламно-прагматична, а також 
його структурні характеристики – стислість і лако-
нічність – дають змогу одним або навіть кількома 
словами передати квінтесенцію змісту комуніка-
тивного повідомлення й виявити запланований 
вплив на адресата. Заголовок неминуче приверне 
увагу й буде прочитаний, що особливо важливо 
в умовах проведення кампанії з референдуму, 
коли необхідно за короткий період часу залучити 
якнайбільше прихильників у табір «своїх».

Досліджуючи мовні одиниці статей про Брек-
зіт, перш за все, звертаємо увагу на особливості 
проведеного референдуму. Центральними серед 
них стали значення й результати референдуму, 
реакція Англії на  події, що відбуваються, реакція 
інших країн на референдум.  

Референдум у статтях нерідко описується як 
погроза політичної цілісності, економічної ста-
більності й безпеки країни, а також Європей-
ського Союзу. Але погроза для монархії насправді 
більш серйозна, бо створює загрозу британському 
бренду (Rayner, 2017).

Ідея негативних наслідків референдуму пере-
дається за допомогою емоційно-оцінних засобів 
виразності (метафори – кошмар насувається, 
фразеологізму – висіла на волосині, експресивного 
повтору – на коні) і засобів логічної оцінки з вико-
ристанням слів-інтенсифікаторів: більш серйозна 
погроза, повномасштабна криза, різкий спад, 
позамежні розміри. 

У статтях досить чітко виділяється тематична 
група метафор руйнування й згубного фізичного 
впливу. Багато з цих метафор є стертими, однак 
вони мають певний образний потенціал: На коні 
самий успішний союз в історії, руйнування якого 
поставить під загрозу безпеку людей (Thaler, 2016). 

До них примикають і військові метафори: 
Референдум стане більш твердою битвою, ніж 
очікували деякі; Команда Девіда Кемерона, даючи 
зараз рішучий бій, наводить усілякі аргументи на 
користь єдиної Британії і т. д.  

На думку О. Іссерс, завдання опису мовних 
стратегій полягає в тому, щоб представити номен-
клатуру типових тактик, що реалізують конкретну 
мовну стратегію (Иссерс, 2002: 144).

Під час кампанії з референдуму щодо виходу з 
ЄС стратегію дискредитації (позбавлення довіри, 
применшення авторитету) в статтях британської 
преси реалізують кілька тактик: 

1) тактика обвинувачення; 
2) тактика образи; 
3) тактика глузування; 
4) тактика залякування. 

Усі вони сприяють досягненню загальної 
мети – позбавити довіри «чужих», підірвати, при-
меншити їхній авторитет. Представлені тактики, 
своєю чергою, реалізуються за допомогою набору 
комунікативних ходів. Разом з О. Семенюк під 
комунікативним ходом розуміємо «приймання, 
що виступає як інструмент реалізації тієї або 
іншої мовної тактики» (Семенюк, 2010: 117).

Аналіз статей британської преси показав, що 
набір тактик і комунікативних ходів, що реалізу-
ють стратегію дискредитації, однаковий для обох 
протиборчих таборів, однак використовуються 
вони з різною інтенсивністю, залучаючи увагу до 
різних негативних аспектів «чужих». 

Варто зазначити, що використання комуніка-
тивних ходів значно різниться в обох таборах. 
Прихильники виходу Великобританії з ЄС голо-
вним чином фокусують увагу на негативних діях 
лідерів «чужих» (це лідери правлячої партії кон-
серваторів і головної опозиційної партії – лей-
бористів), реалізуючи тактики обвинувачення, 
образи й глузування: 

Leave campaіgners accuse Davіd Cameron of 
honours system;

Davіd Cameron’s faіlure to meet mіgratіon targets 
іs a ‘crіme’, says Borіs Johnson (Omelchuk, 2017: 72).

У наведених прикладах тактика обвинувачення 
реалізується через використання негативно-оцін-
ної лексики (accuse, abusіng, faіlure, crіme).

Farage: People have lost faіth іn ‘Dіshonest Dave’ 
and we need a Brexіt ‘PEASANTS’ REVOLT’. 

У цьому прикладі реалізується тактика образи 
шляхом використання зневажливого скорочення 
імені прем’єр-міністра Девіда Кемерона – Dave 
разом із негативно-оцінним прикметником dіshonest. 
Це створює образливу кличку ‘Dіshonest Dave’.

NHS worker WІPES THE FLOOR wіth Cameron 
іn EU debate & ORDERS hіm to ‘do hіs part’ та 
Cameron needs to tell us the rіsks of Remaіnіng.

У поданих вище висловах реалізується тактика 
глузування: у першому прикладі через метафору 
worker WІPES THE FLOOR wіth Cameron, яку можна 
передати українською мовою як «робітник витер 
ноги об Кемерона», у другому прикладі – через сар-
казм, чітко націлений на те, щоб знущально висмі-
яти лідера консерваторів, який тільки й говорить 
про «ризики виходу» Великобританії з ЄС.

Супротивники Брекзіту роблять головний 
акцент на негативних наслідках «чужого» 
вибору – виходу з Євросоюзу (найбільше  речень 
використовують саме цей комунікативний хід), 
реалізуючи тактику залякування:

Brіtaіn faces seven years of lіmbo after Brexіt, 
says Donald Tusk; 
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EU referendum lіve: Cameron warns of economіc 
tіmebomb; 

One іn sіx ‘thіnk Brexіt wіll mean ban on European 
holіdays’;

Brexіt threat to sterlіng (Omelchuk, 2017: 73).
Так, із наведених прикладів розуміємо, що так-

тика залякування реалізується через використання 
як лексики, що містить саму «погрозу» у своєму 
денотативному значенні (threat, warn, ban), так 
і лексики з різко негативним значенням (lіmbo, 
economіc tіmebomb).

Помітно, що як супротивники, так і прихиль-
ники виходу Великобританії з ЄС використову-
ють такий комунікативний хід – використання 
прецедентних імен, що мають негативний імідж, 
у контексті характеристики «чужих», реалізуючи 
тим самим тактику глузування. Варто зазначити, 
що прецедентні імена, пов’язані з політикою й 
історією, «відбивають особливості культурного 
розвитку нації й служать  як національно-марко-
вана система координат, що фіксується в мовній 
свідомості» (Tannen, 2015: 316). 

Проаналізуємо вислови з прецедентними іме-
нами:

Want to know what real racіsm іs? Ask Donald 
Trump, not Brexіteers; 

EU referendum: Borіs Johnson іs lіke Donald 
Trump ‘wіth a thesaurus’, claіms Nіck Clegg; 

Putіn іs not ready to toast Brexіt;
Brexіt campaіgn resonates wіth Catalan 

separatіsts; 
‘Іt’s lіke a Calіphate’ Remaіn camp compared 

to Nazіpropaganda machіne by Ukіp founder (The 
Daily Express, 2018).

Тактика глузування в наведених прикладах 
реалізується шляхом асоціювання «чужих» із 
такими непорядними історичними подіями або 
одіозними політиками, що викликає глузування 
або навіть презирство.

Давайте також звернемо увагу на використання 
в статтях британської преси комунікативного ходу 
критики самої основної ідеї табору «чужих». Так, 
прихильники Брекзіту критикують Євросоюз і 
його політиків, супротивники – саму ідею виходу 
з ЄС. Показово, що за допомогою цього комуніка-
тивного ходу прихильники виходу Великобрита-
нії реалізують відразу три різних мовних тактики: 
тактику залякування, тактику обвинувачення й 
тактику глузування: 

French plan to make Brіtaіn PAY: France threatens 
BLOODY Brexіt to avoіd antі-EU surge; 

NO second chance for Brіtaіn: Germany’s 
THREAT to UK – You’ll NEVER be allowed back іn 
EU (The Telegraph, 2017).

Зауважимо, що тактика залякування реалізу-
ється за допомогою лексичних засобів – лексеми 
з компонентом значення «погроза» (make, pay, 
threaten, threat) і стилістичних засобів – викорис-
тання у висловах графічного виділення певних 
слів, що часто несуть негативне значення, що ство-
рює експресивність і підсилює загальний – «загроз-
ливий» – зміст усього заголовка, наприклад: 

EU referendum: Mіchael Gove urges voters to take 
back control from Europe’s ‘unaccountable elіtes’.

У цьому реченні використовується так-
тика обвинувачення, яка реалізується лек-
сично – використанням негативно-оцінної комбі-
нації unaccountable elіtes (безвідповідальні еліти): 

Don’t mentіon the B-WORD! Eurocrats BANNED 
from sayіng Brexіt іn EU referendum dіscussіons 
(Rayner, 2017).

Тактика глузування, своєю чергою, може реа-
лізуватися за допомогою уїдливої іронії, де термін 
«Брекзіт», який, за інформацією преси, європей-
ські бюрократи заборонили використовувати під 
час дискусій про референдум, перейменовується 
в B-word, за аналогією до F-word.

Супротивники Брекзіту, критикуючи саму ідею 
виходу з ЄС, тут знову не відрізняються різноманіт-
ністю використання тактик – шляхом використання 
негативної лексики реалізується популярна в цьому 
таборі мовна тактика – тактика залякування: Dutch 
populіsts eager to exploіt UK exіt; Pіty the Brexpats.

Висновки. Аналіз засобів реалізації страте-
гії дискредитації, що використовуються в стат-
тях британської преси про референдум щодо 
виходу Великобританії з ЄС, показав, що про-
тиборчі сторони, використовуючи однаковий 
набір мовних тактик (тактику обвинувачення, 
образи, глузування та залякування,) реалізують 
їх по-різному. Прихильники Брекзіту воліють 
звинувачувати правлячу еліту Великобританії і 
ЄС і насміхатися над їхніми діями й аргумен-
тами. Супротивники Брекзіту вибрали осно-
вною тактикою залякування електорату ката-
строфічними, на їхню думку, наслідками виходу 
країни з Євросоюзу. 

Разом із тим мовні тактики впливу на читача 
в статтях британської преси про Брекзіт проявля-
ються в модально-оцінних одиницях і полягають 
у доборі найбільш адекватних засобів вираження 
(переважно негативна лексика). Таким чином, 
ми сприймаємо подію через призму сприйняття 
та осмислення її автором. Як наслідок, критичне 
мислення читача зводиться до мінімуму, а сприй-
мається готовий варіант як інформації, так і став-
лення до неї. Тож, той, хто володіє засобами масо-
вої інформації, володіє громадською думкою.
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СХВАЛЕННЯ ЯК ТАКТИКА РЕАЛІЗАЦІЇ  
СТРАТЕГІЇ ПОМ’ЯКШЕННЯ ВИСЛОВЛЮВАННЯ  

(НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНОГО ЛІТЕРАТУРНОГО ДИСКУРСУ)

У статті аналізується функціонування реплік схвалення як тактик реалізації стратегії пом’якшення вислов-
лювання. Комунікантами виступають персонажі англомовного літературного дискурсу. Встановлено, що адре-
сант схвалення мотивований не тільки бажанням «виплеснути» свій позитивно-оцінний заряд і поділитися ним 
зі співрозмовником, але й бажанням продемонструвати співрозмовникові розуміння, солідарність, підтримку. 
Висловлення схвалення дає змогу мовцю бути ввічливим та зберегти позитивно-емоційний фон спілкування, а 
також підготувати співбесідника до наступного комунікативного ходу, який може бути неприємним для нього, 
пом’якшити  незгоду, відмову або критику.

Ключові слова: схвалення, комунікативна стратегія, комунікативна тактика, мовленнєвий акт, адресант, 
адресат, ввічливість.
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APPROVAL AS A TACTICS OF UTTERANCE MITIGATING  
(ON THE SAMPLES FROM ENGLISH LITERARY DISCOURSE)

The article focuses on approval cues functioning as a tactics of utterance mitigating. The communicants are English 
literary discourse characters. 

Approval is defined as a positive evaluative expressive syncretic speech act, its evaluation object being inanimate 
things, ideas, phenomena that do not refer to the addressee’s sphere of interests. The approval’s recipient and its evalu-
ation object never overlap. Approval evaluation subjects are those features of the evaluated objects which attracted the 
addresser’s attention. These features are determined by the speaker’s evaluative stereotypes and presuppositions.

The main intentions of the approval addresser have been defined as a desire to make a positive emotional impact upon 
the addressee, and to create a favorable conversation atmosphere. Apart from these general communicative strategies, 
approving utterances are manifestations of politeness, courtesy, they are often parts of a communicative ritual, therefore, 
they serve to express speech etiquette. They realize positive politeness strategies aimed at demonstrating solidarity and 
support to the interlocutor, as well as negative politeness strategies presupposed by the wish to avoid the obstruction of 
their interlocutor’s freedom of action.

Thus, it has been established that the approval addresser is motivated not only by a desire to let their positive evalua-
tive spirit out and to share it with the interlocutor, but also to demonstrate understanding, solidarity and support. 

In terms of negative politeness, approving utterances are seen as communicative tactics serving to mitigate a further 
refusal or critics and to raise the addressee’s social or circumstantial status. 

The article analyses speech situations, in which the manifestation of approval enables the communicant to mitigate 
his/her disagreement, refusal or critics. 

The concept of mitigation in terms of the intention of the speaker is to reduce unwelcome effects of his/her perform-
ing a certain kind of speech act. The speaker’s aim is to make it more acceptable for the hearer to face bad news, to 
react cooperatively to a criticism and to accept the authority of the speaker in case the latter issues a command. Miti-
gation occurs if the speaker is being polite. It is seen as a means of negative politeness. In literary discourse approval 
is widely used in characters’ speech as a tactics of utterance mitigating. The sincerity of approval in such a case is 
called into doubt. 

Key words: approval, communicative strategy, communicative tactics, speech act, addresser, addressee, politeness.
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Бiгунова Н. Схвалення як тактика реалiзацiї стратегiї пом'якшення висловлювання … 

Постановка проблеми. Запропонована студія є 
спробою розглянути репліки схвалення, вимовлені 
комунікантами-персонажами літературного дис-
курсу, з метою пом’якшення відмови або критики.

Людське спілкування стратегічне за своєю 
суттю, оскільки люди не спілкуються без мети, а 
мета мотивована бажанням мовця досягти за допо-
могою своїх мовленнєвих дій певних результатів. 

Метою статті є з’ясування прагматичних зако-
номірностей функціонування висловлювань схва-
лення в англомовному літературному дискурсі. 

У художньому дискурсі оцінна діяльність пер-
сонажів реалізується мовленнєвими актами, кому-
нікативними ходами і тактиками вираження пев-
них комунікативних стратегій. Цікавим видається 
дослідити прагматичні наміри мовця у певній 
комунікативній ситуації, що можливе у ситуації 
зображеного діалогу, оскільки він супроводжу-
ється авторським коментарем та внутрішнім мов-
ленням персонажів.

Матеріалом дослідження слугували тексти 
75 сучасних англомовних художніх творів загаль-
ним об’ємом 20 150 сторінок, з яких було віді-
брано 1 020 комунікативних ситуацій висловлення 
схвалення. 

Аналіз досліджень. Незважаючи на інтен-
сивну розробку стратегій і тактик спілкування 
в сучасному мовознавстві (Дж. Річардс, Р. Елліс, 
Дж. Селінкер, С. Фаерх та Дж. Каспер, Т. А. ван 
Дейк, О. С. Ісерс, Н. І. Формановська, П. В. Зернець-
кий, І. В. Труфанова, Є. М. Верещагін, О. О. Селі-
ванов, Ф. С. Бацевич, Н. В. Коробова та ін.), ціла 
низка кардинальних питань, пов’язаних із мотива-
цією комунікативної взаємодії, потребує додатко-
вого аналізу.

О. С. Іссерс трактує стратегію як план комп-
лексного мовленнєвого впливу, який здійснює 
мовець задля «обробки» партнера; як певного 
роду «насильство» над адресатом, спрямоване на 
зміну його моделі світу, трансформацію його кон-
цептуальної свідомості (Иссерс, 2008: 102). 

Якщо мовленнєву стратегію розглядати як 
сукупність мовленнєвих дій, спрямованих на 
вирішення загального комунікативного завдання 
мовця («глобальних намірів», за Т. А. ван Дей-
ком), то мовленнєвою тактикою треба вважати 
одну або кілька дій, які сприяють реалізації 
стратегії (Иссерс, 2008: 110). У працях україн-
ських та російських лінгвістів (О. О. Селіванової,  
Ф. С. Бацевича, М. Л. Макарова, Є. В. Клюєва, 
П. В. Зернецького, І. В. Труфанової, Є. М. Вере-
щагіна, Н. В. Коробової та ін.) під комунікатив-
ною стратегією розуміється сукупність мовлен-
нєвих дій, спрямованих на рішення генерального 

завдання мовця, а під комунікативною тактикою – 
одна або кілька мовленнєвих дій, що реалізують 
деяку стратегію. 

Залежно від типу комунікативної взаємодії 
виокремлюють кооперативні, конфліктогенні і 
маніпулятивні стратегії. Перші спрямовані на 
комунікативне співробітництво партнерів спілку-
вання. Наприклад, таким є широкий спектр зумов-
лених метапрагматичними стимулами стратегій, 
які дають змогу мовцеві підвищити ефективність 
власних мовленнєвих дій, названих мітігацією 
(від англ. mitigation – «пом’якшення»), що перед-
бачає пом’якшення мовленнєвої поведінки мовця 
щодо адресата з метою зниження ризику супер-
ечки, згладжування відмови, втрати «обличчя», 
запобігання конфлікту і підвищення ефективності 
комунікативних дій. Конфліктогенні стратегії 
призводять до конфліктних ситуацій, а маніпу-
лятивні стратегії спрямовані на зміну свідомості 
чи поведінки партнера спілкування в цілях мовця 
(Селіванова, 2011: 209).

Щодо комунікативних тактик, існує величезна 
кількість їх класифікацій. Практично кожен лінг-
віст, який займався конверсаційним аналізом того 
чи іншого типу дискурсу, пропонує свої типи так-
тик у межах обраної стратегії  (див., наприклад,  
В. Н. Козьмина, 2001, Г. В. Ланских, Н. В. Коро-
бова, 2007, А. В. Корольова, 2008, І. В. Певнева, 
2008, В. В. Кузнецова, 2008, О. А. Косова, 2011, 
О. С. Черенков, 2011, В. А. Скворцова, 2012,  
С. В. Форманова, 2014, І. Б. Кондратюк, 2016 та ін.). 

Проте немає сумнівів у неможливості ство-
рення такої типології комунікативних (і більш 
вузьких, мовленнєвих) стратегій і тактик, яка охо-
пила б усі ситуації комунікативного спілкування. 

Виклад основного матеріалу. Схвалення визна-
чаємо як позитивно-оцінний експресивний синкре-
тичний мовленнєвий акт, що вирізняється, як пра-
вило, прямою формою реалізації, формулюється в 
рамках реагувального або (рідше) ініціювального і 
післяслівного комунікативного ходу, адресат якого 
ніколи не виступає об’єктом оцінки. Об’єктами схва-
лення є неживі предмети, ідеї та явища, які не вхо-
дять у сферу особистих інтересів співрозмовника. 
Непричетність до особистих інтересів співрозмов-
ника кардинально відрізняє схвалення від суміжних 
мовленнєвих актів позитивної оцінки: похвали, комп-
ліменту та лестощів. Предметом оцінки в мовленнє-
вому акті схвалення виступають ознаки об’єктів, на 
які він спрямований (Бігунова, 2017).   

Застосування контекстуально-інтерпретацій-
ного аналізу дає змогу досліднику літературного 
дискурсу встановити експліковані та імпліковані 
інтенції комунікантів-персонажів. 
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Спостереження за вибіркою пропонованого 
дослідження доводять поліінтенціональність мов-
леннєвих актів схвалення. 

Головною інтенцією адресанта схвалення про-
понуємо вважати інтенцію вираження емоційного 
стану і позитивної оцінки. 

Позитивно-оцінний компонент у спілкуванні 
комунікантів зумовлений параметром їх психое-
моційного комфорту. Схвалення є сигналом роз-
гортання спілкування за моделлю комфортного 
діалогічного спілкування, яке базується на пере-
живанні і демонстрації емоцій і почуттів.

Висловлення схвалення загалом сприяє ство-
ренню позитивного емоційного тла, гарного 
настрою, ефекту доброзичливих взаємин між 
комунікантами. Мовець вибудовує певну лінію 
комунікативної поведінки, вибирає позитивно-
емоційну комунікативну стратегію, за допомогою 
якої передає позитивне ставлення до дійсності, 
яке свідомо заплановане або виникає у момент 
спілкування.

Адресант схвалення відчуває (або робить 
вигляд, що відчуває) позитивний емоційний 
заряд (різного ступеня напруги), яким він прагне 
поділитися зі співрозмовником, щоб, по-перше, 
звільнитися від емоційного навантаження, а 
по-друге, забезпечити позитивний емоційний 
фон комунікації, налаштувати співрозмовника 
на гармонійне, «світле» спілкування. Отже, схва-
лення виконує психологічний ефект «згладжу-
вання», воно зближує партнерів, викликаючи в 
них позитивні емоції.

Встановлено, що за допомогою схвалення 
реалізуються також допоміжні стратегії як пози-
тивної, так і негативної ввічливості, а також стра-
тегія емоційної розрядки/впливу на емоційний 
стан співрозмовника, стратегія захисту і стратегія 
маніпулювання поведінкою адресата.

Треба зазначити, що в кожній конкретній ситу-
ації під час вираження схвалення часом викорис-
товуються дві і більше стратегій, які доповнюють 
одна одну. У конкретному висловлюванні з його 
соціолінгвальними та психолінгвальними параме-
трами структура комунікативних стратегій може 
змінюватися: провідна стратегія доповнюється 
допоміжними.

З іншого боку, схвалення активно використову-
ється для реалізації стратегій як позитивної, так і 
негативної ввічливості.

Мета ввічливої поведінки – переконати парт-
нера в гарному ставленні до нього і викликати у 
відповідь добре ставлення. У розумінні Дж. Ліча 
ввічливість виступає набором стратегій, які допо-
магають запобігти конфлікту, встановити і під-

тримати гармонійні взаємини (Leech, 1980: 19), 
а у розумінні Г. Каспера ввічливість – «набір 
стратегій, необхідних для того, щоб нейтралізу-
вати небезпеку і мінімізувати неприязнь» (Kasper, 
1990: 194).

Ввічливість розглядається соціолінгвістами 
в тісному зв’язку з поняттям «обличчя» кому-
ніканта (public self-image face). Цей термін був 
введений Е. Гоффманом, осмислений П. Браун і 
С. Левінсоном. Під «обличчям» мається на увазі 
соціальна цінність (репутація), якою володіє кому-
нікант. Будь-яка дія відбувається з метою «збе-
регти обличчя» (save face) або уникнути «втрати 
обличчя» (lose face) (Goffman, 1972). У понятті 
«обличчя» виділяються дві складових частини: 
«позитивне обличчя» і «негативне обличчя».

На думку П. Браун і С. Левінсона, існують два 
основних бажання, пов’язаних із самоповагою 
(збереженням «обличчя»): 1) не відчувати пере-
шкод у своїх діях і 2) отримати схвалення. Ці 
бажання визначають загальні поведінкові стратегії 
пом’якшення загрози самоповазі людини, а саме: 
негативну і позитивну ввічливість. Під «негатив-
ним обличчям» мається на увазі «небажання кож-
ного компетентного дорослого члена суспільства 
зустрічати на шляху своїх дій перешкоди з боку 
інших». «Позитивне обличчя» передбачає таке: 
«Кожному учаснику комунікації хотілося б мати 
подібні хоча б з деякими іншими комунікантами 
потреби» (Brown & Levinson, 1987: 62). Іншими 
словами, негативна ввічливість пов’язана з надан-
ням свободи людині, а позитивна ввічливість – з 
демонстрацією єдності і солідарності.

Стратегії негативної ввічливості полягають у 
наданні свободи дій слухачеві, що, за традиціями 
західної культури, і є ввічливістю. Ці стратегії 
зводяться до десяти тактик, з яких для аналізу МА 
позитивної оцінки важливі такі: 1) формулювання 
висловлювань у пом’якшувальній модальній упа-
ковці, 2) прояв поваги за допомогою приниження 
власного положення і підвищення положення 
адресата (там само, 102).

Негативна ввічливість передбачає уникнення 
слів, які погрожують «обличчю» або «території» 
(наприклад, особистому простору, особистому 
часу тощо) адресата. Якщо ж «загрозливі слова» 
вже сказані або мають бути сказані (незгода, від-
мова, критика), негативна ввічливість проявиться 
в їх пом’якшенні або виправленні за допомогою, 
зокрема, висловлювань схвалення.

Спостереження над вибіркою літературного 
дискурсу дає змогу стверджувати, що до стратегій 
негативної ввічливості, якими керуються адре-
санти висловлювань схвалення, належать стра-
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тегія пом’якшення висловлювання (пом’якшення 
відмови або критики) і стратегія підвищення 
положення адресата. Згідно з метою пропонова-
ної статті звернемося до мовленнєвих епізодів, в 
яких схвалення слугує тактикою реалізації страте-
гії пом’якшення висловлювання.

Б. Фрейзер розлядає пом’ягшення як інтенцію 
мовця зменшити небажані наслідки реалізації пев-
ного мовленнєвого акту. Перлокутивними цілями, 
які переслідує мовець, він вважає уможливлення 
сприйняття слухачем поганих новин або критики 
або згоду сприйняти авторитет мовця, якщо той 
висловлює наказ (Fraser, 1980).  

Використання схвалення дає мовцю змогу 
пом’якшити свою незгоду зі співрозмовником, 
відмову або критику ідей, запропонованих спів-
розмовником. Звернемося до ситуації, в якій 
Кіт пропонує своїй дівчині Джен з’їздити після 
шкільних занять у місцину, розташовану досить 
далеко від міста, в якому вони живуть. Спочатку 
Джен оцінює цю пропозицію як привабливу, а 
потім відмовляється від неї, мотивуючи відмову 
небажанням обманювати свою матір:

“Couldn’t we go further?” he whispered. 
“Düsseldorf of Cologne. Berlin, even? We’ll find 
somewhere to stay, or camp, or something. I look 
older than I am, I’ve got money...” “It sounds lovely”, 
said Jen, “but my mum thinks I’ve gone to the Naafi” 
(Highmore, 2009: 173).

У наведеній комунікативній ситуації схвалення 
сприяє пом’якшенню відмови, його вживання 
мотивоване прагненням дівчини зберегти пози-
тивний емоційний фон комунікації.

Якщо один із комунікантів поспішає і хоче 
завершити мовленнєвий обмін,  він мусить висло-
вити схвалення бесіді перед тим, як попрощатися 
зі співрозмовником, пом’якшуючи таким чином 
відмову спілкуватися, як робить персонаж у 
наступному епізоді:  

“I’m so sorry, Alan, but I’m in a rush. I have to 
get back to the office. It would be lovely to chat but 
˂…˃” (Parks, 2011: 231).

Ступінь щирості комуніканта, який вживає 
схвалення як «інструмент ввічливості», як склад-

ник ритуалу, є дискусійним питанням. На мою 
думку, на шкалі щирості такі висловлювання схва-
лення тяжіють до негативного полюсу. Схвалення 
виступає формальним елементом ввічливості, під-
готовчим етапом до висловлення пропозиції, яка 
є важливою для мовця, як, наприклад, бажання 
Маріса потрапити найскоріше до шпиталю: 

 “Look, this is all very entertaining,” Maris mur-
mured, “and I’m sorry to spoil the fun, but my arm’s 
hurting like hell here. I think it’s broken. Any chance 
of a lift to hospital?” (Mansell, 2008: 314). 

В іншому епізоді Ізі вирішує припинити 
зустрічі з хлопцем, до якого вона відчуває тільки 
симпатію, а він вимагає чуттєвіших взаємин. 
Правила ввічливості не дозволяють дівчині від-
разу повідомити про своє рішення, вона виперед-
жає неприємне повідомлення схвальною оцін-
кою часу, проведеного разом, щоб «підсолодити 
пігулку» і «зберегти обличчя» співрозмовника:

“Jasper”, she said, with some trepidation. “I’m 
very fond of you, you know that. These last six months 
have been great”. “Seven months”. “Yeah. But, you 
know, because we’ve spoken about this before, that 
I want to save, you know, sex, for a time when it really 
feels right...” (Barr, 2007: 259).

Отже, схвалення створює позитивно-емоцій-
ний фон для подальшого важливого комунікатив-
ного ходу комуніканта, часом неприємного для 
реципієнта.

Висновки. Таким чином, висловлення схва-
лення не завжди є знаком щирого бажання кому-
ніканта «виплеснути» свій позитивно-оцінний 
заряд і поділитися ним зі співрозмовником. 
У зображеній літературній комунікації, яка, як 
відомо, наближена до законів реальної комуні-
кації, адресанти схвалення часом випереджають 
свою незгоду, відмову або критику висловленням 
схвалення ідеї, запропонованої співрозмовником. 
Це дає їм змогу бути ввічливими та зберегти пози-
тивно-емоційний фон спілкування. У такому разі 
схвалення забезпечує сприятливі комунікативні 
умови для подальшого важливого комунікатив-
ного ходу комуніканта, який може бути неприєм-
ним для співрозмовника.
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Постановка проблеми. В епоху глобалізації 
та стрімкого науково-технічного прогресу зна-
чення міжнародних договорів у світі збільшується 
з кожним роком. На міжнародній арені виникає 
низка важливих питань щодо збереження світової 
та регіональної безпеки, політичного та економіч-
ного співробітництва тощо. 

З метою процвітання та гармонічного розвитку 
світової спільноти необхідно приймати конвенції 
та законодавчі акти, які сприяли б плідній співп-
раці країн і допомагали б підвищити їх рівень 
життя та економічний добробут. З огляду на муль-
тинаціональність та мультикультуралізм сучас-
ного суспільста, питання перекладу міжнародних 
документів є, як ніколи, важливим. Саме пра-
вильне відтворення лінгвопрагматичних особли-
востей оригіналу дає змогу досягти як якісного 
перекладу, так і адекватного надання інформації 
юридичного характеру, реалізуючи комунікативну 
мету висловлення.

Аналіз досліджень. Численні наукові пошуки 
вчених на матеріалі різних мов сприяли дослі-
дженням міжнародних текстів. Серед науковців, 
які присвятили свої роботи цій темі, варто назвати 
В. І. Євінтова, який вивчав особливості створення 
автентичних текстів міжнародних договорів різ-
ними мовами. Юридичному дискурсу присвятила 
свої наукові доробки Н. Є. Коваль, яка досліджу-
вала мовні засоби аргументації. Не менш важ-
ливим є внесок дослідниці В. В. Калюжної, яка 

зосередила увагу на вивченні лексичного складу. 
Значними є наукові розвідки О. В. Лось, яка 
виявила особливості перекладу термінів у доку-
ментах міжнародного права, І. С. Орлової, яка 
на матеріалі двосторонніх іспансько-українських 
міждержавних угод досліджувала лексико-грама-
тичні трансформації у перекладі, та О. В. Шевцо-
вої, яка вперше проаналізувала еквівалентність в 
українських перекладах англомовних та франко-
мовних текстів міжнародних конвенцій. Тим не 
менш невирішеною є низка проблем, які потребу-
ють наукового дослідження, зокрема донині поза 
увагою лінгвістів залишається питання лінгво-
прагматичних особливостей перекладу французь-
ких текстів конвенцій українською мовою, чому і 
присвячена наша наукова розвідка. 

Актуальність роботи зумовлюється загаль-
ною спрямованістю лінгвістичних досліджень на 
вивчення мови в комунікативно-прагматичному 
аспекті. Крім того, відсутність робіт, спрямованих 
на визначення особливостей перекладу французь-
ких текстів конвенцій із позицій лінгвопрагма-
тики, зумовлює необхідність нашого дослідження.

Мета статті полягає у встановленні лінгво-
прагматичних особливостей французьких текстів 
конвенцій шляхом дослідження синтаксичних 
засобів, втілення їхнього прагматичного потен-
ціалу, а також визначення засобів їх відтворення 
українською мовою. Поставлена мета зумовила 
виконання таких завдань: визначити загальні 

SYNTACTIC MEANS OF PRAGMATIC POTENTIAL REALIZATION OF FRENCH 
TEXTS IN THE INTERNATIONAL LAW FIELD: TRANSLATION ASPECT

The article is devoted to the study of lingual-pragmatic features of international legal texts and ways of their repro-
ducing into Ukrainian. In particular, through the prism of the pragmatic approach, the syntactic features of the French 
conventions texts have been determined. 

The purpose of the article is to analyze linguistic and pragmatic peculiarities of the French conventions texts by study-
ing syntactic means of their pragmatic potential realizing, as well as determining of the means for their reproduction 
into Ukrainian. The purpose has led to the following tasks: to identify the general features of international documents 
as an object of pragmatics; to discover the grammatical features of French international legal texts; to establish means 
of reproduction into Ukrainian of syntactic features of the French conventions texts, their communicative and pragmatic 
intentions. A number of methods have been used to solve research tasks, including a descriptive method, realized by the 
linguistic observation over the process of syntactic units functioning in the texts; structural, comparative, semantic, con-
textual and lexicographical analysis have been applied.

Taking into consideration all the mentioned above the conclusion can be drawn that the effectiveness of the French 
conventions texts translation depends on the preliminary analyses of their linguistic and pragmatic features, in particular 
of the syntactic units and categories and their pragmatic potential peculiarities, it allows to identify the potential prob-
lems of their translation into Ukrainian. The Convention is one of the important instruments of international law, which 
are intended to promote effective communication between the parties. An adequate grammatical features reproducing, 
in particular, translation of syntactic forms and structures helps to realize the pragmatic and communicative intentions 
of the author. It was found that in the translation process, the element of subordination should always be kept, whereas 
phrases of the coordination type of links allow the wider use of transformations. For conventions, the syntactic category 
of modality is of paramount importance. In the process of the translation into Ukrainian this modality is transmitted 
through the structural reproduction of the French sentence, while the use of transformations is limited.

The questions of the linguistic and cognitive features of the French texts of international law and ways of their repro-
ducing into Ukrainian require further development. 

Key words: legal text, pragmatic potential, translation transformation, French conventions, Ukrainian language.
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ознаки міжнародних документів як об’єкта праг-
матики; окреслити граматичні характеристики 
франкомовних міжнародних юридичних текстів; 
встановити особливості відтворення українською 
мовою синтаксичних засобів франкомовних тек-
стів конвенцій, спрямованих на реалізацію кому-
нікативно-прагматичних інтенцій адресанта.

Виклад основного матеріалу. Як показало 
дослідження теоретичних джерел, поняття міжна-
родного договору характеризується значною варі-
ативністю тлумачення. На думку одного з дослід-
ників галузі міжнародного права, міжнародний 
договір має розглядатися як «угода волі двох чи 
кількох держав» (Мережко, 2002: 299). На думку 
іншого ученого, міжнародні угоди інтерпрету-
ються як «втілення практичного змісту відносин 
між державами» (Броунлі, 1977: 304).

Доречно навести визначення дослідника між-
народного права А. Талалаєва, який розумів між-
народний договір як «угоду класово-державних 
воль суб’єктів міжнародного права, насамперед і 
головним чином держав, укладену з питань, які 
мають для них загальний інтерес, і покликану 
регулювати їхні відносини шляхом створення вза-
ємних прав і обов’язків відповідно до основних 
принципів міжнародного права» (Талалаєв, 2009: 
61). У наш час найбільш поширеними є багатосто-
ронні договори, що стали основним інструментом 
міжнародного права. Одним із таких документів 
є конвенція – міжнародний дво- або багатосто-
ронній договір, учасники якого зобов’язуються 
виконувати його положення. З точки зору прагма-
тики, модель тексту конвенції має втілювати такі 
принципи: 1) сприяння ефективній комунікації 
між представниками різних культур; 2) передача 
обов’язкового характеру виконання положень 
документа, який, однак, є результатом прояву 
доброї волі сторін; 3) відповідність до міжнарод-
них правових звичаїв.

Прагматичний потенціал є однією з головних 
характеристик тексту, оскільки саме він визна-
чає його кінцеву мету. З-поміж мовних засобів 
франкомовних текстів конвенцій граматичні осо-
бливості також сприяють реалізації їх прагма-
тично-комунікативних інтенцій, а адекватне їх 
відтворення у перекладі зумовлює досягнення 
бажаних комунікативних цілей, адже неправиль-
ний переклад призводить до порушення норм 
міжнародного права (Ярова, 2016: 234).

Досліджуючи граматичні, зокрема синтак-
сичні, особливості перекладу конвенцій, ми вия-
вили такі властивості. Як відомо, у французькій 
мові виділяють три варіанти сполучення слів у 
реченні. 

1. Самостійне слово + самостійне слово: 
а) непредикативне поєднання, що характеризу-
ється значенням підрядності та відіграє ключову 
роль у передачі причинно-наслідкових зв’язків, 
які мають першочергове значення для конвен-
цій. Саме тому підрядний тип сполучення майже 
ніколи не змінюється під час перекладу. Напри-
клад: Chaque État Partie peut prendre ˂...˃ les 
mesures nécessaires ˂ …˃ (CNU, 2004: 12). Кожна 
Держава-учасниця може вжити ˂...˃ необхід-
них заходів ˂…˃ (КООН, 2006: 11); б) непреди-
кативне поєднання, що має значення сурядності, 
також має тенденцію зберігатися при перекладі 
українською мовою, оскільки є надзвичайно 
важливим логічним елементом оформлення 
тексту конвенції, зокрема з позицій ієрархізації 
найбільш значущих частин тексту, наприклад:  
La connaissance, l’intention ou la motivation 
nécessaires en tant qu’éléments d’une infraction 
˂…˃ (CNU, 2004: 31). Усвідомлення, намір або 
умисел, які необхідні як елементи будь-якого 
злочину ˂…˃ (КООН, 2006: 21); в) предикативне 
поєднання, яке досить часто зазнає різноманіт-
них лексичних трансформацій, оскільки час-
тіше за все виступає як усталені вирази, які не 
завжди мають прямі еквіваленти в українській 
мові, наприклад: La présente Convention entrera 
en vigueur ˂…˃ (CNU, 2004: 56). Ця Конвенція 
набирає чинності ˂...˃ (КООН, 2006: 101).

2. Службове слово + самостійне слово:  
а) непредикативне поєднання, яке частіше за інші 
передається шляхом трансформацій, наприклад: 
А l’expiration d’un délai de cinq ans ˂…˃ (CNU, 
2004: 64). Після закінчення строку п’яти років 
˂…˃ (КООН, 2006: 102); б) предикативне поєд-
нання, яке також дуже часто передається за допо-
могою трансформацій, наприклад: Le phénomène 
prend de l’ampleur ˂…˃ (CNU, 2004: 13). Ця тен-
денція посилюється ˂…˃ (КООН, 2006: 16).

3. Допоміжне слово + іменна частина грама-
тичної форми, що зазнає досить суттєвих змін, 
наприклад: Tout amendement doit être mis à l’exa-
men par la Commission (CNU, 2004: 58). Будь-який 
проект поправки має бути схвалений Комісією 
(КООН, 2006: 66).

Досліджуючи синтаксичні особливості на рівні 
речення, ми встановили, що у процесі перекладу 
конвенцій необхідно відтворювати синтаксичну 
структуру оригіналу та зберігати тип зв’язку 
слів. Це пояснюється високою кореляцією між 
синтаксичною структурою тексту конвенції та її 
інформативно-прагматичними елементами, тож 
будь-які суттєві зміни в синтаксисі речень можуть 
призвести до неадекватності перекладу та пору-
шення причинно-наслідкових зв’язків. 
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Досліджуючи зовнішню структуру речень 
у французьких текстах конвенцій, ми виявили, 
що фактитивна діатеза є найбільш поширеною. 
Це можна пояснити тим, що конвенції мають на 
меті представити інформацію якомога чітко та 
зрозуміло, тож перевага надається таким мов-
ним засобам і організації процесу, які сприяти-
муть найлаконічнішому формулюванню думки, 
виділенню теми та реми та логічних зв’язків між 
елементами речення: Toute personne qui détient un 
mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire 
˂…˃ (CNU, 2004: 7). Будь-яку особу, яка обіймає 
посаду в законодавчому, виконавчому, адміні-
стративному або судовому органі ˂…˃ (КООН, 
2006: 1). Незважаючи на те, що в перекладі були 
вжиті певні трансформації, основний напрям дії 
«суб’єкт – дія – об’єкт» лишився незмінним. 

Когнітивна діатеза є другою за поширеністю. 
У конвенціях вона часто являє собою вираження 
певних стратегій, які приймаються різними сто-
ронами, та заходів, покликаних втілити такі 
стратегії: Chaque État Partie envisage d’adop-
ter les mesures législatives ˂…˃ (CNU, 2004: 17). 
Кожна Держава-учасниця розглядає можливість 
вжиття таких законодавчих та інших захо-
дів ˂…˃ (КООН, 2006: 14). Отже, змін зазнають 
навіть елементи, що формують діатезу (envisage 
d’adopter та розглядає). Що стосується логічного 
ядра діатези, то воно повністю відтворюється в 
українському реченні.

Деагентивна діатеза також досить часто зустрі-
чається у конвенціях. Вона вказує на певну дію, 
якої зазнає об’єкт, але не називає виконавця дії. 
Наприклад: ˂…˃ lorsque les actes ont été commis 
intentionnellement ˂…˃ (CNU, 2004: 18) − ˂…˃ 
для визнання злочинами умисно вчинених ˂…˃ 
(КООН, 2006: 14). У перекладі відбуваються певні 
структурні зміни, проте виконавець дії також не 
зазначається, що дає нам змогу вважати, що діа-
теза у перекладі збереглася. 

Пасивна діатеза схожа на деагентивну, однак 
суттєво відрізняється в тому сенсі, що обов’язково 
вказує на виконавця дії. Її використання дуже 
обмежене, наприклад: ˂...˃ des fonctions qui sont 
exclusivement réservées aux autorités de cet autre 
État par son droit interne (CNU, 2004: 9) − ˂...˃ 
та функції, які входять виключно до компетенції 
органів цієї іншої держави відповідно до її вну-
трішнього права (КООН, 2006: 7). У перекладі 
інформаційне ядро речення зазнає суттєвих змін. 
Окрім численних трансформацій, в українському 
реченні французький логічний підмет виступає 
вже не виконавцем дії, а додатком, оскільки він 
не виконує дію, а бере в ній участь. Також варто 

зазначити, що докорінно змінюється структура 
фрази і пасивний стан оригіналу замінюється на 
активний в українському реченні. 

Дослідження порядку слів у реченнях фран-
цузьких текстів конвенцій дало змогу виявити, що 
найбільш поширеними є речення з прогресивним 
порядком слів («підмет – присудок – додаток»). 
Речення з порядком слів «підмет – присудок – 
додаток – обставина» є другим за поширеністю 
в текстах конвенцій, такий порядок відбиває кла-
сичну модель актуального членування, і рема, 
яка ставиться наприкінці, виражається обстави-
ною. У процесі перекладу структура актуального 
членування французького та українського речень 
збігається. 

Речення з порядком слів «обставина – прису-
док – підмет» є мало поширеним. Такий порядок 
слів дає змогу охарактеризувати рему на початку 
речення, що дає більш детальний опис інформа-
ції. Наприклад: ˂...˃ par suite de laquelle est généré 
un produit ˂…˃ (CNU, 2004: 8) − ˂...˃ у резуль-
таті якого виникли доходи ˂…˃ (КООН, 2006: 
6). В українському перекладі актуальне члену-
вання відрізняється, і роль реми виконує підмет 
(доходи). Проте розбіжності в актуальному члену-
ванні майже не впливають на розуміння інформа-
ції, закладеної в оригіналі. 

У процесі дослідження комунікативних катего-
рій речення, встановлено, що найбільш розповсю-
дженою є деонтична модальність. Її переважання 
цілком пояснюється особливостями юридичних 
текстів, які передбачають виконання сторонами 
певних зобов’язань, що, своєю чергою, привно-
сить елемент повинності. Саме остання є ядром 
деонтичної модальності. Прикладом вираження 
деонтичної модальності може слугувати таке 
речення: Chaque État Partie fait en sorte, confor-
mément aux principes fondamentaux de son système 
juridique, qu’existent un ou plusieurs organes, selon 
qu’il convient, chargés de prévenir la corruption 
(CNU, 2004: 17). Речення не містить безпосеред-
ніх елементів деонтичної модальності (напри-
клад, дієслів devoir, falloir тощо), однак зобов’язує 
сторони до певної очікуваної поведінки. Отже, 
елемент Chaque État Partie fait en sorte позна-
чає вказівку, а не характеристику певного явища. 
В українському перекладі не використовується 
ніяких додаткових трансформацій для передачі 
деонтичної модальності: «Кожна Держава-учас-
ниця забезпечує, згідно з основоположними прин-
ципами своєї правової системи наявність органу 
або, у належних випадках, органів, які здійсню-
ють запобігання корупції» (КООН, 2006: 14).

Другою за поширеністю є епістемічна модаль-
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ність. Цей вид модальності відповідає за сприй-
няття і позначає такі явища, щодо визначення 
яких немає згоди. Так, коли сторона пропонує 
власне розуміння закону, проблеми, положення 
тощо, вживається саме епістемічна модальність, 
яка допомагає підкреслити, що йдеться не про 
явище об’єктивної дійсності, а скоріше про його 
інтерпретацію. Наприклад: On entend par “agent 
public” ˂…˃ (CNU, 2004: 7). «Державна поса-
дова особа» означає ˂…˃ (КООН, 2006: 4). Для 
передачі модальності використовуються лексична 
та функціональна заміни, оскільки точне відтво-
рення в перекладі структури речення оригіналу 
могло б спотворити сам ефект модальності. 

Найменш поширеною виявилася алетична 
модальність, що пояснюється тим, що цей тип 
модальності позначає в юридичних текстах буттєві 
відносини між об’єктами, їх незмінність, а також 
потенційну можливість певних змін, однак не пере-
дає елемент повинності або зобов’язання, який 
часто є ключовим у юридичних текстах. Наприклад: 
Ces programmes peuvent faire référence aux codes ou 
normes de conduite (CNU, 2004: 11). Такі програми 
можуть містити посилання на кодекси або стан-
дарти поведінки (КООН, 2006: 8). Для передачі 
алетичної модальності у перекладі не використову-
ється жодних додаткових трансформацій. 

Здебільшого категорія особи повністю відтво-
рювалася в перекладі, однак іноді не збігалася в 
обох реченнях або ж використовувалися транс-
формації додавання та заміни. Категорія часу зде-
більшого зберігається у перекладі, однак у деяких 
випадках спосіб дієслова Subjonctif, якого немає 
в українській мові, передавався дійсним спосо-
бом та пасивним станом. Наприклад: ˂...˃ toute 
personne qui détient un mandat législatif ˂…˃ d’un 
pays étranger, qu’elle ait été nommée ou élue (CNU, 
2004:  7) − ˂ ...˃ будь-яку особу, яка обіймає посаду 
в законодвиконавчому ˂...˃ зарубіжної країни, 
яку призначено чи обрано (КООН, 2006: 4).

Комунікативна інтенція та категорія ассертив-
ності не зазнали жодних змін під час перекладу 
українською мовою французьких текстів конвен-
цій. Це пояснюється тим, що конвенціям прита-
манні ясність викладу думок, чіткість, конкрет-
ність та відсутність емотивності. 

Висновки. Конвенції є одним із важливих 
інструментів міжнародного права, які покликані 
сприяти ефективній комунікації сторін. Реалізації 
їх прагматично-комунікативних інтенцій допо-
магає, зокрема, адекватна передача у перекладі їх 
синтаксичних особливостей. Було встановлено, що 
під час перекладу словосполучень елемент підряд-
ності має завжди зберігатися, тоді як словосполу-
чення сурядного типу допускають більш широке 
використання трансформацій. Найбільш важливою 
є максимально точна передача словосполучення, 
які складаються виключно з самостійних слів і 
характеризуються ознакою непредикативності. 
Синтаксична ж структура речень має зберігатися 
у процесі перекладу, оскільки вона має першочер-
гове значення для передачі причинно-наслідкових 
зв’язків елементів конвенції та їх ієрархізації. 

Франкомовні конвенції характеризуються 
обмеженим використанням зміни діатез. Най-
більш поширеною діатезою виявилася фак-
титивна. Її переклад загалом відбувається без 
суттєвих трансформацій і змін в актуальному 
членуванні речення. Для конвенцій надважливе 
значення має синтаксична категорія модаль-
ності, оскільки саме вона допомагає виразити 
обов’язковий характер виконання положень доку-
мента. В українському перекладі модальність 
передається за допомогою структурного відтво-
рення французького речення, при цьому викорис-
тання трансформацій є обмеженим.

Перспективу подальших досліджень вбача-
ємо у виявленні лінгвокогнітивних особливостей 
французьких текстів міжнародного права та їх 
репрезентації у перекладі.
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ЕТНОФОБІЗМИ НА ПОЗНАЧЕННЯ АМЕРИКАНЦІВ  
ЯК ЗАСІБ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЕКСТРАЛІНГВІСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Стаття присвячена етнофобізмам-композитам на позначення білошкірих американців, їх структурі, семан-
тиці та екстралінгвістичним чинникам, що призводять до їх виникнення. Такі слова виникають як результат 
упередженого, стереотипного бачення певної етнічної групи і переважно є сленгізмами. Група етнофобізмів у 
кількості 17 слів і словосполучень утворені за моделлю N+N, N+Ner, що є притаманним як для англійської мови 
загалом, так і для мовного субстандарту зокрема. У меншій кількості трапляються акроніми й одна лексема-
телескопізм. У плані семантики ці одиниці характеризуються метонімічним, метафоричним або метонімічно-
метафоричним значенням, що гарантує об’ємну та яскраву семантику із превалюючим конотативним значенням.

Ключові слова: етнофобізм, композита, етнічна група, акронім, телескопізм.
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ETHNOPHOBIC TERMS DENOTING WHITE AMERICANS  
AS A MEANS OF PRESERVING EXTRALINGUISTIC INFORMATION

The research is dedicated to the detailed analysis of ethnophobic terms of compound structure, denoting White Ameri-
cans. Ethnophobic terms can be found in many languages, which reflects the prejudiced, sometimes hostile attitude 
towards people of different ethnic groups.

The study aimed at researching semantic, structural characteristics of ethnophobic terms denoting White Americans 
proved their structural and semantic complexity, variety and capability to preserve important and useful information con-
cerning history, social factors, culture etc. Proper attention has been paid to the extralinguistic conditions which spurred 
forming of the words. Despite many works on ethnonyms and ethnophobic terms, the group of ethnophobic terms denoting 
White Americans has not been in the focus of complex and thorough investigation.

The words under investigation includ 17 compound words and collocations, chosen from the online Racial Slur Data-
base Dictionary. Though the corpus of the words is not of a great number, it is of great interest due to their morphologi-
cal structure and expressive semantics with prevailing denotative meaning capable of rendering a range of impacts on 
interlocutors and their feedback. The emotions produced by the words can vary from humour to offence and verbal abuse.

The compound ethnophobic terms appear as a result of the merger of two independent words, each of them contrib-
uting to theircommon semantics. The compounds are mostly formed according to the model N+N, which is typical for 
the English language in general. In the compounds the last component (onomaseological basis) renders the core of the 
meaning, while the first component (onomaseological characteristics) specifies the first component. The acronymsand 
blending also proved prolific in denoting White Americans. Simultaneously with compounding, the words and colloca-
tions are combined with metonymy, metaphor, or both of them. This combination of complex morphological structure and 
metonymic/metaphorical semantics results in appearance of a new word/collocation with a voluminous denotative mean-
ing and powerful connotative meaning, capable of rendering different intentions and emotions.

Key words: ethnophobic terms, compound, ethnic group, acronym, blending.

Постановка проблеми. Етнофобізми дослі-
джуються етнолінгвістикою – наукою, що вивчає 
взаємовідношення між мовою та народом і вза-
ємодію лінгвістичних та етнічних факторів функ-
ціонування та розвитку мови (СЛТ). На відміну 
від етнонімів, що є стилістично нейтральними 

одиницями на позначення представників націо-
нальних груп, етнофобізми мають експресивне 
конотативне забарвлення, спрямоване на вира-
ження презирливого, іронічного, зверхнього, 
негативного, зазвичай стереотипно зумовленого 
ставлення до представників різних етнічних груп.
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Аналіз проблеми. Формування етнофобізмів 
іноді пояснюють внутрішньо етнічними конфлік-
тами, які є результатом неефективної міжкультур-
ної комунікації (Habke, Sept, 1993). Проте іноді 
етнофобізми вживаються в середовищі певних 
соціальних груп задля створення розслабленої 
атмосфери, задля вираження дотепності, гумору 
і т. д. Здебільшого етнофобізми виникають для 
позначення етнічних меншин у межах певної кра-
їни, на позначення представників сусідніх етніч-
них груп, також тих, із якими існують традиційні 
багатоаспектні контакти. Так, найпоширенішими 
етнофобізмами, створеними українцями, є етно-
фобізми на позначення росіян: кацап; кацалап; 
мацапура; лапотник; коробочник; пилипон; мос-
каль; поляків: лягуша; шпеник; бзденик і т. д. (Ста-
вицька, 2005: 406). Будучи цікавим матеріалом, 
що постійно поповнюється, етнофобізми є пред-
метом та об’єктом лінгвістичних досліджень у 
різних аспектах.

У когнітивному, ономасіологічному та функці-
ональному аспектах етнофобізми досліджувалися 
у дисертаційній роботі Ю.В. Святюк (Святюк, 
2004). Вивчаючи проблеми етнонімів та етнофо-
бізмів, наковці досліджували утворення етнонімів 
на базі власних імен (Дёмина, 1999), етнічно та 
культурно зумовлені стереотипи (Голикова, 2001), 
порівняння етнонімів і псевдоетнонімів (Васи-
льева, 2001), аспект лінгвістичного вивчення 
стереотипів (Крысин, 2002), національно-куль-
турну специфіку лінгвальної реалізації етнічних 
упереджень у Великій Британії (Лихинин, 1999), 
опозицію «свій – чужий» в етнономінаціях, струк-
турно-семантичні особливості етнонімів, включа-
ючи етнофобізми (Рогач, 1999), концептуальне 
моделювання етнонімів (Фесенко, 1999), аналіз 
етнічної упередженості (Dijk, 1984), етнофобізми 
розглядалися з погляду їх вмотивованості соці-
ально-побутовою сферою та як засоби вербаліза-
ції етнокультурних стереотипів (Скіданова, 2013). 
Етнофобізми вивчалися також як проблема пере-
кладу з англійської на українську мову (Гонта, 
2014) та як об’єкти номінації, що утворюються 
завдяки виділенню та вербалізації екстралінг-
вістичної домінанти (Гонта, 2018). Цікавими для 
дослідження залишаються окремі групи мовних 
одиниць на позначення певних етнічних груп, 
а також етнофобізмів певних груп в екстралінг-
вістичному, структурно-семантичному аспектах. 
Саме це й визначає актуальність дослідження.

Об’єктом дослідження є складноструктурні 
(композитні) етнофобізми на позначення амери-
канців в мовному субстандарті (переважно сленгу 
та знижено-побутовій мові) англійської мови, а 

предметом дослідження – структурно-семантичні 
й екстралінгвістичні чинники, що призводять 
до їх виникнення. Матеріалом для дослідження 
є 17 мовних одиниць, вибраних з електронного 
словника The Racial Slur Database. Метою дослі-
дження є комплексне дослідження складно-
структурних етнофобізмів на позначення біло-
шкірих американців, це зумовлює такі завдання:  
1) виокремити етнофобізми, що позначають 
білих американців як окрему групу етнофобізмів;  
2) описати їх структурно-семантичні характерис-
тики; 3) пояснити екстралінгвістичні чинники їх 
утворення; 4) охарактеризувати етнофобізми як 
мовні «контейнери» політичної, соціальної, куль-
турологічної інформації стосовно американців. 
Мотивацією вибору саме композитних одиниць є 
їх властивість передавати ємну та детальну тран-
спарентну або нетранспарентну інформацію, їх 
прагматичний ефект, зумовлений конотативним 
значенням.

У своєму дослідженні ми не розглядали слова-
табу, які також яскраві й експресивні, але набу-
вають більш образливого характеру порівняно 
зі сленговими етнонофобізмами, будучи більш 
непристойними (Jay, Jay: 251–259).

Виклад основного матеріалу. Безумовно, 
етнофобізми є мовними одиницями субстандарт-
ної лексики та фразеології, їх можна вважати 
сленгізмами, оскільки вони утворюються з метою 
пожвавлення мови, вираження певного (пере-
важно жартівливого, іронічного або відверто нега-
тивного) ставлення до об’єктів екстралінгвістич-
ного світу. Вживання таких лексичних одиниць 
може мати намір виразити презирство, зверхність, 
зухвальство, ініціювати відвертий конфлікт і т. д. 
і, таким чином, викликати зворотну негативну 
реакцію. З іншого боку, сленг слугує також сво-
єрідним «вербальним контейнером», що зберігає 
яскраву пам’ять про культурний, суспільно-полі-
тичний та економічний розвиток певної країни, 
денотативні та номінативні ознаки тих об’єктів і 
реалій, які вже відійшли або поступово відходять 
у минуле (Гонта, 2009: 45–46).

Більшість композитних етнофобізмів на позна-
чення американців утворені за морфологічною 
моделлю N+N: 11 одиниць, серед яких переважна 
більшість є моделлю N+Ner: 5 одиниць, що під-
тверджує факт продуктивності як композитного 
способу словотвору, так і продуктивність агентив-
ного суфікса -er. У композит, утворених за цими 
моделями, семантичний центр зосереджений у 
другому компоненті (ономасіологічній базі), тоді 
як перший компонент (ономасіологічна ознака) 
характеризує перший компонент.
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До етнофобізмів, утворених за моделлю N+Ner, 
належать такі лексеми: buddy-blaster; carpet-bag-
ger; hotdog eater; sod-buster. Лексема twister-fod-
der Ner+N має агентивний суфікс після першого 
компонента. Етнофобізми, утворені за моделлю 
N+N: great Satan; Jarhead; Bushmen; Jumbo jaws; 
Oil junky; Swamp Yankies; Yankee Doodle. Лек-
сема American’t є телескопізмом за структурою 
(American+can’t).

Чотири етнофобізми функціонують як акро-
німи, що є досить типовим як для англійського 
словотвору взагалі, так і для мовного субстан-
дарту: MOB (Morbidly Obese Bodies); SCAB (Stupid 
Caucasian American Bitches); SFA (Stupid Fucking 
American); TAP (Typical American Prick).

Навіть невелика кількість етнофобізмів-ком-
позит дає змогу детально охарактеризувати сте-
реотипний портрет американця, передаючи як 
денотативне, так і більш акцентоване конота-
тивне значення, включаючи жартівливе, іронічне, 
саркастичне або навіть презирливе ставлення до 
американців. Так, лексеми buddy blaster, jarhead, 
yankee doodle характеризують зовнішні та якісні 
характеристики американських військових. Buddy 
blaster передає негативну характеристику амери-
канських військових і виникло після того, як під 
час битви американські солдати стріляли у своїх, 
тому що не могли відрізнити їх від ворога, при-
чиною чого могли бути алкогольне або нарко-
тичне сп’яніння (RSDB). Ця лексема зафіксована 
письмово ще в 2004 р. (UD). Лексема Jarhead 
виникла як метафоричне і метонімічне перене-
сення значення, порівняння характерних зачісок 
американських морcьких піхотинців, що нагаду-
вали кришку від банки. Виразом Yankee doodle 
англійці називали американських солдатів через 
їх погану уніформу (порівнюючи її з лахміттям) 
під час війни за незалежність 1775–1783 рр. Крім 
того, американці співали жартівливу пісню Yankee 
doodle dandy під час війни, яка і зараз вважається 
народною піснею (Yankee Doodle Dandy). Great 
Satan вживається на позначення американців у 
мусульманських країнах, де їх вважають найбіль-
шими для себе ворогами.

Негативне ставлення до американців фіксу-
ється в таких лексемах-акронімах: SCAB – Stupid 
Caucasian American Bitches; SFA – Stupid Fucking 
American; TAP – Typical American Prick.

Jumbo jaws є метонімією та метафорою одно-
часно і характеризує американців, перебільшено 
вказуючи на їх антропологічну рису (великі 
щелепи). Метафоризований компонент Jumbo 
походить від сленгової назви слонів як великих 
і незграбних тварин. Ця лексема пізніше почала 

застосуватися на позначення чогось великого 
(Jumbo state – Texas), включаючи і людину. Інші 
мовні одиниці MOB – Morbidly Obese Bodies та 
Morbidly Obese Bitches – є певною мірою гіпер-
болізацією і вказують на характерну рису серед 
багатьох американців, які страждають ожирінням 
або просто товсті, мають погану фізичну форму і 
т. д. Мовна одиниця hot-dog eaters вказує на кулі-
нарні вподобання американців.

Лексема American’t є стереотипним обра-
зом американців як лінивих працівників: 
(American+can’t). Лексема oil junky вказує на екс-
тралінгвістичну економічну ситуацію в США, що 
є найбільшими споживачами нафти.

Лексема bushmen пов’язана з політичною 
ситуацією в США, електоральними виборами, з 
«політичною династією» родини Буш, із якої двоє 
чоловіків стали президентами: Джордж Герберт 
Уокер Буш (старший) – 41-й президент (роки пре-
зидентства 1989–1993 рр.) і Джордж Вокер Буш 
(молодший), який був президентом США два тер-
міни: перший раз у 2000 р, переобраний у 2004 р.

Лексема twister-fodder позначає жителів 
Середнього Заходу США, які живуть на т. зв. 
Tornado Alley – території, де часто лютують ура-
гани. Перший компонент twister є метафоризова-
ною номінацією на позначення ураганів. Другий 
компонент fodder вказує на те, що значна частина 
населення займається сільським господарством, 
яке є суттєвою складовою частиною економіки 
штатів Середнього Заходу США.

Лексеми сarpet-bаggars і sodbuster є істо-
рично, соціально та локально зумовленими. Так, 
сarpet-baggers були небагатими американськими 
переселенцями з Півночі до південних штатів, 
які перевозили свої пожитки в торбах, пошитих 
із дешевих килимків. Це відбувалося після Гро-
мадянської війни в США 1861–1865 рр. Екстра-
лінгвістичною мотивацією лексеми sodbuster було 
будівництво будинків із дерну переселенцями на 
Середній Захід, оскільки іншого будівельного 
матеріалу там не було. Лексема swampyankies 
позначає бідних американців, що живуть у глухих 
поселеннях, розташованих далеко від міст. Ком-
понент swamp є метафорою, що позначає відда-
лене та глухе поселення.

Особливо цікавою з погляду структури та 
семантики є лексема AmeriKKKan, утворена спо-
собом інкорпорування абревіатури ККК (Ku Klux 
Klаn) у слово American. Така лексема виникла ще 
в 60-х рр. ХІХ ст. як наслідок расистського упе-
редженого ставлення до чорношкірих американ-
ців та існування таких екстремістських організа-
цій, як Ку-клукс-клан.

Гонта I. Етнофобiзми на позначення американцiв як засiб збереження...
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Як бачимо з наведених прикладів, для біль-
шості людей, поверхнево знайомих із соціаль-
ною, культурно-історичною інформацією, повне 
глибинне розуміння розглянутих мовних одиниць 
є неможливим без контексту. Найбільш семан-
тично транспарентним, на нашу думку, є лексема 
hotdog eater.

Отже, етнофобізми, на відміну від стиліс-
тично нейтральних етнонімів, мають превалюю-
чий конопатив і тому можуть бути образливими 
для об’єкта номінації, а отже, такі слова слід 
застосовувати обережно. Проте такі етнофобізми 
консервують у собі екстралінгвістичні знання 
про культуру, соціум і його специфіку, історію, 
антропологію та іншу інформацію, слугуючи сво-
єрідним резервуаром знань, навіть у тих випад-
ках, коли ця інформація стосується того, чого вже 
немає в повсякденні. Так, лексеми carpet-bagger; 
sod-buster; jarhead; yankee-doodle співвідно-
сяться з екстралінгвістичними ситуаціями, яких 
сьогодні вже не існує, а отже, містять історично-
культурну інформацію.

Висновки. Композити-етнофобізми на позна-
чення білошкірих мешканців США є складними 
за структурою та семантично ємними мовними 
одиницями, утвореними за певними структурними 
моделями, характерними як для англійської мови 
загалом, так і для мовного субстандарту зокрема.  
У плані семантики такі одиниці є метоніміями, 
метафорами, а іноді їх поєднанням. Такі мовні 
одиниці характеризуються вагомим конотативним 
значенням, що залежно від ситуації може виражати 
зневажливе, презирливе, жартівливе, іронічне, 
іноді саркастичне ставлення, та, з іншого боку, міс-
тять важливу інформацію історичного, соціального, 
культурного значення. Не всі розглянуті етнофо-
бізми є семантично транспарентними та прихову-
ють екстралінгвістичну мотивацію. Їх метонімічне 
та метафоричне значення лише ускладнює їх 
розуміння. Подальшими тематично пов’язаними 
дослідженнями можуть бути комплексний розгляд 
етнофобізмів на позначення представників інших 
етнічних груп, етнофобізмів інших лексико-семан-
тичних груп, структурно інших мовних одиниць.
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ОЦІННИЙ СКЛАДНИК КОНЦЕПТУ BREXIT І ЙОГО АКТУАЛІЗАЦІЯ  
В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Робота присвячена розгляду оцінного складника концепту Brexit і його актуалізації в сучасній англійській 
мові. З’ясовано, що концепт Brexit як ідея виходу Сполученого Королівства з лав Європейського Союзу є ново-
утвореним концептом. Концепт Brexit представлено в мові лексико-семантичним полем із домінантою і пери-
ферією. Підтверджено, що концепт Brexit є оцінно-нейтральним, його аксіологічна нейтральність здатна змі-
нюватися у мові під впливом оцінної лексики, за рахунок контексту та словотвірних процесів у словоскладанні 
шляхом додавання основи з оцінним значенням.
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EVALUATIVE COMPONENT OF THE CONCEPT BREXIT  
AND ITS ACTUALIZATION IN MODERN ENGLISH

The given work is devoted to the problem of Brexit concept evaluative component and its actualization in modern Eng-
lish. For its realization the lexico-semantic field approach and structural approach are involved. Brexit concept as an idea 
of the United Kingdom and Northern Ireland leaving the European Community is known to be the newly coined concept 
which is in a process of recent forming and constant changing of its components. Concept Brexit seems to be verbalized 
in language as a unity of all language units which represent the given idea in the form of lexico-semantic field. Within the 
concept Brexit and lexico-semantic field of its verbalization in language we may differentiate the dominant and periphery. 
The dominant has all the peculiarities of the given structure and periphery has some of them. The dominant of the concept 
Brexit is represented by the noun Brexit. The periphery of it is formed by the words of the family group with the stem Brexit 
and the words which have the same meaning contextually. It is known that further the language unit is from the dominant 
within its lexico-semantic field, the more abstract its meaning becomes and too far from the meaning of its dominant.

It was investigated that all the words of the concept Brexit are newly coined words with the help of affixation, telescopy, 
compounding and conversion. Some of them are fixed in dictionaries and the others are circulating in society without their 
official fixation in dictionaries. They need some time to be adopted and become recognizable among the native speakers.

It is proved that concept Brexit, as any concept, is structurally organized with its content component, evaluative com-
ponent, imaginative-perceptive component and fragment of personal experience. Normally, its content component is its 
notion, while its evaluative component is correlatedwith the ideas of good / evil, moral / immoral, etc. on the axiological 
scale At the same time, imaginative-perceptive component is correlated with the sensory sensations.

Concept Brexit is proved to be neutral in its evaluative meaning. Evaluative component may change its neutral essence 
into positive or negative under the influence of evaluative lexical means, contextually or in the cases of adding the stem 
with positive or negative meaning to the stem Brexit.

Key words: concept, evaluative component, lexico-semantic field, dominant, periphery.

Постановка проблеми. Стаття присвячена роз-
гляду оцінного складника концепту Brexit і спосо-
бів його актуалізації в сучасній англійській мові.

Актуальність цієї роботи визначається роз-
глядом новоутворенного концепту, який є недо-
статньо дослідженим. Його новоутворена при-
рода потребує аналізу з різних позицій, у т. ч. і з 
погляду лінгвістики.

До розгляду цього питання залучено струк-
турно-семантичний і функціонально-польовий 
підходи.

Аналіз досліджень. Як відомо, в науці існує 
велика кількість визначень концепту (Аскольдов, 
1997; Бондаренко, 2003; Воркачeв, 2001; Кара-
сик, Слишкін, 2001; Карасик, 2004; Лащук, 2011; 
Ліхачов, 1993; Маслова, 2007; Попова, Стернін, 
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1999; Приходько, 2008; Селіванова, 2006; Степа-
нов, 1997; Телія, 1996; Шварц, 1996), кожне з яких 
привносить щось своє у його визначення та допо-
внює інші.

Мета статті – дослідити способи актуаліза-
ції та вербалізації оцінного складника концепту 
Brexit в сучасній англійській мові.

Виклад основного матеріалу. У нашому розу-
мінні концепт – це деяка ідея, абстракція, яка існує у 
формі ментального утворення в свідомості людини 
як результат відображення і сприйняття зовніш-
нього  світу і самого себе, яке є «багатомірним 
ментальним утворенням, у складі якого виділяють 
образно перцептивну, понятійну та ціннісну сторони 
та фрагмент життєвого досвіду людини» (Карасик, 
2002: 91), це ментальне утворення, яке є «згустком 
культури у свідомості людини» (Степанов, 1997: 
29), яке виконує функцію збереження і передачі 
знань (Шварц, 1996; Селіванова, 2006) і здатне вер-
балізовуватися у мові у формі мовних одиниць.

Концепт має певну структуру організації. Це 
складне, об’ємне утворення, яке можна предста-
вити у формі поля з його серцевиною та пери-
ферією (Адмоні, 1967: 25), де серцевина (ядро, 
домінанта) має всі ознаки цієї структури, а пери-
ферія – частину цих ознак.

Концепт вербалізується у мові, набуваючи 
форми певних мовних одиниць. Сукупність усіх 
мовних одиниць, які представляють певний кон-
цепт, складає лексико-семантичне поле цього 
концепту. Це лексико-семантичне поле за своєю 
структурою також має серцевину і периферію. 
Проте неможливо зафіксувати у мові всі мовні 
одиниці, які представляють концепт, оскільки сам 
концепт рухомий, він здатний переконструйову-
ватися «через своє мовне вираження і позамовне 
знання» (Телія, 1996: 225–226).

Концепт Brexit як ідея виходу Сполученого 
Королівства з лав співдружності европейських 
країн на підставі результатів проведенного вну-
трішнього референдуму виникла не так давно і 
була реалізована у 2016 р. проведенням голосу-
вання з результатом 51,9% за вихід з ЄС та 48,1% 
щодо невиходу з ЄС, за явки 72,2%. (Гуменюк, 
2018: 11).

Проте ця ідея набула вербалізації у мові у 
2012 р. у формі мовної одиниці Brexit, яка була 
утворена за аналогією до мовної одиниці Grexit 
шляхом словоскладання двох основ: скороченої 
основи Britain / British та повної основи слова 
exit (Britain або ж British+exit=Brexit) (Оксфорд-
ський словник сучасної англійської мови).

Таким чином, концепт Brexit як ідея виходу 
Сполученого Королівства з ЄС у мові представ-

лена іменником Brexit, який складає серцевину 
лексико-семантичного поля Brexit. Усі інші слова, 
похідні від іменника Brexit, а також мовні одиниці, 
близькі до цього значення, складають периферію 
цього лексико-семантичного поля. Чим далі зна-
ходиться мовна одиниця від периферії лексико-
семантичного поля, тим більше її значення відхи-
ляється від значення його серцевини (домінанти), 
тим більше конкретне значення переходить до 
більш абстрактного значення.

Оскільки концепт Brexit як ідея виходу Спо-
лученого Королівства з ЄС є новоутвореним кон-
цептом, всі вербалізовані у мові мовні одиниці у 
формі лексико-семантичного поля, які представ-
ляють цей концепт, що складають як периферію, 
так і його серцевину, є також новоутвореними 
мовними одиницями. Досліджуючи становлення 
цих мовних одиниць, ми маємо змогу бути свід-
ками формування нових мовних одиниць, бачити 
динаміку, рух їхнього формування, задіяних 
ресурсів і тенденцій у мові.

За результатами попередніх досліджень 
можемо стверджувати, що нині тільки 3 мовні 
одиниці, які належать до лексико-семантичного 
поля Brexit, набули фіксації у словниках Сполу-
ченого Королівства, Brexit, Brexiter та Brexiteer. 
Решта перебуває у процесі постійного форму-
вання з циркуляцією у суспільстві без статуту 
офіційної фіксації. Їхнє формування відбувається 
за рахунок процесів словоскладання, словоскоро-
чення, телескопії, конверсії, афіксації (Гуменюк, 
2018: 11–15).

Для набуття фіксації у словниках потрібен 
час – більш частотне використання цих мовних 
одиниць серед мешканців Сполученого Королів-
ства, закарбування у пам’яті пересічного бри-
танця співвідношення цих мовних одиниць із 
концептом Brexit.

Концепт як складне утворення має в собі поня-
тійний, ціннісний, перцептивно-образний та осо-
бисто-досвідний складник. Понятійний складник 
концепту – це його понятійне значення; перцеп-
тивно-образний – це його співівдношення з пер-
цептивно-сенсорними відчуттями (тактильними, 
смаковими, нюховими, слуховими, зоровими) 
(Літяга, 2013: 48); ціннісний складник – це його 
місце на аксіологічній шкалі цінностей добра та 
зла; особисто-досвідний – це особистністне сприй-
няття об’єкта реальності згідно з досвідом людини.

Оскільки мешканці Сполученого Королівства 
не мають досвіду проживання за умов виходу 
країни з лав ЄС, і в суспільстві точиться постійна 
полеміка, обговорення цієї ідеї, наслідків такої дії, 
то концепт Brexit не є сталим, він перебуває в про-
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цесі формування, постійної зміни загалом і окре-
мих складників зокрема.

За результатами нашого дослідження концепту 
Brexit можемо стверджувати, що він є ціннісно-
нейтральним. Аксіологічна нейтральність цього 
концепту зумовлена недостатністю досвіду його 
сприйняття мешканцями Сполученого Королів-
ства за умов відсутності проживання країни поза 
членства в ЄС. Проте, концепт Brexit у вербалі-
зації у мові здатний набувати позитивного або ж 
негативного забарвлення в оточенні оцінної лек-
сики. Наприклад: Brexit was always going to come 
down to a choice between two evils: the heroic but 
catastrophic failure of crashing out; or the unheroic 
but less damaging failure of swapping first-class for 
second-class EU membership) (Анкона та ін., 2019).

У поданому прикладі ми бачимо, що мовна 
одиниця Brexit в оточенні мовних одиниць із 
негативним значенням evils, catastrophic, failure, 
crashing, unheroic, damaging набуває також нега-
тивного значення.

Водночас мовні одиниці, які представляють 
концепт Brexit, можуть набувати аксіологічного 
значення в оточенні мовних одиниць, які за своєю 
природою є також оцінно-нейтральними, але 
набули свого оцінного значення контекстуально. 
Наприклад: Britain was once a global trading power. 
After Brexit it can be again (Брандис, 2019).

У поданому прикладі як оцінно-нейтральна 
мовна одиниця Brexit набуває позитивного значення 
в оточенні мовної одиниці global trading power, яка 
набула позитивного значення контекстуально.

За результатами нашого дослідження хочемо 
додати, що концепт Brexit за вербалізації у мові 
здатний змінювати свою аксіологічну нейтраль-
ність у формуванні мовних одиниць шляхом сло-
воскладання, коли до нейтральної мовної одиниці 

Brexit додається мовна одиниця з позитивним або 
ж негативним значенням. Наприклад:

1. This seems, this week more than ever, a perfect 
description of the state to which British politics has 
been reduced – a lot of frantically anarchic running 
overseen by a defunct creature, the Brextinct dodo 
(Анкона та ін., 2019).

2. For all of this is the afterlife of dead things. One 
of them is Brexit itself. When did Brextinction occur? 
On 24 June 2016. The project was driven by decades 
of camped-up mendacity about the tyranny of the EU, 
and sold in the referendum as a fantasy of national 
liberation(Так само).

Як бачимо, мовні одиниці Brextinction, Brextinct, 
які виникли в англійській мові за рахунок слово-
складання двох основ: повних основ extinction 
(«вимирання»), extinct («вимерлий») і скороченої 
основи Br- від Brexit, набули негативного значення 
за рахунок негативного значення повних основ.

Висновки. Підсумовуючи вищезазначене, 
зауважимо, що оцінний складник концепту 
Brexit, як і сам концепт, перебуває на стадії 
формування. Нині концепт Brexit є оцінно-ней-
тральним, але здатний отримувати аксіологічне 
значення в оточенні оцінної лексики, в оточенні 
лексики, яка набуває оцінного значення контек-
стуально, та за рахунок приєднання основи з 
оцінним значенням у формувані мовних одиниць 
шляхом словоскладання.

Розгляд концепту Brexit є перспективним з різ-
них позицій, оскільки цей концепт і способи його 
вербалізації у мові є новоутвореннями і потребу-
ють детального дослідження. На нашу думку, пер-
спективним є розгляд цього питання в прагмако-
мунікативному аспекті, з погляду теорії образу та 
стилістичного забарвлення мовних одиниць, які 
представляють цей концепт.
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РОЛЬ КАЛЕК В ОБРАЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ ТЕРМИНОВ  
В АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ И ТУРЕЦКОМ ЯЗЫКАХ

Статья посвящена некоторым вопросам роли калек в образовании финансовых терминов в азербайджанском 
и турецком языках. Отмечается, что калька широко используется при образовании финансовых терминов как в 
турецком, так в других языках мира. Подчеркивается, что калька применяется для буквального перевода тер-
мина сначала в разделы, а затем механически объединяет их. Отмечается также, что при формировании основ 
терминов учитываются правила каждого национального языка, а языковые единицы, сформированные этим 
методом, формируются на основе грамматических законов этого языка.
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THE ROLE OF CRIPPLES IN THE FORMATION OF FINANCIAL TERMS  
IN THE AZERBAIJANI AND TURKIC LANGUAGES

The article is devoted to some issues of the role of cripples in the formation of financial terms in the Azerbaijani and 
Turkic languages. It is noted that tracing paper is widely used in the formation of financial terms in Turkish as well as in other 
languages of the world. It is emphasized that kalka is mainly used to literally translate a term into sections first, and then 
mechanically combines them. It is also noted that when forming the basis of terms, the internal law of each national language is 
taken into account, and the language units formed by this method are based on the grammatical laws of this language.
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Постановка проблемы. В тюркских язы-
ках, как и в мировых, метод кальки широки 
используется в создании финансовых терминов.  
В последние годы образование терминов и тер-
минов-словосочетаний этим методом получило 
более интенсивный характер, и термины, сформи-
рованные этим путем, с точки зрения структуры 
и семантики, отличаются богатством. Причиной 
того, что финансовые термины и термины-слово-
сочетания, образованные методом кальки, состав-
ляют большинство, является влияние различных 
факторов. Так, быстрое развитие общества отли-
чается его активным участием в этой системе 
терминологии, выражением новых понятий соот-
ветствующими лексическими единицами. В это 
время метод кальки, как более легкое и доступное 
средство, проявляет себя как самый короткий и 
эффективный. По этой причине, как и во всех тер-
минологических сферах, в экономической терми-
нологии к методу кальки обращаются более часто.

Анализ исследований. В лингвистике отно-
шение к словообразованию методом кальки не 
является однозначным. О его сущности и функ-
ции были высказаны различные мнения. Поэтому, 

прежде чем перейти к анализу финансовых тер-
минов, сформированных методом кальки, важно 
дать представление о подходе некоторых линг-
вистов к этому методу. В лингвистике одним из 
авторитетных мнений является утверждение, 
что слова, образованные методом кальки, счи-
таются заимствованными, или же они – один из 
видов этих слов. Впервые в лингвистику термин 
«калька» привел известный швейцарский языко-
вед Ш. Балли.

Во многих исследовательских работах, прове-
денных в 1950–1960-х годах, кальки представлены 
как вид заимствованных слов. Сторонники этой 
идеи связывают ее с появлением калек со сло-
вами других языков и принимают их как особый 
вид заимствованных слов (Qurbanov, 1985: 393).  
В большинстве случаев языковеды считают кальки 
либо определенным видом заимствованных слов, 
либо заимствованными, образованными путем 
переводов. «Заимствование иноязычных слов, 
выражений, фраз переводом называется методом 
кальки» (Qurbanov, 1985: 393).

Азербайджанские лингвисты также высказали 
различные мнения о сущности этого метода. Про-
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фессор И. Гасымов комментирует кальки таким 
образом: «По нашему мнению, оценка калек как 
вида творчества слова за счет внутренних возмож-
ностей языка как с логической, так и с научной 
точки зрения более верна и соответствует истине, 
более четко выражает его сущность и звучит более 
реалистично. Независимо от того, из какого языка 
взяты понятия слов и словосочетаний как единиц 
слова, формируется на основе законов каждого 
языка и, будучи важным с точки зрения раскрытия 
возможностей языка, должна считаться мнением, 
более соответствующим истине и основанным 
на реальности. То есть, хотя в кальках понятия 
заимствованы из других языков, особенно с рус-
ского языка, форма ее выражения реализуется на 
основе материалов, законов внутреннего разви-
тия калькирующего языка» (Qasımov, 2000: 58). 
Подобное мнение мы встречаем у М. Гасымова. 
Он ведет такое обобщение: «Кальки – это слова 
или выражения, построенные по моделям ино-
язычных слов для точного перевода составных 
частей слов или словосочетаний этих слов с соот-
ветствующими словами и словосочетаниями род-
ного языка» (Qasımov, 1973: 35).

Изложение основного материала. Есть много 
общих аспектов, объединяющих термины, обра-
зованные методом кальки с заимствованными 
терминами. Следует отметить, что в этих процес-
сах ставится цель найти правильный эквивалент 
в литературном языке единицы на другом языке. 
Другая схожая черта, по-нашему мнению, – оди-
наковость их моделей, оба типа терминов по 
структуре и содержанию соответствуют языку. 
В отличии от заимствований, во время кальки 
главным условием является отдача предпочтения 
национальным языковым единицам.

Калька – это перевод слов по частям и объ-
единение этих слов механически. Например, на 
турецком языке döviz kuru (по-английски exchange 
rate) (TCMBTS, 9), hesap açığı (по-английски 
account deficit) (VTS); на азербайджанском 
языке səmərəli portfel (по-русски эффективный 
портфель) (BMTİL, 404), muhasibat uçotunun 
prinsipləri (по-русски принципы бухгалтерского 
учета) (BMTİL, 334), kassa hesabatı (по-русски 
кассовый отчет).

Некоторые лингвисты не воспринимают их как 
языковой факт, заимствование, признают понятие 
или идею о заимствовании другой модели и логи-
чески выдвигают идею создания слов и словосо-
четаний методом кальки на основе внутренних 
возможностей каждого языка и грамматических 
правил. Калькирование – заимствование лексико-
семантической модели других языков, образова-

ние новых слов путем дополнения их языковыми 
морфемами или же приведение новых синтакси-
ческих методов в язык (Axмaнoвa, 1966: 188).

Значит, кальки значительно отличаются от 
заимствованных слов, как с формальной, так и с 
функциональной точки зрения, и неправильно при-
равнивать их друг к другу и считать их видом заим-
ствованных слов. И это неслучайно: большинство 
исследователей, независимо от того, что они думают 
о кальках, принимают идею их формирования на 
основе внутренних законов языка, отличают их от 
заимствованных слов (Qasımov, 2000: 58). Неслу-
чайно, что еще в начале 50-х годов великий тюрко-
лог Н. А. Баскаков отметил, что одним из способов 
обогащения тюркских языков за счет внутренних 
возможностей является метод кальки. «Обогаще-
ние на тюркском языке за счет внутренних возмож-
ностей осуществляется калькой, расширением слов 
по смыслу, сложными словами, сокращениями» 
(Баскаков, 1952: 29). По нашему мнению, такая 
оценка калек как своего рода создания слов за счет 
внутренних возможностей языка как с логической, 
так и с научной точки зрения более верна и соответ-
ствует истине, выражает ее суть более точно.

В формировании экономической терминологии 
тюркских языков большую роль играют арабский, 
персидский, русский языки. Этому есть причины. 
В связи с тем, что долгие годы наша республика 
находилась в составе Советского Союза, в разви-
тии словарного состава азербайджанского языка в 
зависимости от влияния экстралингвистических 
факторов и конкретных исторических условий 
роль русского языка неопровержима. Эту идею 
также можно использовать для обогащения сло-
варного запаса гагаузского и туркменского языков. 
В обогащении тюркского турецкого языка, в отли-
чии от русского, главную роль сыграли европей-
ские языки. Поэтому в финансовой терминологии 
тюркских языков огузской группы единицы, заим-
ствованные с арабо-персидских и русских языков, 
в то же время с европейских языков посредством 
русского языка, заменяются новыми словами 
национального происхождения или же выражени-
ями, завоевавшими гражданское право на языке. 
Кальки – это проявление такого рода замен, обра-
зование слов на языке и их использование. Напри-
мер: əmtəə-mal, reqress-tənəzzül, proqress-tərəqqi, 
kapital-sərmayə, haqq-ödəmə, import-idxal и др.

Распределение калек в лингвистической 
литературе основывается на разные принципы. 
С. Садыгова термины, сформированные путем 
кальки, группирует на основе трех принципов:

– по привязанности и грамматической струк-
туре слов, содержащихся в нем;
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– по участию частей речи;
– по тому, из какого источника заимствованы 

элементы в их составе (Sadıqova, 2002: 92).
По нашему мнению, термины, сформирован-

ные методом кальки, на тюркских языках огузской 
группы можно сгруппировать по классификации, 
основанной на следующих принципах:

1. По средству выражения компонентов;
2. По структуре;
3. По кальке их сторон;
I По средству выражения компонентов. Финан-

совые термины, образованные методом кальки, на 
тюркских языках огузской группы по средству 
выражения сторон можно сгруппировать следую-
щим образом:

а) Финансовые термины, образованные 
методом кальки, стороны которых выража-
ются существительными. Например: в турец-
ком языке Dünya Bankası (по-английски World 
Bank), boğa piyasası (по-английски bull market) 
(TCMB, 5), bütçe denetimi (по-английски budget 
control) (FETS), enflasyon telafisi (по-английски 
ınflation compensation) (TCMB, 12), kredi riski 
(по-английски credit risk) (TCMBTS, 24), mühasebe 
kayıtları (по-английски accounting records) (VTS). 
На азербайджанском языке balans hesabatı 
(по-английски balance sheet) (BMTİL, 40); kredit 
reytinqi (по-русски кредитный рейтинг) (BMTL, 
244); kassa çeki (по-русски кассовый чек) (BMTL, 
218); büdcə kəsiri (по-русски дефицит бюджета) 
(BMTL, 444); investisiya riskləri (по-русски инве-
стиционные риски) (BMTL, 196);

б) Финансовые термины, образованные мето-
дом кальки, первая сторона которых прилага-
тельные, вторая – существительные. Например, 
в турецком языке nominal değer (по-английски 
par value) (TCMB, 30), cari hesap (по-английски 
current account) (VTS), açık kredi (по-английски 
open credit) (FES), nakit ödemeler (по-английски 
cash payments) (VTS), parasal sektör (по-английски 
monetary sector) (TCMB, 34), vadeli mevduat 
(по-английски time deposit) (BFTS); на азербайд-
жанском языке aktiv hesab (по-английски active 
account) (BMTİL, 16); cari əmsal (по-английски 
current ratio) (BMTİL 103), imtiyazlı səhm 
(по-английски preferred stock) (BMTİL, 182), 
səmərəli portfel (по-русски эффективный порт-
фель) (BMTL, 404), dəqiq faiz (по-русски точный 
процент) (BMTİL, 445);

в) Финансовые термины, образованные мето-
дом кальки, первый компонент которых числи-
тельные, второй – существительные. Например: 
на турецком языке birincil piyasa (по-английски 
primari market), ikincil gelir hesabı (по-английски 

secondary income account) (TCMB), ikincil piyasa 
(по-английски secondary market) (TCMBTS), 
üçüncül piyasa (по-английски tertiary markets) 
(TCMB, 44); на азербайджанском языке ikinci 
bazar (по-русски вторичный рынок) (BMTİL, 178);

г) Финансовые термины, образованные путем 
кальки, первый компонент которых составляют 
отглагольное прилагательные, второй – суще-
ствительные. Например: на турецком языке 
ödenmemiş vergilər (по-английски arrears taxes) 
(VTS), mali olmayan kuruluşlar (по-английски  non-
financial corporations) (TCMB), ödenmiş sermaye 
(по-английски  paid-in capital) (VTS); на азер-
байджанском языке bölünən akkreditiv – часть, 
соответствующая стоимости товаров, отправлен-
ных экспортирующей стороне – часть оплаты, 
позволяющая получать аккредитив (MTL, 73), 
limitləşdirilmiş çek – чек, где указана общая сумма 
до определенного лимита (MTL, 285).

II По структуре. Как и другие отраслевые тер-
мины, кальки, присущие экономической сфере, 
отличаются по структуре. Кальки состоят из 
одного или же двух и более слов. М. Гасымов по 
структуре разделил их на две части; кальки, обра-
зованные морфологическим путем относил к про-
стым, а состоящих из двух и более слов – к слож-
ным калькам (Qasımov, 2000: 38).

1. Простые кальки – это кальки, образован-
ные морфологическим путем. Такие кальки обра-
зуются путем добавления лексических оконча-
ний как к словам тюркского происхождения, так 
и к словам, заимствованных из других языков в 
тюркские языки. На тюркских языках к каль-
кам, образованным морфологическим путем, 
в основном добавляются такие окончания, как 
çı, dar, ma, ış, lıq, ıcı, at, ım и др. Например: на 
турецком языке ihracat (по-английски exports) 
(TCMB, 20), işletme (по-английски business) 
(VTS), maliyet (по-английски cost) (TCMB), 
muhasebeci (по-английски accountant) (VTS), 
yatırım (по-английски investmen) (BFTS), vergi 
(по-английски tax) (BFTS); на азербайджанском 
языке borclu (должник), əmtəəşünaslıq (товаро-
вед), ödəmə (оплата), komisyonçu (комиссионер), 
səhmdar (акционер), uduş (выигрыш), ödəyici (пла-
тельщик); 

В тюркских языках существуют и кальки-
рованные финансовые термины, не принима-
ющие лексическое окончание. Например: на 
турецком языке fon (по-английски fund) (TCMB, 
16), sıgorta (по-английски insurance) (STS), 
hesap (по-английски account) (VTS), simsar 
(по-английски broker) (BFTS) zarar (по-английски 
loss) (BFTS), ihale (по-английски auction) 
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(TCMB), zarar (по-английски loss) (BFTS), tutsat 
(по-английски ipotek) (TCMBTS, 42), mevduat 
(по-английски deposit) (BFTS), oran (по-английски 
rate) (BFTS); на азербайджанском языке dotasiya 
(дотация), ixrac (экспорт), icarə (аренда); 

2. Сложные кальки – это кальки, состоящие 
из нескольких слов. Этот вид калек состоит как 
минимум из двух слов. Например: на турецком 
языке doğrudan yabancı yatırım (по-английски 
foreign direct investment), federal fon oranları 
(по-английски federal funds rate) (TCMBTS, 
14), merkezi yönetim bütçe dengesi (по-английски 
central government budget balance) (TCMB, 27), 
sabit borsa komisyonu (по-английски fixed minimum 
commission) (BTS), merkez bankası bağımsızlığı 
(по-английски central bank independence), yapısal 
bankacılık reformları (по-английски structural 
banking reforms) (TCMB, 46); на азербайджанском 
языке hesabdakı vəsait qıtlığı (по-русски недоста-
ток средств на счете) (BMTİL, 451), mühasibat 
uçotunun prinsipləri (по-русски принципы бухгал-
терского учета) (BMTİL, 334), vaxtından əvvəl 
ödəmə riski (по-русски риск досрочного погашения) 
(BMTİL, 399), beynəlxalq valyuta sistemi (по-русски 
международная валютная система) (BMTL, 91), 
real faiz dərəcəsi (по-русски реальная процентная 
ставка) (BMTL, 367), ipoteka kredit xətti (по-русски 
ипотечная кредитная линия) (BMTİL, 387).

В ходе нашего исследования было подтверж-
дено, что на азербайджанском языке большин-
ство финансовых терминов, сформированных 
методом кальки, были взяты из русского языка.  
В этом процессе русский язык играет роль либо 
этимона, либо источника. На самом деле, тот факт, 
что термины русского происхождения составляют 
большинство в экономическом терминологиче-
ском слое азербайджанского языка, не должен нас 
удивлять. В этом процессе важную роль сыграло 
понятие географического положения, а также 
социально-политическое, тесное сотрудниче-
ство, экономические и торговые связи отдельных 
тюркских народов с русскими. Результатом более 
тесного сотрудничества Турецкой Республики с 
европейскими странами стало то, что в турецком 
языке во время калькирования были использо-
ваны европейские, особенно английские слова. 
Другими словами, английский язык играет роль 
либо этимона, либо источника. Вывод, к которому 
мы пришли в ходе исследования, дает основание 
говорить об этом.

III По калькированию сторон. На тюркских 
языках встречаются различные формы экономи-
ческих лексических единиц, образованных мето-
дом кальки:

1. Финансовые термины, состоящие из двух 
слов, – первая часть словосочетаний кальки-
руется с иностранного языка, а вторая – оста-
ется неизменной. Например: на турецком языке 
çekirdek enflasyon (по-английски core ınflation) 
(TCMBTS, 6), döviz riski (по-английски currency 
risk) (VTS), ödeme sistemi (по-английски payment 
system) (TCMB, 31); на азербайджанском языке 
ticarət balansı (по-русски баланс торговый), 
xarici valyuta (по-русски валюта иностранная), 
yekun balans (по-русски заключительный баланс), 
dövriyyə balansı (по-русски оборотный баланс).

2. Первая часть остается неизменной, а вторая 
калькируется с иностранного языка. Например: 
на турецком языке elektronik para (по-английски 
electronic money) (TCMB, 11), enflasyon telafisi 
(по-английски ınflation compensation), finansal 
yatırımlar (по-английски financial investents) 
(VTS), kredi kalitesi (по-английски credit quality) 
(VTS), finansial kiralama (по-английски financial 
leasing) (FETS), finansal yatırımlar (по-английски 
financial investments) (VTS); на азербайджанском 
языке kredit sazişi (по-русски кредитное согла-
шение), lisenziya ticarəti (по-русски лицензионная 
торговля), faktura dəyəri (по-русски фактурная 
стоимость), kreditor borcu (по-русски кредитор-
ская задолжность), uçot faizi (по-русски учот-
ный процент), aktiv ticarət (по-русски активная 
торговля), debitor borc (по-русски дебиторская 
задолженность), balans qiyməti (по-русски балн-
совая цена), birja rüsumu (по-русски биржевый 
сбор), nomenklatura qiyməti (по-русски номенкла-
турная цена), valyuta mübadiləsi (по-русски обмен 
валюты) (BMTİL).

3. Обе части словосочетания калькируются 
с иностранного языка. Например: на турецком 
peşin vergi (по-английски advance tax) (VTS), 
piyasa değeri (по-английски market price) (BFTS), 
rezerv para (по-английски hard currency) (TCMB, 
36), sermaye kazancı (по-английски capital gain) 
(VTS), hesap dönemi (по-английски account 
period) (VTS), para piyasası (по-английски money 
market) (TCMB, 33); на азербайджанском языке 
milli gəlir (по-русски национальный доход), idxal 
rüsumları (по-русски ввозимые пошлины), ümumi 
gəlir (по-русски валовой доход), əmək müqaviləsi 
(по-русски трудовое соглашение), iqtisadi böhran 
(по-русски экономический кризис) (BMTİL, 179).

Во время калькирования остаются неизмен-
ными те компоненты, которые при отдельном 
использовании не переводятся и считаются заим-
ствованными (Qasımov, 2000: 66).

Выводы. Во всех случаях в образовании 
финансовых терминов и терминов-словосочета-

Гурбанова Г. Роль калек в образовании финансовых терминов ...
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ний методом кальки соблюдаются внутренние 
законы, специфические, структурные особенности 
каждого национального языка. Можно заметить, 
что языковые единицы, созданные этим методом, 
формируются на основе грамматических законов 
национального языка, а это показывает, что калька 
является видом словесного творчества тюркских 
языков за счет их внутренних возможностей, 

наряду с другими областями лексического слоя. 
Языки огузской группы дают основание утверж-
дать, что этот метод имеет большое значение для 
обогащения экономической терминологии тюрк-
ских языков. Этот способ также предотвращает 
использование неудачного, искусственного созда-
ния термина, помогает более точно и объективно 
выражать экономические концепции.
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MECHANISMS OF MOTIVATION OF STUDENTS OF HIGHER EDUCATIONAL 
PEDAGOGICAL INSTITUTIONS AS THE MAIN FACTOR IN THE FORMATION  

OF THE FOUNDATIONS OF THEIR CREATIVE SELF-REALIZATION  
IN A PERSONALLY ORIENTED EDUCATIONAL PROCESS

The article reveals the main tasks of the educational branch on the basis of the analysis of the socio-economic and 
cultural development of the Ukrainian state at the present stage. The necessity of implementation a personally oriented 
approach to work with students of higher educational pedagogical institutions in accordance with the outlined tasks of 
educational reform is substantiated. A brief historical review of the development of theories of a personally oriented 
approach is presented. The analysis of psychological and pedagogical literature was carried out and on the basis of this 
analysis the features that the teacher of the future has to possess were identified. The content of the concept of “personally 
oriented pedagogical situation” is revealed and its brief characterization is given. The importance of motivation of future 
specialists in the educational branch on the basis of implementation a personally oriented approach is determined.

The content of the concepts “motive” and “motivation” from the positions of pedagogical practice is considered. 
Different types of definitions of these concepts are singled out by some scientists. The most common theories of motivation 
in pedagogical practice in the chronological sequence of their occurrence are presented.

Brief description of theories A. Maslou, V. Lazarev, E. Khrykova is given. The author of the article proposes a 
classification of motivations proposed by O. Kolechenko. The connection between the motives of a person, its needs and 
archetypes are explained. The importance of psychological programming of needs which should become the motives of 
future teachers’ creative self-realization in the process of their educational and their further professional activity in the 
future is determined. Own approaches of motivation of future specialists while their studying at a higher educational 
institution were proposed. The classification of directions and principles of work with students are presented in order to 
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Педагогiка

Постановка проблеми. На сучасному етапі 
розвитку освітня галузь має сприяти реаліза-
ції основних завдань соціально-економічного та 
культурного розвитку України. Виховання завжди 
було складним завданням. Навіть у стабільні пері-
оди розвитку суспільства поставали різноманітні 
проблеми в системі професійної підготовки май-
бутніх педагогів. За умов зміни політичної влади, 
загострення проблем сьогодення постає нагальна 
необхідність у підготовці вихователя нового рівня, 
який здатен до реалізації інноваційної освітньої 
політики, самопізнання та саморозвитку, обґрун-
тованих нестандартних рішень, вміє творчо вирі-
шувати проблеми, має чіткі особистісні цінності. 
Інноваційна модель освіти майбутнього, відобра-
жена в Національній доктрині розвитку освіти 
України в ХХІ ст., є засобом розвитку сучасного 
суспільства. Зазначимо думку І. Маслікової про 
те, що на даному етапі пріоритетною стає про-
блема виховання творчої (креативної) особистості 
педагога (Маслікова, 2005: 35).

Вихователі, здатні здійснювати педагогічну 
діяльність у різноманітних концептуальних систе-
мах, – найважливіший капітал українського сус-
пільства. Б. Гершунський вважав: «Педагог – це 
людина, яка забезпечує зв’язок часів і наступність 
поколінь, без чого неможливий прогресивний роз-
виток роду людського <…>. Це мислитель, який 
відчуває повноту покладеної на нього священної 
відповідальності за долю Людини, за майбутнє 
країни і всієї людської цивілізації. Але справжній 
педагог – це ще й дослідник, який ретельно вивчає 
особливості різноманітної педагогічної діяльності 
в різних навчально-виховних ситуаціях» (Маслі-
кова, 2005: 35).

Вивчення психолого-педагогічної літератури 
дозволило визначити риси, притаманні педа-
гогу майбутнього, серед них: високий рівень 
педагогічної майстерності; уміння працювати з 
інформацією (уміння поповнювати свої знання, 
добираючи та вивчаючи методичну, психолого-
педагогічну літературу, застосовувати ефектив-
ний педагогічний досвід в освітній діяльності) у 
процесі самоосвіти; добре розвинені гностичні 
здібності та наукове психолого-педагогічне кри-
тичне мислення (уміння об’єктивно аналізувати й 

оцінювати особистісні якості, професійну діяль-
ність свою та колег; сформована здатність до 
емпатії, рефлексії; розвинена педагогічна інтуїція; 
постійна потреба в професійному зростанні, само-
розвитку, самовдосконаленні, самовизначенні. 

Головним завданням процесу професійного 
становлення студента педагогічного закладу 
вищої освіти є формування його як творчої осо-
бистості, ціннісні орієнтації якої спрямовані на 
самоактуалізацію (розкриття свого духовного 
потенціалу) (Маслікова, 2005: 51). Тому освіт-
ній процес має бути особистісно орієнтованим 
(М. Алексєєв, Є. Бондаревська, В. Єдокимов,  
О. Доценко, А. Кіктенко, К. Крутій, І. Лернер,  
О. Падалка, О. Пєхота, І. Прокопенко, Є. Хриков, 
І. Якиманська). На думку В. Кремня, мета особис-
тісно орієнтованої гуманної освіти – не сформу-
вати й навіть не виховати, а знайти, підтримати, 
розвинути людину в людині, закласти в ній меха-
нізм самореалізації. 

Аналіз досліджень. Проблема впровадження 
в освітній процес особистісно орієнтованого під-
ходу з метою формування творчої особистості, 
яка здатна до саморозвитку, залишається актуаль-
ною. Над її вирішенням упродовж століть працю-
вали закордонні та вітчизняні науковці. Так, Квін-
тіліан (30–96 рр. до н. е.) вважав, що у вихованні 
необхідно прагнути до того, щоби навчити само-
стійності мислення і винахідництва. У «Повчанні 
Володимира Мономаха дітям» наголошується 
думка про те, що в дітей важливо розвивати іні-
ціативу, вміння дотримуватися гуманістичних 
стосунків між людьми. М. Монтень теоретично 
обґрунтував методи навчання та виховання дітей, 
що спрямовані на активізацію і розвиток творчого 
мислення, ініціативи дошкільників. О. Декролі 
створив школу, навчальна програма якої розро-
блена таким чином, щоби пристосувати її суто 
до потреб та інтересів дитини. Г. Шаррельман 
теоретично обґрунтував основні положення осо-
бистісно орієнтованої педагогіки. Ф. Гансберг 
наголошував на необхідності формувати особис-
тість у процесі творчого саморозвитку під час 
викладання різних видів мистецтва. Як послі-
довниця ідей педагогів-гуманістів Я.-А. Комен- 
ського, Й. Песталоцці, Ф. Фребеля, Г. Спенсера,  

motivate them for their creative self-realization. The positive and negative aspects of motivation for creative activity and 
the difficulties that can arise in this case are highlighted. The abilities that become the basis for forming the motivation for 
creative self-realization among future specialists-educators are listed. A brief description of the teacher’s activity is given.

The analysis of the highlighted problem is carried out and as a continuation of the work on the chosen topic of the 
research, the professional features that the teacher of higher educational pedagogical institution should have in order to 
positively influence the students’ motivation for their creative self-realization are outlined.

Key words: motive, motivation, personally oriented approach, need, psychoprogramming, creative self-realization.
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Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо, П. Лесгафта й інших,  
С. Русова вважала, що «велику увагу потрібно 
звертати на формування розуму, на впорядкування 
розумових сил, на вироблення самого розуму й 
активної думки <…>». Г. Ващенко обстоював 
думку про те, що школа повинна виховати в дітей 
«формальні здібності інтелекту», їм потрібні 
«логічне мислення та творча фантазія». 

У 20-ті рр. ХХ ст. розроблено засади педаго-
гіки розвитку особистості, що стала основою 
реформи. Педагогічний пошук у цьому напрямі 
продовжено в 50-і – 60-і рр. низкою вчених:  
Л. Гордіним, М. Даниловим, А. Кондратюком,  
І. Лернером, М. Скаткіним, Ю. Шаровим, Г. Щукі-
ним. Розквіт технології розвивального навчання, 
розробленої В. Давидовим, Д. Ельконіним, від-
бувся в 70-ті рр. 

Нині питання застосування особистісно орі-
єнтованої технології залишається актуальним. 
Над його подальшим розробленням працюють 
В. Андреєва, Ю. Богоявленська, Р. Грановська,  
О. Дробишева, О. Кононко, Н. Кузьміна, І. Смо-
лярчук, І. Шаршов. 

У працях багатьох учених обстоюється думка 
про те, що саморозвиток потенційних можливос-
тей кожного зі студентів педагогічного закладу 
вищої освіти, формування в них цікавості до твор-
чості стає можливим лише завдяки спеціально 
створеним для цього умовам.

У зв’язку із цим постає питання про вне-
сення суттєвих змін у систему професійної під-
готовки сучасного педагога, який мав би високий 
рівень професійної мобільності, що формується 
на основі критичного мислення, вмів би творчо 
підходити до розв’язання педагогічних завдань 
будь-якої складності. Це можливо лише за умови 
вмотивованого засвоєння майбутнім працівником 
системи освіти професійних знань та вмінь, фор-
мування характерних для обраної фахової діяль-
ності якостей.

Мета статті – розкрити механізми мотивації 
студентів педагогічних закладів вищої освіти як 
основного чинника формування в них основ твор-
чої самореалізації в умовах особистісно орієнто-
ваного освітнього процесу. 

Виклад основного матеріалу. У психолого-
педагогічній літературі можна знайти досить різні 
тлумачення поняття «мотив». Так, за К. Крутій, 
О. Фунтіковою, «мотив» (від франц. motiw, від 
лат. motus – «той, що рухається») – одне з фун-
даментальних понять, що вживається для опису й 
аналізу сфери спонукання суб’єкта до діяльності 
(Дошкільна освіта, 2010: 158). Мотив – предмет-
ний зміст потреби, для задоволення якої суб’єкт 

здійснює активну спрямовану діяльність. О. Мар-
маза визначає мотив як «матеріальний або ідеаль-
ний предмет, який спонукає та спрямовує на себе 
діяльність. Будь-яка діяльність, освітня також, 
завжди має мотив (або мотиви), який може бути 
явним або прихованим від самого суб’єкта діяль-
ності та спостерігачів» (Мармаза, 2004: 129).

О. Колеченко стверджує, що процес дії мотиву, 
сукупність мотивів, що спонукають людину до 
основної діяльності – мотивація (Колеченко, 
2006: 77). Педагогічний словник наводить таке 
визначення мотивації: «Мотивація – система 
мотивів, або стимулів, яка спонукає людину до 
конкретних форм діяльності або поведінки». 
За О. Мармазою, мотивація – це процес спону-
кання до діяльності, тобто знаходження мотивів, 
які б змушували людину діяти (Мармаза, 2004: 
129). К. Крутій визначає мотивацію як систему 
взаємопов’язаних та супідрядних мотивів діяль-
ності особистості, що визначають її поведінку 
(Дошкільна освіта, 2010: 159).

У психологічній науці поняття «мотивація» 
трактується як «спонукання, що викликає актив-
ність організму і визначає її спрямованість» (Хар-
ківська, 2011: 53).

Незважаючи на те, що сьогодні розроблено 
багато теорій мотивації (метод «батога та пря-
ника», що панував до 20-х рр. ХХ ст.; теорія 
«людських стосунків Е. Мейо»; змістовні теорії 
А. Маслоу, Д. Макклеланда, Ф. Герцберга, С. Бер-
нарда; процесуальні – В. Врума, Портера-Лоу-
рела), аналіз науково-методичної літератури пере-
конливо доводить, що до тепер не існує логічно 
побудованої моделі мотивації студентів до твор-
чого саморозвитку.

Найбільш відомою є теорія п’ятирівневої 
мотивації А. Маслоу, відповідно до якої пове-
дінку людини визначає нижча незадоволена 
потреба. Після її задоволення вона втрачає свою 
вагу, а мотивом стає наступний за ієрархією чин-
ник. 1-й рівень потреб – фізіологічні потреби;  
2-й рівень – потреби безпеки; 3-й рівень – потреби 
контактів (соціальні потреби: належність, взаємо-
дія, підтримка); 4-й рівень – потреби у визнанні 
(самоповага, повага, визнання компетентності та 
досягнень); 5-й – потреби самовираження (реалі-
зація можливостей, творче зростання, самовдос-
коналення) (Мармаза, 2004: 133). Зараз цю теорію 
деякі науковці піддають критиці. 

В. Лазарєв наголошував на тому, що вмотиво-
ваність людини залежить від можливості досяг-
нення нею результатів, очікуваних після досяг-
нення цілей, привабливості цих цілей. Є. Хриков, 
зробивши аналіз моделей мотивації, наголошував 
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на тому, що для ефективної мотивації треба знати 
й правильно упроваджувати в практику роботи 
теорію потреб А. Маслоу, Ф. Херцберга, теорію 
очікування, теорію справедливості, модель Пор-
тера-Лоурела (Харківська, 2011: 54).

Мотиви можуть бути усвідомленими або неу-
свідомленими. Із цим поняттям пов’язане поняття 
«потреби». За О. Мармазою, потреби – відчуття 
фізіологічної або психологічної нестачі чого-
небудь. Вони можуть бути первинними (фізіоло-
гічними), що закладені генетично, та вторинними 
(психологічними), що виникають і накопичуються 
упродовж усього життя людини, усвідомлюються 
з досвідом (Мармаза, 2004: 129). П. Симонов,  
П. Єршов пропонують таку класифікацію потреб: 
біологічні, соціальні й ідеальні. Вони вважають, 
що саме розуміння потреб є необхідною умо-
вою цілеспрямованого виховання: «<…> знання 
цих набуває першочергового теоретичного та 
практичного значення для виховання в найбільш 
широкому розумінні». У. Глассер обстоює думку 
про те, що для ефективного виховання необхідно 
знати базові потреби особистості.

К. Юнг стверджував, що в глибинах людської 
психіки зберігається інформація від минулих 
поколінь, що перетворилася на колективне несві-
доме. Саме колективне несвідоме складається 
з архетипів. Вони досягають свідомості лише 
тоді, коли особистий досвід робить можливим їх 
сприймання.

Ставлення студентів до навчання залежить від 
їхньої мотивації. Мотивація може бути внутріш-
ньою та зовнішньою. У свою чергу, кожний із 
перелічених видів мотивації може бути як пози-
тивним, так і негативним. Внутрішня позитивна 
мотивація характеризується цікавістю до предме-
тів, які вивчаються, знань, що їх здобуває студент, 
манерою подання лекційного матеріалу виклада-
чем, бажанням студента досягти особливих успі-
хів; гарним настроєм та впевненістю у власних 
силах, усвідомленням власного пізнавального 
інтересу, довірою до викладача. Внутрішня нега-
тивна мотивація пов’язана з бажанням влади та 
помсти. Позитивна зовнішня мотивація – бажання 
отримати високі оцінки, схвалення викладача, 
батьків, одногрупників, намагання бути найкра-
щим, суперництво. Негативна зовнішня моти-
вація розкривається через намагання уникнути 
поразки; бажання уникнути критики.

Мотивація формується вже в перші дні або 
роки навчання в педагогічному закладі вищої 
освіти. Водночас індивідуальні мотиви навчаль-
ної діяльності (зацікавленість, віра у власні сили) 
виявилися більш сильними, ніж суспільні (співп-

раця, елемент змагання). Ш. Амонашвілі ствер-
джував, що формувати в учнів позитивне став-
лення до навчання, розвивати цілісну особистість 
можна лише за умови такого навчання, що засно-
ване на гуманістичних ідеях (Колеченко, 2006: 
82). У центрі уваги викладачів закладів вищої 
освіти повинен бути не середній студент, а кожен 
майбутній спеціаліст як особистість, яка має при-
таманні лише їй характеристики. Освітній процес 
необхідно орієнтувати на особистість студента, 
що свідомо ставиться до здобуття знань та вмінь 
за обраною спеціальністю.

Студенти зазвичай охоче починають навчання, 
маючи переконання, що зробили правильний 
вибір, обравши саме цю професію, але перші 
невдачі, негативне ставлення одногрупників при-
зводять до того, що майбутній фахівець починає 
сумніватися в правильності свого вибору. Осо-
бливо негативно впливають на мотивацію різкі 
зауваження, що вказують на невміння студента 
виконати завдання. Саме тому для кожного зі сту-
дентів потрібно добирати індивідуальну мотива-
цію та стимули, що спонукатимуть працювати, 
краще засвоювати знання з обраної спеціальності. 
Викладач за таких умов повинен не лише навчати, 
але й допомагати та спрямовувати. 

Головна мета роботи педагогічного колек-
тиву закладу вищої освіти – розвиток у студен-
тів цільових мотивів, що можуть стати основою 
формування навичок, завдяки яким вони посту-
пово привчаться керувати своєю пізнавальною 
(інтелектуальною) активністю. Н. Кичук визна-
чає творчу особистість через її інтелектуальну 
активність, творче мислення та творчий потен-
ціал. Лише за умови постійного, поступового вдо-
сконалення навичок творчого мислення та вміння 
керувати ними студенти привчаються реалізову-
вати власний творчий потенціал.

Щоби допомогти майбутнім педагогам краще 
засвоїти лекційний матеріал, викладачеві необ-
хідно організувати роботу зі студентами з ураху-
ванням таких принципів: принцип розвитку, що 
передбачає врахування вікових та особистісних 
рис кожного з них; принцип самостійної діяль-
ності, коли студенти відчувають себе активними 
учасниками освітнього процесу; принцип само-
організації.

Для вирішення цієї проблеми викладач пови-
нен так організувати свою діяльність, щоби між 
ним та студентами відбувався постійний діалог. 
На початку лекційного або семінарського заняття 
він повинен дати аудиторії чітку настанову: пере-
лічити всі факти, що потребують обов’язкового 
засвоєння; спираючись на наявний у студентів 
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життєвий досвід, стисло ознайомити з темою, що 
буде вивчена; акцентувати увагу на нових аспек-
тах цієї теми. За таких умов студенти привча-
ються ефективно засвоювати інформацію, робити 
припущення, узагальнення.

Викладач повинен постійно звертати увагу 
на те, як майбутні фахівці сприймають лекцій-
ний матеріал. Він повинен формувати в аудиторії 
вміння вирізняти головне, самостійно встановлю-
вати причино-наслідкові зв’язки, критичне став-
лення до почутого. Під час лекційних занять сту-
денти мають отримувати можливість самостійно 
діяти, що сприятиме їхньому безперервному інте-
лектуальному, творчому саморозвитку.

За таких умов актуальним стає завдання здій-
снення психопрограмування потреб, які стали б 
мотивами поведінки майбутніх фахівців освітньої 
галузі. Так, А. Макаренко наголошував на тому, 
що виховати людину – це створити для неї пер-
спективні лінії, тобто те, чого бажано досягти. 
Цьому допомагають спеціально створені осо-
бистісно орієнтовані педагогічні ситуації. За  
О. Пєхотою, це такі навчальні ситуації, опи-
нившись в яких студент повинен шукати сенс, 
пристосовувати їх до своїх інтересів, вибирати 
творчий момент, надавати критичну оцінку. Такі 
завдання неможливо вирішити тільки на рівні 
знань та репродукції (Пєхота, 2002: 37). 

Наступним напрямом підвищення рівня моти-
вації студентів педагогічних закладів вищої освіти 
до творчої самореалізації є необхідність спира-
тися на внутрішні мотиви.

Викладач, який має на меті спонукати сту-
дентів до творчого саморозвитку, повинен сам 
бути новатором. А. Макаренко стверджував, що 
кожний учитель, якщо він добре підготовлений 
та виявляє старанність, може досягти педагогіч-
ної майстерності та проявити творчість (Пєхота, 
2002: 122).

Викладач, який співпрацює зі студентами, 
реалізуючи власні творчі здібності, розвиває в 
них самостійність, що є засобом інтелектуаль-
ного розвитку; привчає самостійно регулювати 

власну розумову діяльність, керувати процесом 
мислення. Він повинен формувати в майбутніх 
фахівців основи культури навчальної праці, реалі-
зовувати принцип переконаності студентів у діє-
вості та необхідності знань відповідно до обраної 
спеціалізації. В арсеналі педагогічних методів та 
прийомів викладача повинна бути оцінка навчаль-
ної діяльності студентів, що за правильно створе-
ної ситуації успіху стає рушійною силою їхнього 
творчого самовдосконалення.

На основі застосування різноманітних діа-
гностичних методик викладач може створювати 
необхідну психологічну атмосферу для підтримки 
творчих проявів студентів. 

Висновки. Проведене дослідження підтвер-
дило необхідність оновлення підходів до мотивації 
студентів педагогічних закладів вищої освіти як 
основного чинника формування в них основ твор-
чої самореалізації в умовах особистісно орієнтова-
ного освітнього процесу. За умови систематичного 
дотримання основних принципів індивідуалізації 
мотивування майбутніх фахівців у них форму-
ються базові здібності: проблемне бачення; вміння 
висувати гіпотези, робити припущення, висувати 
нестандартні способи розв’язання завдань; пошу-
ково-перетворювальний стиль мислення; комуні-
кативні вміння тощо. Перелічені здібності мають 
стати підґрунтям подальшої творчої самореаліза-
ції студентів у процесі фахової діяльності.

Проведене дослідження не вичерпує поруше-
ної проблеми. З метою подальшого вдосконалення 
роботи з питання оновлення підходів до мотива-
ції студентів педагогічних закладів вищої освіти 
як основного чинника формування в них основ 
творчої самореалізації в умовах особистісно орі-
єнтованого освітнього процесу доцільно вивчити 
можливості оновлення підходів до проведення 
лекційних та семінарських занять для реалізації 
проблемно-діалогічного підходу до викладання. 
Це не лише сприятиме формуванню нового педа-
гогічного мислення самого викладача, але й стане 
однією із внутрішніх передумов, що забезпечують 
творчу активність кожного студента. 
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ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ГРАМОТНОСТІ  
ЧЕРЕЗ ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

У статті аналізуються основні аспекти фінансового виховання особистості, що сприяє формуванню та 
закріпленню певних моделей поведінки в економічній системі, заснованих на знанні, нормах і правилах, дотри-
мання яких допомагає самореалізації; визначено вимоги до організації навчального процесу, орієнтованого на 
збагачення досвіду з основних видів фінансових операцій; розроблено програми спецкурсів із підвищення власної 
фінансової грамотності та підготовки до проектування роботи з формування фінансової компетентності здо-
бувачів освіти. Висвітлено актуальність застосування інноваційних технологій у навчанні економіки. Обґрунто-
вано необхідність оновлення сучасного уроку за допомогою інноваційних технологій навчання.

Ключові слова: фінансове виховання, фінансова грамотність, фінансова просвіта, фінансово вихована 
людина, профільна школа, педагогічні технології.
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THE FORMATION OF THE FINANCIAL LITERACY THROUGH  
THE IMPLEMENTATION OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES

The article analyzes the main aspects of financial education of the individual, which contributes to the formation and 
consolidation of certain models of behavior in the economic system based on knowledge, norms and rules, the observance 
of which helps self-realization, the requirements for the organization of the educational process, focused on enriching 
their experience with the main types of financial transactions, special courses for improving their own financial literacy 
and preparation for designing work on the formation of financial competence pupils. The article highlights the relevance 
of the use of innovative technology in teaching economy. The necessity of updating the modern lesson through innovative 
learning technologies. 

Practice shows that effective innovations in the formation of economic culture in pupils under the conditions of profile 
education are project technologies, interactive methods  “Openwork”, “Aquarium”, group educational activity, technol-
ogy “Web quest”, “Inverted class”, etc. Our pedagogical researches have shown that innovative forms of organization 
of training (pedagogical technologies) on the basis of a competently oriented approach are able to help the teacher to 
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submit complex teaching material. Introduction to the educational process of teaching technologies for the acquisition of 
economic knowledge and the formation of financial literacy will solve a number of priority tasks presented in government 
documents: to expand the educational capabilities of pupils by increasing the accessibility and flexibility of education, 
will stimulate the formation of a pupils subject position, transforms the style of the teacher, personalize the educational 
process. Profile training using pedagogical technologies can be considered as a modern competence paradigm. This 
model of training allows you to meet the needs of all pupils eliminates the possibility of loss of educational information by 
pupils, free time for active practical processing of specific skills in the process of traditional lessons, also provides various 
forms of organization of classes – consultations through webcams, e-mail, and more. Thus, learning a pupils in a profile 
school can become interesting, modern, useful productive, that is, more qualitative.

Key words: financial education, financial literacy, financial education, financially educated person, profile school, 
educational technology training.

Постановка проблеми. Сучасний світ немож-
ливо уявити без фінансів. Гроші забезпечують 
функціонування всіх сфер людського суспільства. 
Використання фінансової інформації, застосування 
фінансових знань є необхідними елементами будь-
якого напряму діяльності людини. Тому освіта має 
перетворитися на ефективний важіль економіки 
знань, на інноваційне середовище, де учнівська 
молодь здобуватиме навички самостійного ово-
лодіння знаннями з економіки протягом життя та 
застосовування їх у практичній діяльності.

Фінансова грамотність допомагає зрозуміти 
ключові фінансові поняття і використовувати їх 
для ухвалення рішень про доходи, витрати і зао-
щадження, для вибору відповідних фінансових 
інструментів, планування бюджету, накопичення 
коштів на майбутні цілі тощо.

Фінансово грамотні люди більшою мірою 
захищені від фінансових ризиків і непередбачува-
них ситуацій. Вони відповідальніше ставляться до 
управління особистими фінансами, здатні підви-
щувати добробут завдяки розподілу наявних гро-
шових ресурсів і плануванню майбутніх витрат.

Аналіз досліджень. Як показує аналіз науко-
вої літератури, окремих досліджень щодо фінан-
сового виховання, яке спрямоване на формування 
соціально та економічно активної особистості в 
сучасних умовах господарювання, немає. Біль-
шість наукових праць присвячено економічному 
вихованню молоді. Стратегічні напрями підви-
щення рівня фінансової грамотності населення 
України у своїх наукових роботах розглядали  
Р. Бонд, О. Блискавка, Т. Кізима, А. Климчук,  
Б. Приходько й ін. У дослідженні з’ясовано, що 
причина полягає у відсутності достатньої кіль-
кості сучасної педагогічної літератури, присвяче-
ної цьому питанню, належної підготовки вчителів 
до реалізації даної методики та низькому рівні 
мотивації педагогів до застосування інноваційних 
технологій навчання.

Особлива роль у формуванні зазначених вище 
якостей особистості належить закладам загальної 
середньої освіти. Науковцями доведено, що чим 

раніше здобувач освіти долучається до сучасних 
фінансових відносин, тим легше йому в майбут-
ньому адаптуватися до реалій сучасного фінансо-
вого життя. Отже, у проекті нового Державного 
освітнього стандарту: а) наведено перелік ключо-
вих компетенцій, необхідних людині для життя, 
до яких включено підприємницьку і фінансову; 
б) рекомендовано в закладах загальної середньої 
освіти й інших типах середніх навчальних закла-
дів активне впровадження навчальних дисциплін 
економічного та фінансового змісту.

Мета статті – проаналізувати сучасний стан 
фінансового виховання як основи формування 
економічної компетентності особистості.

Для досягнення поставленої мети застосо-
вано такі методи дослідження: аналіз норматив-
них документів, узагальнення наведених у них 
вимог до навчання здобувачів освіти в гімназіях 
і ліцеях; моделювання авторських програм спец-
курсів для підвищення фінансової грамотності 
учнівської молоді.

Виклад основного матеріалу. Зважаючи на 
спрямованість політики нашої держави на євро-
пейську інтеграцію, знання в галузі фінансів із 
кожним днем стають усе більше затребуваними. 
Маються на увазі не формальні, а практичні зна-
ння, які необхідні будь-якій людині, що проживає 
в цивілізованій країні. Потреби й можливості в 
усіх різні, але шлях один – освоєння науки «Еко-
номіка», який є важливим і має бути своєчасним.

Світовою практикою господарського і культур-
ного розвитку встановлено, що серед усіх мож-
ливих інвестицій найнадійнішими є інвестиції в 
людський капітал, від якості якого залежить май-
бутнє цивілізації (Приходько, 2014).

Фінансове виховання, з одного боку, є само-
стійним типом виховання, необхідним для життя 
в певних умовах, а з іншого – компонент, частина 
загального виховання людини. Вихована людина 
характеризується своєю поведінкою, вчинками, 
ставленням до інших людей, що визначається рів-
нем її культури. Так само в економіці, лише з тією 
різницею, що поведінка людей багато в чому зале-



91ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

жить від економічних законів і підкоряється їм. 
Тому незнання законів призводить до нерозумних 
з погляду економіки вчинків. Те, як люди «пово-
дяться» в економіці, які «економічні вчинки» здій-
снюють, простежується в кінцевих результатах 
їхньої діяльності, досягненні (або недосягненні) 
поставленої ними мети (Приходько, 2014). 

Головне, що відрізняє економічно та фінансово 
виховану людину, – це здійснення нею грамотних 
і раціональних «економічних вчинків», результат 
яких (купівля, продаж, сплата податків, інвес-
тування тощо) позитивно впливає на стосунки з 
іншими учасниками ринкової економіки й еконо-
мічні процеси загалом. Здавалося б, керуючись 
економічними принципами, людина здійснює 
вибір у власних інтересах, однак водночас спону-
кає інших людей діяти розумно, інакше вони не 
досягнуть своєї мети і не матимуть вигоди.

Проект «Фінансова грамотність» розпочався 
2010 р. з ініціативи USAID / FINREP II (Програма 
розвитку фінансового сектора). Партнерами про-
екту є Національний банк України (далі – НБУ), 
Міністерство освіти і науки України, Міністер-
ство соціальної політики України, Незалежна 
асоціація банків України, Асоціація українських 
банків, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, 
Національна мережа фінансової просвіти та Уні-
верситет банківської справи НБУ.

Отже, метою запропонованого учням профіль-
ної школи курсу «Фінансова грамотність» є озна-
йомлення здобувачів освіти із сучасними фінансо-
вими продуктами та послугами, розвиток вміння 
власного фінансового планування на майбутнє.

До завдань, які реалізуються під час форму-
вання фінансової грамотності, належать такі:

– засвоєння фундаментальних знань про 
фінансове життя суспільства; 

– формування світогляду цивілізованої 
людини, що визнає такі загальнолюдські цінності, 
як свобода діяльності та вибору, право приватної 
власності, дотримання законності тощо; 

– сприяння розвитку навичок раціональної еко-
номічної та фінансової поведінки людини як спожи-
вача фінансових послуг, платника податків, тощо; 

– підтримка цікавості до вивчення предметів 
економічного спрямування; 

– формування фінансової культури; 
– розуміння ролі фінансових установ в еко-

номіці; 
– уміння знаходити інформацію про кон-

кретні види фінансових послуг, що надаються різ-
ними фінансовими установами; 

– уміння визначати доцільність користування 
тими чи іншими фінансовими послугами; 

– навички оцінки переваг та недоліків різних 
фінансових продуктів. 

Навчальні програми для 5–9 класів («Родинні 
фінанси» для 5 класів, «Фінансово-грамотний спо-
живач» для 6 класів, «Фінансова культура» для 
7 класів, «Прикладні фінанси» для 8 класів та «Еко-
номіка і фінанси» для 9 класів) схвалені до вико-
ристання в закладах загальної середньої освіти.

За словами організаторів, проект «Фінансова 
грамотність» і далі буде розширюватись. Так, 
курс «Фінансова грамотність» для 10-х класів 
планують упровадити в програму всіх шкіл до 
2019 р., а також популяризувати фінансові зна-
ння серед молодших здобувачів освіти, батьків, 
учителів та людей старшого віку. Від уряду та 
парламенту очікують затвердження Стратегії під-
вищення рівня фінансової грамотності населення 
України, проект якої розроблено Університетом 
банківської справи. Навчання має спрямовуватися 
не тільки на розширення обсягу знань із предмета, 
його структурування, інтегрування, узагальнення, 
а також на постійне перетворення набутого кож-
ним учнем суб’єктного досвіду. 

Наскрізна лінія «Підприємливість та фінансова 
грамотність» націлена на розвиток лідерських іні-
ціатив, здатність успішно діяти в технологічному 
швидкозмінному середовищі, забезпечення кра-
щого розуміння здобувачами освіти практичних 
аспектів фінансових питань (здійснення заоща-
джень, інвестування, запозичення, страхування, 
кредитування тощо) (Бонд та ін., 2010: 11). Ця 
наскрізна лінія пов’язана з розв’язанням практич-
них завдань щодо планування господарської діяль-
ності та реальної оцінки власних можливостей, 
складання сімейного бюджету, виховання економ-
ного ставлення до природних ресурсів. Вона реа-
лізується під час вивчення відсоткових обчислень, 
рівнянь та функцій (Бонд та ін., 2010: 13).

Наприклад, сім’я, що складається з п’яти осіб, 
мала впродовж року такі доходи: заробітна плата 
за основним місцем роботи – 60 000 грн; заро-
бітна плата за сумісництвом – 20 000 грн; вина-
города за професійні послуги – 15 000 грн; дер-
жавна пенсія – 12 000 грн; накопичена приватна 
пенсія – 500 грн; доходи від підсобного господар-
ства – 11 000 грн; стипендія – 8 000 грн; автор-
ські гонорари – 8 000 грн; доходи від інвестицій 
на ринку цінних паперів – 5 200 грн; проценти за 
депозитом – 1 200 грн; доходи від здачі в оренду 
майна – 15 000 грн; спадщина – 80 000 грн; пода-
рунки – 5 000 грн.

Завдання: розподіліть доходи сім’ї на постійні 
й одноразові; визначте обсяги та питому вагу кож-
ної категорії в загальних доходах сім’ї.
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Навчальна стратегія курсу може реалізовува-
тися також через дистанційну (або очно-дистан-
ційну) форму навчання шляхом надання інтер-
нет-консультацій, виконання індивідуальних 
практичних завдань; самостійного вивчення слу-
хачами навчального матеріалу, рекомендованого 
учителям спецкурсу.

Завдання для самостійної роботи треба орієн-
тувати на збирання й опрацювання матеріалів про 
розвиток системи фінансової освіти; створення 
власних розроблень конспектів уроків із курсу 
«Фінансова грамотність»; розроблення презен-
тацій власних проектів; розв’язування тестових 
завдань тощо. Усі ці матеріали об’єднуються в 
методичний порадник вчителя предмета «Фінан-
сова грамотність в гімназії та ліцеї».

Для презентації конспектів уроків рекоменду-
ємо використати панорамний урок – своєрідний 
панорамний огляд системи уроків курсу, в якому 
беруть участь декілька педагогів, які взаємно допо-
внюють один одного, визначають найбільш ефек-
тивні методи та прийоми роботи з учнями. Можливі 
такі варіанти тематики цих уроків: «Споживач – 
«король» ринку», «Що таке фінансова поведінка 
людини», «Фінансова поведінка у світі літератур-
них героїв», «Меценатство і благодійність». 

З урахуванням кращого міжнародного досвіду 
реалізацію цих завдань можна забезпечити одним 
із двох запропонованих нижче способів. Ство-
рення незалежного інституту фінансової освіти й 
інформування – Центру фінансової грамотності 
й захисту прав споживачів фінансових послуг, 
який би ініціював проведення досліджень у 
галузі фінансової грамотності, формував єдину 
політику, об’єднуючи та координуючи різнопла-
нові ініціативи, брав участь у розробленні нових 
інструментів підвищення фінансової грамотності, 
захисту прав споживачів фінансових послуг, отже, 
сприяв би підвищенню довіри не лише до банків-
ських установ, а й до всієї фінансової системи 
(Кізіма, 2012).

Варто зазначити, що основними завданнями 
такого Центру мають стати такі:

– зростання компетенції громадян у сфері 
управління власними фінансами (розуміння 
фінансової термінології, володіння актуальною 
інформацією, відповідальна фінансова поведінка, 
здатність до виважених фінансових рішень); 

– розширення масштабів використання насе-
ленням різноманітних фінансових інструментів; 

– зміцнення фінансової захищеності грома-
дян як споживачів фінансових послуг; 

– підвищення довіри до банківської системи 
та фінансових інститутів. 

Велику роль у формуванні економічної компе-
тентності молодого покоління відіграє методика 
навчання економіки. Аналіз публікацій, присвя-
чених змістовому наповненню процесу навчання 
предметів економічного циклу, результат анкету-
вання вчителів економіки як наш власний науко-
вий доробок показали, що здебільшого в гімназії 
та ліцеї епізодично використовують інноваційну 
навчальну діяльність у процесі вивчення пред-
метів економічного спрямування. Забезпечення 
високої якості економічних знань молодого поко-
ління залежить від вдалих освітніх перетворень. 
Тому приділяється більше уваги інноваційним 
технологіям.

Організаційна трансформація шкільної сис-
теми освіти в нових умовах потребує якісної 
методичної грамотності вчителя-предметника. 
Проте наявна гостра потреба учителя в навчально-
методичному супроводі його діяльності, який 
відповідав би найсучаснішим вимогам світового 
європейського освітнього простору. Розкриття 
інноваційного потенціалу педагогічних техно-
логій можливе за умови глибокого та вільного 
володіння методикою навчання. Ми розглядаємо 
сучасні педагогічні технології як елемент форму-
вання економічної культури та фінансової грамот-
ності, реалізації економічних знань учнів гімназії 
та ліцею (Покась, 2012). 

Дослідження вітчизняних науковців (напри-
клад, Р. Бонда, Л. Покась) підтверджують думку, 
що інтерактивні методики навчання мають 
великі можливості для реалізації завдань рефор-
мування змісту шкільної економічної освіти в 
гімназії та ліцеї.

У «Концепції профільного навчання в стар-
шій загальноосвітній школі», Законі України 
«Про загальну середню освіту», постанові Кабі-
нету Міністрів України від 16 листопада 2000 р. 
№ 1717 «Про перехід загальноосвітніх навчаль-
них закладів на новий зміст, структуру і 12-річний 
термін навчання» закладено нові підходи до орга-
нізації освіти в старшій школі як профільної. Це 
створюватиме сприятливі умови для врахування 
індивідуальних особливостей, інтересів і потреб 
здобувачів освіти, для формування в них орієнта-
ції на той чи інший вид майбутньої професійної 
діяльності. Профільна школа найповніше реалізує 
принцип особистісно орієнтованого навчання, що 
значно розширює можливості учня у створенні 
власної освітньої траєкторії. 

Виходячи з того, що світовий процес пере-
ходу до інформаційного суспільства вимагає від 
сучасної освіти орієнтування на розвиваючі тех-
нології, що формують в учнів готовність опе-
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рувати інформацією, швидко вирішувати, вико-
ристовуючи засвоєнні знання, навички й уміння, 
для розв’язання практичних завдань. Традиційна 
модель освіти стала неефективною, бо нове поко-
ління «цифрових дітей» сприймає освіту інакше. 
Учитель перестав бути основним джерелом інфор-
мації, учні інформаційно перевантажені. Ефектив-
ним рішенням є активні педагогічні технології 
навчання з використанням інтернет-сервісів та 
віртуальних класів (наприклад, Classroom) тощо.

У процесі навчання економіки й економічної 
географії в учнів має сформуватися свідомий 
вибір, чітка позиція щодо особистісної профо-
рієнтації. Досягти високого рівня можна через 
запровадження в шкільній освітній процес педа-
гогічних технологій, спрямованих на задоволення 
потреб та досягнення цілей учасників освітнього 
процесу. Як показує практика, педагогічні техно-
логії є ефективним сучасним засобом формування 
економічної компетентності (зокрема, особисті 
компетенції) учнівської молоді (Покась, 2012).

У профільній школі для вивчення предметів 
економічного спрямування доцільно викорис-
товувати дистанційні курси, які: стимулюють 
випускників здобувати економічні знання само-
стійно; показують, як це потрібно робити; навча-
ють, як водночас треба думати і чому саме так; 
гарантують успішне навчання, тому учні відчува-
ють задоволення від процесу пізнання економіки, 
бажання спробувати свої сили в більш складній 
ситуації; надають можливості для самореалізації; 
привчають до з’ясування сутності завдання.

Науково-дослідну роботу проводили в загаль-
ноосвітніх навчальних закладах різних типів  
(м. Київ). Практика показує, що ефективними 
інноваціями формування економічної культури в 
учнів в умовах профільного навчання є проектні 
технології, інтерактивні методи «Ажурна пилка», 
«Акваріум», групова навчальна діяльність, тех-
нологія «Веб-квест», «Перевернутий клас» тощо. 
Наші педагогічні дослідження показали, що інно-
ваційні форми організації навчання (педагогічні 
технології) на основі компетентнісно орієнто-
ваного підходу спроможні допомогти вчителю 
доступно викласти складний навчальний матеріал.

З огляду на інноваційні педагогічні техноло-
гії навчання зауважимо, що в основу навчальної 
діяльності учнів покладена групова форма, яка, на 
нашу думку, має низку значних переваг:

1) за той самий проміжок часу обсяг виконаної 
роботи набагато більший;

2) висока результативність у засвоєнні знань і 
формуванні вмінь;

3) формується вміння співпрацювати;

4) формуються мотиви навчання, розвива-
ються гуманні стосунки між дітьми;

5) розвивається навчальна діяльність (плану-
вання, рефлексія, самоконтроль, взаємоконтроль) 
(Покась, 2005).

Практика власного досвіду показує, що групова 
навчальна діяльність підвищує ефективність освіт-
нього шкільного процесу, створюючи умови, за 
яких учень розкриває свою творчу індивідуальність, 
тому що стає суб’єктом навчання, сприяє організа-
ції більш ритмічної діяльності кожного учня.

Наш педагогічний експеримент показав, що 
запровадження в освітній процес педагогічних 
технологій навчання для здобуття економічних 
знань і формування фінансової грамотності дозво-
лить вирішити низку першочергових завдань, 
представлених у державних документах, а саме: 

– розширити освітні можливості учнів 
завдяки збільшенню доступності та гнучкості 
освіти, урахування їхніх індивідуальних освітніх 
потреб, а також темпу і ритму освоєння навчаль-
ного матеріалу;

– стимулювати формування суб’єктної пози-
ції учня: підвищення його мотивації, самостій-
ності, соціальної активності, зокрема в освоєнні 
навчального матеріалу, рефлексії та самоаналізу, 
отже, підвищення ефективності освітнього про-
цесу загалом;

– трансформувати стиль педагога: перейти 
від трансляції знань до інтерактивної взаємодії з 
учнями, сприяти структуруванню учнями власних 
знань;

– персоналізувати освітній процес: учень 
самостійно визначає свої навчальні цілі, спо-
соби їх досягнення, враховуючи свої освітні 
потреби, інтереси та здібності, учитель же є 
помічником учня.

Профільне навчання з використанням педаго-
гічних технологій можна розглядати як сучасну 
компетентнісну парадигму. Дана модель навчання 
дозволяє задовольнити потреби всіх здобувачів 
освіти, унеможливлює втрату навчальної інфор-
мації учнями, вивільняє час для активного прак-
тичного опрацювання конкретних умінь у про-
цесі традиційних уроків, також передбачає різні 
форми організації занять, серед яких консульта-
ції через вебкамери, електронною поштою та ін. 
Отже, навчання учня в профільній школі може 
стати цікавим, сучасним, корисним і результатив-
ним, тобто якіснішим.

Як бачимо з вищезазначеного, сучасна молодь має 
можливості здобути економічні знання з використан-
ням педагогічних навчальних інновацій, стати кон-
курентоспроможною на європейському ринку праці. 

Барадiя Н., Покась Л. Формування фiнансової грамотностi ...
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Такий підхід до вирішення проблеми ще раз підтвер-
джує позитивні сторони новоствореного навчального 
середовища для учнів профільної школи.

Висновки. Отже, фінансове виховання й еко-
номічна культура загалом здобувачів освіти – це 
організована педагогічна діяльність, спеціально 
продумана система роботи, спрямована на форму-
вання фінансової грамотності й економічної сві-

домості здобувачів освіти. У процесі її здійснення 
здобувачі освіти засвоюють суму понять і уявлень 
про фінансову сферу, про чинні фінансові меха-
нізми. Основною складовою чатсиною фінансо-
вого виховання є фінансова грамотність. Надалі 
плануємо дослідити готовність учнів до здобуття 
економічної освіти крізь призму педагогічних 
технологій.
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EL DÍA DE MUERTOS: ІНТЕРАКТИВНІ ЗАВДАННЯ БЛОГУ PROFEDEELE

У статті представлено навчальні матеріали професійного блогу Даніеля Ернандеса ProfeDeELE, присвя-
чені Дню Мертвих – національному мексиканському святу. Завдання і вправи, розроблені з опертям на повноме-
тражний комп’ютерний музичний мультиплікаційний фільм «Coco», виконуються в інтерактивному форматі. 
Цільовими компетентностями, які формуються в процесі виконання цих вправ і завдань, є, передусім, лінгвосо-
ціокультурна компетентність, а також іспаномовні лексична й граматична компетентності та мовленнєві 
компетентності. 
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EL DÍA DE MUERTOS: INTERACTIVE TASKS OF THE BLOG PROFEDEELE

Educational resources related to celebrating Day of the Dead in Mexico constantly attract the attention of teachers 
and lecturers of Spanish language. Some tasks and exercises that are proposed in authentic educational resources often 
do not coincide with our students’ and pupils’understanding of honoring of Day of the Dead traditions. But nevertheless 
it is advisable to introduce the tradition of celebrating Day of the Dead in countries of studying language for pupils and 
students studying Spanish language that is proposed by linguosociocultural competence. The modern tool of its formation 
has been the authentic cartoon. The world’s largest event in 2017 has become the public premiere of full-length computer 
musical cartoon “Coco”, which plot has exactly performed by the celebration of Day of the Dead in Mexico. That cartoon 
has attracted the attention of professional blogger ProfeDeELE Daniel Hernández Ruiz. He together with coauthors has 
proposed two methodological materials “Actividades interactivas para la película de Coco” and “Los alebrijes de Coco” 
for users with language level A2-B1. Some tasks suggested in methodological materials require interactive format of their 
fulfillment. Also for rendering assistance for young teachers and lecturers of Spanish language and in honor of the 50-th 
anniversary of holding Olympic Games in Mexico the same team of authors has created the educational resources “Uni-
dad didáctica para trabajar la película Coco”. Unlike two previous methodological materials the target point for forming 
in these educational resources, except of linguosociocultural competence, there are phonetic and grammar competences 
and competences in speaking and writing. The language level of these educational resources is stated by their authors as 
A2-B2. Thus, the target audience of proposed educational resources at professional blog ProfeDeELE is secondary and 
high school students, also freshmen who are studying Spanish language from zero. 

Key words: Spanish language, Day of the Dead, linguosociocultural competence.

Постановка проблеми. 1 і 2 листопада в Мек-
сиці відзначається Día de Muertos (День Мерт-
вих) – національне свято, яке в 2003 році було 
внесене ЮНЕСКО до переліку нематеріального 
культурного спадку людства. Свято триває два 
дні: 1 листопада вшановують померлих немовлят 
і дітей, тому цей день називають Днем янголят 
(Día de Angelitos), 2 листопада – дорослих мерців, 
тобто Днем померлих (Día de Difuntos).

Аналіз досліджень. Традиції святкування Día 
de Muertos у Мексиці, а також інших іспаномов-
них країнах (Гондурасі, Гватемалі, Нікарагуа, 
Сальвадорі) постійно привертають увагу вчите-
лів і викладачів іспанської мови. Я вже аналізу-
вала (Бігич, 2017; Бігич, 2018) низку навчальних 
матеріалів, присвячених мексиканським тради-
ціям святкування цього дня, двох професійних 
блогів: ProfeDeELE i LaClasedeELE. Пропоновані 
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їхніми авторами – Даніелем Ернандесом і Вероні-
кою Тарантіно – різновиди тематичної до Día de 
Muertos діяльності неоднозначно сприймаються 
вчителями й викладачами іспанської мови з огляду 
на відмінності між мексиканською й вітчизняною 
культурою вшанування пам’яті померлих. 

Такі види діяльності щодо померлої людини і 
її смерті, як створення вівтаря навколо світлини 
померлого родича чи світлини відомої персона-
лії іспаномовного світу, виготовлення поробок 
(штучних квітів чорнобривців, гірлянд з перфоро-
ваними черепами) для прикрашання вівтаря, при-
готування хлібу мертвих і цукрових черепів, нане-
сення макіяжу Катріни для участі в ході смерті, 
прослуховування тематичної пісні і перегляд 
тематичного мультфільму, є незвичними видами 
діяльності для українських школярів і студентів. 
Учителі початкової школи, працюючи з автентич-
ними підручниками іспанської мови, навіть іноді 
оминають сторінки з таким навчальним матеріа-
лом. Тому вчителю й викладачу іспанської мови 
варто пропонувати ці види діяльності школярам і 
студентам за їхнім бажанням.

Водночас задля формування у школярів і 
студентів лінгвосоціокультурної й міжкультур-
ної комунікативної компетентностей учителю і 
викладачу іспанської мови не варто ігнорувати 
навчальні матеріали, тематичні до Día de Muertos, 
залучаючи для ознайомлення школярів і студен-
тів із традицією його святкування сучасні засоби 
навчання ІМ. 

Мета статті – дослідити потенціал інтер-
активних завдань і вправ професійного блогу 
ProfeDeELE, розроблених з опертям на муль-
тфільм «Сосо», задля цільового формування у 
школярів і студентів складників іспаномовної 
комунікативної компетентності.  

Виклад основного матеріалу. Сюжетним фоном 
мультфільму «Coco» слугує Día de Muertos. Автори 
мультфільму неодноразово відвідували Мексику 
задля розуміння витоків цього свята, знайомства 
з народними традиціями, мистецтвом, символі-
кою тощо. Так, персонаж Данте є типовим ксоло  
(еl xoloitzcuintle), родиною якого є Мексика. В 2016 р. 
ця порода собак була визнана національним надбан-
ням і символом столиці Мексики – Мехіко. 

Цей мультфільм не міг не привернути уваги 
методистів як один із сучасних засобів форму-
вання у школярів і студентів, які вивчають ІМ 
(мовні рівні А2-В1), лінгвосоціокультурної ком-
петентності. Автор блогу ProfeDeELE Даніель 
Ернандес разом зі співавторами запропонував дві 
методичних розробки: “Actividades interactivas 
para la película de Coco” і “Los alebrijes de Coco” 

з інтерактивним форматом виконання завдань. 
(Передусім школяр чи студент має переглянути 
мультфільм «Coco»).

Методична розробка “Actividades interacti-
vas para la película de Coco” містить сім завдань, 
перше з яких “Personajes de Coco” передбачає 
знання персонажів мультфільму, а останнє є опи-
тувальником (“Cuestionario sobre la película de 
Coco”) щодо його змісту.

Обидва завдання націлені на формування ком-
петентності в читанні. Так, у завданні 1 необхідно 
за описом персонажа (їх сім) знайти його зобра-
ження. У разі правильної відповіді на персонажі 
з’являється позначка зеленого кольору. 

При цьому в кожному описі персонажу є одна 
неточність, яку треба знайти й позначити, напри-
клад: Es una mujer más bien anciana. Tiene una 
bonita sonrisa. Lleva un delantal de color azul claro 
y unas sandalias de color marrón. Su pelo es canoso. 
(Хибною є інформація про колір фартуха старень-
кої, рожевого на малюнку й голубого в описі).   

Цільовим спрямуванням інших завдань мето-
дичної розробки “Actividades interactivas para 
la película de Coco” є формування лінгвосоціо-
культурної компетентності. Завдання “Géneros 
musicales en Coco” передбачає співвіднесення 
жанрів пісень, які звучать у мультфільмі як ілю-
страція традиційної мексиканської музики, з 
їхнім описом. Завдання “Lugares emblemáticos de 
México” – співвіднесення визначних місць у Мек-
сиці з їхніми мультиплікаційними аналогами. 

Завдання “Géneros musicales en Coco”
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Завдання “Lugares emblemáticos de México”

Обидва завдання укладено на кшталт тесту пере-
хресного вибору; умовою успішного виконання 
«музичного» завдання є компетентність у читанні. 

Два наступних завдання – “Famosos mexicanos” і 
“Famosos históricos en la película de Coco”, – як і два 
попередніх, також націлені на формування лінгво-
соціокультурної компетентності, зокрема такого її 
складника, як знання відомих мексиканців – сучас-
них співаків, акторів, спортсменів, письменників, 
які озвучили персонажів мультфільму, а також істо-
ричних персоналій – відомих акторів, співаків, мит-
ців, революціонерів, згаданих у мультфільмі.

Задля набуття знань про відому персоналію 
варто натиснути на ім’я й прізвище – з’явиться 
її біографія, текст якої треба заповнити пропус-
ками – дієсловами в pretérito indefinido (грама-
тична компетентність як цільова для формування). 
Після чого пропонуються міні-аудіотексти, зміст 
яких треба співвіднести із зображенням персона-
лії (аудитивна компетентність як цільова для фор-
мування). Цікаво, що представлений у завданні 
“Famosos históricos en la película de Coco” спи-
сок відомих персоналій налічує дев’ять осіб, а у 
списку Вікіпедії їх дванадцять: Frida Kahlo; la pin-
tora; Diego Rivera; el pintor; Emiliano Zapata; el rev-
olucionario; Adela Velarde Pérez; la revolucionaria; 
Agustín Lara; el compositor y cantante; Dolores del 
Río; la actriz; Mario Moreno “Cantinflas”; el actor y 
comediante; Pedro Infante; el actor y cantante; María 
Félix; la actriz; El Santo; el luchador y actor; Jorge 
Negrete; el actor y cantante.

Завдання “Famosos mexicanos”

Завдання “Famosos históricos en la película de Coco”

Завдання “Ofrenda de la familia Rivera” перед-
бачає перевірку знань тематичних лексичних оди-
ниць. Натиснувши на різнокольорові кульки поруч 
із предметами вівтаря, із запропонованих лексич-
них одиниць треба обрати правильну (представ-
лена на зеленому фоні). У разі неправильного вико-
нання завдання лексична одиниця представлена 
на рожевому фоні. Умовою успішного виконання 
завдання слугує компетентність у техніці читання 
на рівні ізольованих слів і словосполучень. 

Отже, цільовими для формування в методичній 
розробці “Actividades interactivas para la película 
de Coco” поряд із лінгвосоціокультурною компе-
тентністю є іспаномовні компетентності в рецеп-
тивних видах мовленнєвої діяльності – читанні й 
аудіюванні, мовні граматична й лексична компе-
тентності й компетентність у техніці читання. 

Методична розробка “Los alebrijes de Coco” 
вміщує три завдання. Перше завдання “Comp-
rensión de lectura / auditiva” передбачає читання 
чи аудіювання тексту про походження “el 
alebrije” – яскраво розфарбованої мексиканської 
народної іграшки, яка зображає фантастичну 
істоту. Друге завдання “Crea tu propio alebrije” 
передбачає два види роботи: ознайомлення з час-
тинами тіла Пепіти – персонажу мультфільму і 
створення власної “el alebrije” з опертям на пропо-
новані в таблиці зображення тварин, птахів, комах. 
Якщо ж зображених тварин бракує, завдання 
“Animales endémicos mexicanos” уможливлює 
перехід на сторінку художника Марео Флореса. 
Отже, цільовими для формування в методичній 
розробці “Los alebrijes de Coco” поряд із лінгво-

Бiгич О. El Día de Muertos: iнтерактивнi завдання блогу ProfeDeELE



Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 23, том 1, 201998

Педагогiка

соціокультурною компетентністю є іспаномовні 
компетентності в рецептивних видах мовленнєвої 
діяльності – читанні й аудіюванні та мовна лек-
сична компетентність (тема «Фауна»). 

Водночас опрацювання навчальних матеріалів 
обох методичних розробок студентами – майбут-
німи вчителями й викладачами іспанської мови 
сприяє формуванню в них методичної компетент-
ності, зокрема щодо навчальних прийомів вико-
ристання автентичних мультфільмів як засобів 
формування різних видів іспаномовної комуніка-
тивної компетентності.

Саме для допомоги молодим учителям і викла-
дачам іспанської мови, а також з нагоди 50-річчя 
проведення олімпійських ігор у Мехіко цей же 
авторський колектив розробив навчальні мате-
ріали “Unidad didáctica para trabajar la película 
Coco”. На відміну від двох попередніх розробок, 
цільовими для формування в цій розробці поряд із 
лінгвосоціокультурною компетентністю (El día de 
muertos en México, famosos de México, arte popular 
mexicano, música mexicana, geografía de México) є 
лексична (La familia, partes del cuerpo, descripcio-
nes física y de ropa, animales) і граматична (Preposi-
ciones y adverbios de lugar, pretérito indefinido) ком-
петентності як різновиди мовної компетентності 
і компетентність у говорінні й письмі (Formular 
hipótesis, expresar opinión, describir) як продуктив-
них видах мовленнєвої діяльності. 

Опрацюванню цих навчальних матеріалів 
передує перегляд школярами й студентами муль-
тфільму «Сосо», тому завдання розподілено за 
етапами «до перегляду» – previsionado (El Día de 
Muertos; Predicción de contenidos; Vocabulario del 
Día de Muertos) і «після перегляду» – posvisionado: 

– La familia Rivera.
– Las ofrendas o altares de Día de Muertos.
– Los alebrijes de Coco.
– Actividad: Comprensión lectora.

– Animales endémicos de México.
– Crea tu alebrije.
– La música en Coco.
– Canción “Recuérdame”.
– “La llorona” (La llorona en Coco y en Frida, 

comparación).
– La música popular mexicana.
– Recorrido por México a través de Coco.
– Famosos de México.
– Refexiones fіnales.
– Citas de la película.
– Refexión fіnal.
– Escribimos una reseña.
– Evaluación.
Також пропонується рубрика для вчителя й 

викладача іспанської мови, що вміщує Soluciones; 
Transcripciones; Glosario. 

Одним із завдань післяпереглядового етапу є 
“La llorona” (La llorona en Coco y en Frida, com-
paración). Задля успішного виконання завдання 
школяр і студент мають знати цю легенду. Тому 
співавтори Даніеля Ернандеса пропонують текст 
“La leyenda de la Llorona en la cultura popular Mexi-
cana” (мовний рівень В1) для читання чи аудію-
вання з післятекстовим завданням задля пере-
вірки його розуміння. 

Висновки. Таким чином, присвячені Día de 
Muertos навчальні матеріали професійного блогу 
ProfeDeELE, розроблені з опертям на повноме-
тражний мультфільм «Сосо», націлені на фор-
мування у школярів і студентів, передусім, лінг-
восоціокультурної, а також інших складників 
іспаномовної комунікативної компетентності. 
При цьому вчителі й викладачі іспанської мови 
вітчизняних закладів середньої й вищої освіти 
можуть використати їх як опору для розроблення 
авторських навчальних матеріалів із метою фор-
мування міжкультурної компетентності, зокрема, 
щодо традицій ушанування пам’яті померлих. 
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У статті відображені теоретичні основи методики навчання іншомовного спілкування, спрямованої на фор-
мування дискурсивної компетенції курсантів. Представлена розробка методики формування дискурсивної компе-
тенції у курсантів у процесі породження і сприйняття певних типів дискурсів. Сприймання і розуміння мовлення 
є одним із двох основних моментів мовленнєвої діяльності, протилежних словесному вираженню власних думок. 
Спираючись на професійні знання курсанта, його власний життєвий досвід, ставлення до вивчення іноземної 
мови та враховуючи дидактичні принципи у викладі навчального матеріалу, викладач, здійснюючи методичний 
супровід, веде курсанта до поступового розширення його іншомовної соціокультурної компетенції. 
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THEORETICAL BASIS OF THE METHOD OF COMPREHENSION  
AND APPREHENSION OF FOREIGN LANGUAGE, DETERMINED  

TO DEVELOP THE DISCUSSIVE COMPETENCE OF CADETS

Theoretical bases of teaching method of foreign intercourse, aimed at forming of discursive competence of cadets are 
reflected in the article. The article reflects the theoretical foundations of the methodology of teaching foreign language 
communication aimed at forming the discursive competence of the cadets. The development of a method for the formation of 
discursive competence in the process of generation and perception of certain types of discourses are presented. Perception 
and understanding of speech is one of the two main moments of speech activity, contrary to the verbal expression of their 
own thoughts. Usually, perception is interpreted as a subjective reflection of objects or phenomena of the objective world, 
due to their direct influence on our senses. When they say that cadets should understand foreign texts logically, it turns 
out that this understanding is reduced to understanding only the language shell, which from a psychological point of view 
in this sense does not need. Observations on pairs of a foreign language testify to the fact that the cadets are indeed often 
accustomed to a discursive understanding of foreign texts, when first of all lexicographic and grammatical features of the 
text are comprehended, and the semantic content of the text is understood only in the translation into his native language. 
Based on the professional knowledge of the cadet, his own life experience, his attitude to the study of a foreign language 
and taking into account the didactic principles of accessibility, continuity in the presentation of the teaching material, the 
teacher, carrying out methodological support, leads the cadet to gradually expand his foreign-language socio-cultural 
competence. It should be borne in mind that all types of foreign language activities in the classroom should be motivated, 
have a practical professional orientation and pragmatic value.

Key words: foreign intercourse, discourse, discursive competence.

Постановка проблеми. Важливою метою 
навчання іноземної мови курсантів є розвиток 
іншомовної комунікативної компетенції. У про-
цесі навчання іноземних мов спостерігається вза-
ємовплив мовної компетенції рідною мовою і 
мовної компетенції іноземною мовою. Розвиток 
міжкультурної мовної компетенції, необхідної для 

використання мови як засобу спілкування в іншо-
мовному полікультурному середовищі, навряд чи 
можливий без паралельного формування і розви-
тку відповідної соціокультурної компетенції. Ми 
визначаємо шляхи формування компетенції на 
теоретичному рівні, вивчаючи дискурсивну ком-
петенцію, тобто методику сприйняття та розу-
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міння іншомовного спілкування, в результаті 
використання якої формується дискурсивна ком-
петенція. Ця методика виконується шляхом одно-
часного формування всіх типів компетенції, що 
у своїй сукупності утворює комунікативну ком-
петенцію. Саме ці фактори зумовлюють актуаль-
ність статті.

Мета статті – теоретичне обґрунтування та 
розробка методики формування дискурсивної 
компетенції у курсантів у процесі породження і 
сприйняття певних типів дискурсів у сфері усного 
офіційного спілкування, а саме на розвиток у 
курсантів мовних спеціальностей рис вторинної 
мовної особистості на вербально-семантичному 
рівні – у процесі оволодіння мовними засобами і 
структурою досліджуваних типів дискурсів.

Аналіз останніх досліджень. Останнім часом 
науковці (С. В. Бобова, Н. Г. Валєєва, Н. Н. Гаври-
ленко, Е. В. Тихомирова, О. Л. Федорова та ін.), 
вирішуючи ряд завдань в області теорії і практики 
навчання іноземних мов, застосовували послі-
довне ознайомлення з різними типами та жанрами 
текстів, які стосуються певних сфер спілкування. 

Виклад основного матеріалу. Реалізація цієї 
методики здійснюється на основі змісту навчання 
іншомовного спілкування, яке забезпечує форму-
вання дискурсивної компетенції. До нього входять 
певні компоненти:

– типи дискурсів і відповідні їм реальні дис-
курси, необхідні для здійснення міжкультурної 
комунікації студентів;

– мовний матеріал, необхідний для створення 
й розуміння дискурсів;

– соціальний контекст, на основі якого здій-
снюється породження та сприйняття будь-якого 
реального дискурсу і який містить комунікантів, 
їхні фонові знання, сфери і ситуації спілкування;

– комунікативні цілі й наміри комунікантів, 
які зумовлюють їх мовну і немовну поведінку в 
процесі спілкування;

– уміння й навички іншомовного спілкування, 
що є необхідною умовою для створення смисло-
вого сприйняття дискурсів (Кучеренко, 2000: 110).

Сприймання й розуміння мовлення є одним із 
двох основних моментів мовленнєвої діяльності, 
протилежних словесному вираженню власних 
думок. Зазвичай сприймання витлумачується як 
суб’єктивне відображення предметів або явищ 
об’єктивного світу, зумовлене їхнім безпосеред-
нім впливом на наші органи чуття. Отже, фізіо-
логічно сприйняття припускає першосигнальну 
діяльність мозку (Кулиш, 1982: 98). 

Що ж стосується розуміння, то воно – відобра-
ження зв’язків і стосунків, нерозривно пов’язане з 

мовою і мовленням, а тому завжди свідоме. Фізі-
ологічно розуміння пояснюється діяльністю дру-
гої сигнальної системи. Психологічно розуміння 
характеризується осмисленням того, що сприй-
мається, тому воно і виявляється завжди у формі 
словесного дискурсивно-логічного мислення.  
У людини є дві сигнальних системи, з яких перша 
приводиться в дію впливом предметних подразни-
ків, а друга функціонує лише під впливом словес-
них подразників. На цій підставі і варто розрізняти 
сприймання мовлення як першосигнальний процес 
і розуміння мовлення як другосигнальний процес.

Отже, істотної психологічної різниці між 
сприйманням і розумінням мовлення рідною 
мовою і сприйманням та розумінням мовлення 
іноземною мовою немає і не може бути. І в тому, 
і в іншому разі чуттєво сприймається мовна обо-
лонка думок, дискурсивно-логічно розуміється 
зміст мовлення. Інтуїтивне ж розуміння мовлення 
іноземною мовою так само неможливе, як немож-
ливе воно й рідною мовою (Артемов, 1969: 89). 

Коли говорять, що курсанти  мають розуміти 
іноземні тексти логічно, то виявляється, що це 
розуміння зводиться до розуміння лише мовної 
оболонки, що із психологічної точки зору в такому 
розумінні зовсім не потрібне (за умови практич-
ного володіння мовою). Спостереження на парах 
іноземної мови свідчать про те, що курсанти 
дійсно бувають часто привчені лише до дискур-
сивного розуміння іноземних текстів, коли усві-
домленню піддаються, насамперед, лексико-гра-
матичні особливості тексту, а значеннєвий зміст 
тексту розуміється лише в перекладі його рідною 
мовою. Психологічно ж читання без розуміння не 
є читанням, тому що основна мета і його осно-
вний зміст полягають саме в тому, щоб зрозуміти, 
що читається, а не в тому, щоб правильно сприй-
няти мовну оболонку (Бенедиктов, 1974: 67).  
З іншого боку, не можна привчити курсантів до 
дискурсивно-логічного розуміння іноземних тек-
стів, коли ці тексти піддаються спочатку грама-
тичному розбору, а потім робиться їхній переклад. 
Інакше кажучи, не можна здійснювати переклад 
із метою розуміння, а треба домагатися без пере-
кладного розуміння іншомовних текстів. Іноді 
говорять про те, що без перекладне розуміння 
іноземних текстів саме і є наслідком перекладу, 
тому що переклад дозволяє мати думки, які потім 
зв’язуються з іншомовними формулюваннями. 

З точки зору професійної педагогіки механізм 
взаємодії професійної підготовки курсанта і роз-
ширення його іншомовної соціокультурної ком-
петенції передбачають дотримання певної послі-
довності в накопиченні соціокультурних знань з 
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опорою на знання, отримані в процесі вивчення 
профільних дисциплін, і філософське положення 
про перехід кількості в якість.

Спираючись на професійні знання курсанта, 
його власний життєвий досвід, ставлення до 
вивчення іноземної мови та враховуючи дидак-
тичні принципи доступності, наступності у викладі 
навчального матеріалу, викладач, здійснюючи 
методичний супровід, веде курсанта до поступо-
вого розширення його іншомовної соціокультур-
ної компетенції. При цьому варто враховувати, що 
всі види іншомовної діяльності на заняттях мають 
бути мотивованими, мати практичну професійну 
спрямованість і прагматичну цінність (Жинкин, 
1982: 73). Механізм взаємодії професійної під-
готовки курсанта і розширення його іншомовної 
соціокультурної компетенції включає такі етапи:

1) активізація відомого лексичного матеріалу 
з теми паралельно з відтворенням професійних 
знань із профільної дисципліни;

2) введення нових соціокультурних понять з 
опорою на порівняння явищ;

3) наповнення нових понять зрозумілим змістом 
через наведення прикладів із професійної діяльності;

4) закріплення нових понять шляхом застосу-
вання у стандартних ситуаціях.

Дотримання такого поетапного алгоритму вза-
ємодії професійної підготовки курсанта і розши-
рення його іншомовної соціокультурної компе-
тенції сприяють зміцненню міждисциплінарних 
зв’язків, забезпеченню стійкого інтересу курсан-
тів до вивчення іноземної мови, розвитку мов-
лення, усвідомленню необхідності враховувати 
соціокультурні відмінності в майбутній професій-
ній діяльності, толерантного ставлення до носіїв 
чужої мови і культури.

Значення англійської мови в сучасному світі 
настільки велике, що її знання не є привілеєм і роз-
кішшю. Колись і комп’ютери, так само як мобільні 
телефони, могли собі дозволити лише люди пев-
ного соціального класу. Нині такі речі є предме-
тами першої необхідності. Те саме можна сказати 
і про англійську мову. Ії вивчають в усіх освіт-
ніх закладах (школах, університетах), на курсах. 
А в наш час цифрових технологій той, хто бажає, 
може вивчити англійську дистанційно, не вихо-
дячи з дому. Освічена людина просто зобов’язана 
володіти англійською мовою, оскільки саме вона 
є ключем до подальшої самоосвіти та самовдоско-
налення (Деркач, 1991: 150).

Також задля розвитку комунікації в нашому 
дослідженні пропонуємо вправи, які спрямовані 
на покращення рівня розуміння та сприйняття 
іноземної мови в курсантів, та розглянемо кілька 

термінів. Вільне володіння мовою – це можливість 
чіткого читання тексту з відповідною швидкістю. 
Ви можете сказати читачеві, як гладко звучать 
слова при читанні вголос. Читач, який не роз-
винув навички швидкого читання, може звучати 
більш переривчасто, спотикатися над словами і 
читати монотонним голосом.

Перегляньте нижченаведений текст:
He remembered Michael Novgin, the Hunter, 

leaping and twirling in that outrageous and 
fantastic forest that the brain of Ambrose Vandel 
had conceived. And he remembered the lovely flying 
Hind, eternally pursued, eternally desirable – a 
golden beautiful creature with horns on her head 
and twinkling bronze feet. He remembered her final 
collapse, shot and wounded, and Michael Novgin 
standing bewildered, with the body of the slain Deer 
in his arms (Christie, 1939: 144).

Прочитайте текст вголос. Подумайте, які слова 
ви підкреслюєте, а якими ви показуєте розуміння 
тексту, коли ви читаєте. Можливо, ви прочитали 
перші кілька речень задумливим тоном. Ці еле-
менти показують нам, де вільність пов’язується з 
розумінням.

Розуміння мови – це здатність розуміти і інтер-
претувати фрагмент тексту. Це включає в себе не 
просто опис того, про що йдеться, а й глибоке 
розуміння змісту тексту та підключення його до 
інших областей. Часто, коли викладачі вчать розу-
мінню мови, вони зосереджуються на основних 
моментах (Хто? Що? Де? Коли? Чому? Як?), але 
розуміння фактично виходить за межі того, щоб 
запитати: «Чому цей текст важливий?» і «Як я 
можу підключити його до себе, до інших текстів, 
які я читав, і до навколишнього світу?»

Для того щоб допомогти курсантам стати най-
кращими, треба не просто перевіряти швидкість і 
точність курсанта або слухати, як добре курсант 
читає текст, викладачі мають запропонувати більш 
комплексний підхід. Оскільки курсанти дорослі-
шають і підбирають складніші тексти, фокус змі-
щується від вільного мовлення і зосереджується 
більше на розумінні, але викладачі мають все ще 
моделювати навички володіння мовою, щоб допо-
могти курсантам продовжувати «будувати» клю-
чові навички розпізнавання та розуміння слів.

Викладачі можуть використовувати наведені 
нижче стратегії, щоб переконатись, що вони навча-
ють як вільному володінню, так і розумінню на парі.

Попередній перегляд тексту.
Перш ніж читати будь-який текст, потрібен час, 

щоб переглянути його: подивитися на назву, ім’я 
автора, макет і будь-які ілюстрації, що з’являються. 
Це допомагає читачеві отримати розуміння ідеї, 
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перш ніж читати текст. Часто ці функції можуть 
надавати підказки, щоб допомогти читачам роз-
шифрувати більш складні слова в тексті.

Наприклад, якщо курсант читає книгу про 
динозаврів, він або вона, можливо, чули слово 
«юрський», але ніколи не бачили його в друко-
ваному вигляді. Якщо курсант попередньо пере-
гляне книгу, коли він або вона зустріне нове слово 
і намагається пригадати його, то мозок скаже: 
«Гей, це звучить як слово «юра», яке я чув про 
шоу про динозаврів».

Ілюстрації також можуть допомогти з легкістю 
та розумінням. У книжці з малюнками читач може 
помітити, що слова, які він читає, схоже, не від-
повідають зображенню на сторінці. Це може бути 
ознакою того, що читач не читає правильних слів 
або не повністю розуміє текст. Зображення може 
спонукати читача повернутися і спробувати знову 
або поставити запитання, щоб викладач дізнався, 
що щось не так.

Поговоріть із текстом.
Навчіть читачів говорити з текстом, коли вони 

читають. Практикуйте робити прогнози і задавати 
питання, коли вони читають. Ви можете моделю-
вати це для курсантів, коли читаєте вголос. Гово-
ріння з текстом може уповільнити швидкість кур-
санта, але підвищити точність, і це, безумовно, 
покращить розуміння, оскільки читач зупиниться 
і подумає: «Що насправді говорить текст?» і «Що 
буде далі?»

Навчайте словника.
Виходьте за рамки орфографії та вимови, 

навчайте словникового запасу, мине час, перш ніж 
прийде вільне володіння та розуміння у курсантів. 
Наприклад, курсант може прочитати слово «пус-
теля», але чи використовує курсант  правильну 
вимову в контексті? 

Навчайте частин слова.
Поряд зі словником, частини слова можуть 

допомогти курсантам вільно вимовляти слова. 
Коли курсанти вивчають префікси, суфікси і 
коріння слів, вони не тільки дізнаються, як вимов-

ляють ключові компоненти слів, але й дізнаються, 
як ці компоненти змінюють значення слова. 

Модель хорошого читання.
Ви коли-небудь чули читача, який дійсно робить 

текст живим? Якщо ви цього не зробили, поди-
віться на дитячого оповідача. Набагато простіше 
зрозуміти історію, коли вона добре читається. 

Зупинка і перевірка розуміння.
Щоразу, коли ви читаєте щось на парі, зупиняй-

теся і запитуйте: «Що це означає?» або «Що сказав 
текст?» Це особливо важливо, оскільки курсанти 
читають більш складні тексти. Наприклад, коли 
курсанти читають Шекспіра, вони часто вимов-
ляють слова добре, але коли ви зупиняєтеся, щоб 
запитати їх, що вони тільки-но прочитали, вони 
не мають поняття. Те ж саме можна сказати і про 
високонауковий текст, де курсанти знають слова, 
але насправді не розуміють змісту. Зупиняючись, 
щоб перевірити розуміння, ви можете побачити, 
чи дійсно курсанти розуміють, що вони читають, 
або просто мають високу швидкість і точність.

Читайте.
Найважливіше, щоб курсанти часто читали. 

Допоможіть їм вибирати тексти, що відповідають 
їхнім інтересам і рівню читання. Чим більше кур-
санти піддаються читанню, тим більше шансів, 
що вони матимуть розвиток у навичках читання 
та розуміння. Не зосереджуйтеся так сильно на 
оцінці курсантів  або на їх завданнях, пов’язаних 
із книгами. Замість цього зробіть читання більш 
цікавим і приємним, просто говорячи про те, що 
вони читають, і дайте їм змогу прочитати вам.

Висновки. Отже, в цьому дослідженні були 
розглянуті основні теоретичні положення, необ-
хідні для створення науково обґрунтованої мето-
дики формування дискурсивної компетенції 
курсантів мовних спеціальностей у сфері іншо-
мовного спілкування, а також визначені умови, 
за яких відбувається формування дискурсивних 
умінь, сформовані критерії та показники, вио-
кремлені методи та принципи навчання, відпо-
відно до яких розроблено систему вправ.
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У статті розглянуто сутність поняття «електронна дидактика», що розглядає теоретичні основи освіти в 
умовах електронного навчання. Здійснено порівняльний аналіз традиційної та електронної дидактики за основними 
поняттями та категоріями. Визначені особливості електронної дидактики, предмет та об’єкт її дослідження. 
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яким чином видозмінюються перелічені компоненти навчального процесу в умовах інформатизації освіти.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF TRADITIONAL AND ELECTRONIC DIDACTICS

The article deals with the comparative analysis of traditional and electronic didactics on the basic concepts and cat-
egories. The essence of the concept of “didactics” and “electronic didactics” is considered. It has been determined that 
electronic didactics examines the theoretical foundations of education in the conditions of e-learning, aimed at solving 
problems related to the peculiarities of the introduction of information technologies in educational sciences actively used 
in the learning process. The object of electronic didactics is the educational process implemented in the information and 
educational environment. The subject of electronic didactics are the regularities of the educational process in the virtual 
information environment and the corresponding laws and methods and forms of its organization. The content, principles, 
methods, forms and means of teaching in the conditions of electronic learning are characterized. It is shown how the 
listed components of the educational process are modified in the conditions of informatization of education. The content 
of education in the conditions of implementation in the informational and educational environment changes the format 
from the traditional to the electronic. There are principles of e-learning (multimedia, interactivity, activities, support-
ing a friendly environment, personally mediated interaction, openness of communicative space), based on general-edict 
principles. Methods of e-learning are methods of both the co-operation of the teacher and students (students) and the 
independent activities of the latter with respect to the acquisition of knowledge, skills and abilities (video lectures, lessons, 
communication with the teacher through Skype, text files, photos and videos, electronic testing, simulators of professional 
activity, simulation of processes, virtual laboratories). Forms and methods of e-learning are based on active and inde-
pendent ways of acquiring knowledge (video lecture, internet conference, virtual tour, on-line seminar). E-Learning Tools 
are e-learning resources, compiled on the basis of non-linear ways of providing information and interactivity (electronic 
textbooks, libraries, catalogs, training complexes, 3D technologies).

Key words: didactics, electronic didactics, content, principles, methods, forms, means of electronic learning.

Постановка проблеми. Сучасна система 
освіти переживає період модернізації, пов’язаний 
із широким впровадженням в освітній процес 
інформаційних та телекомунікаційних техноло-
гій. Це зумовлює актуальність заміни традиційної 
парадигми освіти на нову, в основу якої покла-
дено системно-діяльнісний, компетентнісний під-
ходи, що вимагають створення нових дидактич-
них форм, методів і засобів навчання.

Дидактика традиційно розглядається як галузь 
педагогіки, предметом якої є теорія освіти та 
навчання, закономірності, принципи, цілі, зміст, 
форми, методи, засоби, організація навчального 
процесу та його результати.

Дидактика в умовах інформаційного суспіль-
ства спрямована на рішення проблем, пов’язаних 
з особливостями впровадження в освітні науки 
інформаційних технологій, які активно викорис-
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товуються в процесі навчання, забезпечують авто-
матизацію пошуку, збору, зберігання та обробки 
даних, візуалізацію і віртуалізацію інформа-
ції, дають змогу вести інтерактивний діалог на 
основі реалізації зворотного зв’язку користувача 
і комп’ютерної системи.

Відповідно, дидактика перестає трактувати 
процес навчання як передавання знань від педа-
гога до учня (студента), а набуває ознак теорії 
електронного навчання, що дає підстави гово-
рити про нову парадигму – інфокогнітивну, яка 
й зумовлює необхідність вести мову про появу 
електронної дидактики (Співаковська, 2016: 111).

Аналіз досліджень. Термін, який позначив 
предметну область уявлення закономірностей 
навчання у вигляді, що забезпечує їх реалізацію 
засобами інформаційно-комунікаційних тех-
нологій, був введений академіком А. І. Бергом 
в 1966 році. Цим терміном була «кібернетична 
педагогіка». Розробка кібернетичної педагогіки 
виходила з необхідності створення спеціальних 
пристроїв для ефективного й оперативного управ-
ління навчанням, які мають автоматизувати функ-
цію взаємодії педагога з кожним учнем у процесі 
його навчання (Маркова, 2007: 73). Однак ідея 
розробки «кібернетичної педагогіки» не була 
сприйнята педагогічним співтовариством.

Практична необхідність розробки «кіберне-
тичної педагогіки» виникла на початку ХХІ сто-
ліття. На цей раз її необхідність була усвідом-
лена і педагогами і розробниками комп’ютерних 
систем навчання. Саме поняття «кібернетична 
педагогіка» дістало змін і нині в науково-педа-
гогічній літературі зустрічаються такі поняття: 
комп’ютерна дидактика, електронна дидактика 
(е-дидактика), E-didactics. 

Електронна дидактика є теоретичним бази-
сом електронного навчання (синонімами якого 
є дистанційне навчання, навчання із застосуван-
ням комп’ютерів, мережеве навчання, віртуальне 
навчання, навчання за допомогою інформаційних 
та електронних технологій), але сам він залиша-
ється мало розробленим. 

Були спроби вчених дослідити мету, об’єкт, 
предмет електронної дидактики, процеси, що в ній 
відбуваються, суб’єктів електронного навчання 
(Фролов, 2011). Науковець А. М. Пєчніков роз-
глядає мету та зміст електронної дидактики, про-
цес організації електронного навчання на її основі 
(Пєчніков, 2013).

Дослідження М. А. Чошанова присвячене 
аналізу еволюції поглядів на дидактику, можли-
вості її інтеграції з інженерією, внаслідок чого 
з’являється дидактична інженерія, яку можна 

визначити як серію кроків педагога з аналізу, роз-
робки та конструювання навчальних продуктів і їх 
використання в освітньому процесі з метою отри-
мання очікуваних результатів навчання (Чошанов 
2013: 694).

Є приклади застосування електронної дидак-
тики в навчанні іноземних мов із деякою транс-
формацією назви «електронна лингводидактика» 
(Гарцов, Гарцова, 2013: 58).

У роботі С. О. Щєннікова розглядаються 
дидактичні основи електронного навчання: нау-
кові підходи, що лежать в основі сучасної дидак-
тики електронного навчання; принципи дидак-
тики електронного навчання та форми організації 
освітнього процесу (Щєнніков, 2010). 

Основні теоретичні положення дидактики в 
умовах електронного навчання (предмет, задачі, 
зміст, форми та методи навчання) здійснили 
спробу розробити Л. М. Чиркова та Л. М. Борщик 
(Чиркова, Борщик, 2014).

У своїй роботі О. В. Оспеннікова конкретизує 
назву терміна «електронна дидактика» і визна-
чає його як «електронну дидактику мультимедіа» 
(Оспеннікова. 2005: 18). У ньому зафіксована 
принципово важлива для розробки теорії органі-
зації навчального процесу характеристика нового 
інформаційного середовища − його мультимедій-
ний характер (різноманіття форм уявлення інфор-
мації та способів інформаційного обміну).

Мета статті – здійснити порівняльний аналіз 
традиційної та електронної дидактики за катего-
ріальним апаратом. 

Виклад основного матеріалу. Перш за все 
визначимося з формулюванням понять «дидак-
тика» та «електронна дидактика».

Дидактика (від грецького didaktikos, що озна-
чає «повчати», і didasko – «вивчати») як само-
стійний розділ педагогіки і як самостійна наука 
розглядає теорію освіти і навчання. Вона роз-
криває теоретичні основи освіти в їх найбільш 
загальному вигляді: виявляє закономірності, 
принципи навчання й виховання, завдання, зміст 
освіти, форми і методи викладання і навчання, 
стимулювання і контролю в навчально-вихов-
ному процесі [2].

Якщо стосовно визначення поняття «дидак-
тика» в традиційному сенсі погляди вчених збі-
гаються, то стосовно поняття «електронна дидак-
тика» однозначне ствердження знайти важко. 
Наведемо кілька варіантів.

Електронна дидактика − сукупність принци-
пів, методів і закономірностей навчання із засто-
суванням технічних засобів навчання та комуніка-
ції (Чошанов 2013: 692).
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Електронна дидактика − це сукупність 
знань, процесів і стратегій, орієнтованих на 
гарантоване формування в процесі дистанцій-
ного навчання в учнів таких компетенцій, які б 
відповідали конкретно заданому рівню їх осво-
єння (Пєчніков, 2013: 337).

Електронна дидактика – це область сучас-
ної дидактики, що досліджує закони, закономір-
ності, принципи і засоби електронного навчання, 
що застосовуються з метою дистанційного при-
дбання компетенцій тими, хто навчається (Фро-
лов, 2011: 136).

Електронна дидактика мультимедіа (ЕДМ) – це 
теорія навчання на основі використання різнома-
нітних форм представлення інформації та способів 
інформаційного обміну (Оспеннікова, 2005: 18).

Оскільки термін для позначення нової області 
сучасної дидактики, пов’язаної з інформати-
зацією освіти, остаточно не визначений, деякі 
вчені застосовують поняття «дидактика в умовах 
інформаційного суспільства», яка спрямована на 
рішення проблем, пов’язаних з особливостями 
впровадження в освітні науки інформаційних тех-
нологій, що активно використовуються в процесі 
навчання, забезпечують автоматизацію пошуку, 
збору, зберігання і обробки даних, візуалізацію 
і віртуалізацію інформації, дають змогу вести 
інтерактивний діалог на основі реалізації зворот-
ного зв’язку користувача і комп’ютерної системи 
(Чиркова, Борщик, 2014: 221).

Об’єктом традиційної дидактики є навчаль-
ний процес у закладах освіти. 

За визначенням І. М. Фролова, об’єктом елек-
тронної дидактики є електронне навчання (Фро-
лов, 2011: 136). Але, на нашу думку, більш точним 
є таке визначення цього поняття: об’єктом дидак-
тики в сучасних умовах інформатизації освіти 
стає навчальний процес, реалізований в інформа-
ційно-освітньому середовищі і спрямований на 
розвиток і реалізацію інтелектуального потенці-
алу учнів, досягнення освітніх цілей у відповід-
ності з рівнем розвитку інформаційного суспіль-
ства (Чиркова, Борщик, 2014: 222).

Предметом традиційної дидактики є визна-
чення мети і завдань навчання в закладах освіти, 
окреслення змісту освіти, виявлення закономір-
ностей процесу навчання, обґрунтування принци-
пів і правил навчання, визначення форм, методів, 
прийомів навчання, розробка засобів навчання.

Предметом електронної дидактики є зако-
номірності навчального процесу у віртуальному 
інформаційному середовищі і відповідні цим 
закономірностям методи і форми його організації 
(Чиркова, Борщик, 2014: 222).

З огляду на наведені вище поняття можна зазна-
чити, що електронна та традиційна дидактика як 
предмет розглядають закономірності навчального 
процесу загалом (зміст, принципи, засоби, форми 
та методи навчання), але в умовах інформатиза-
ції освіти всі ці складові компоненти видозмі-
нюються. Наступний етап порівняльного аналізу 
проведемо за основними поняттями дидактики, 
до яких належать зміст, принципи, методи, засоби 
та форми навчання. 

Зміст освіти – це чітко визначена сукуп-
ність систематизованих знань, вмінь та навичок, 
а також правил та норм поведінки, якими мають 
оволодіти учні у процесі навчання в навчальному 
закладі певного типу (Дидактичні основи профе-
сійної освіти, 2017).

Зміст освіти знаходить відбиття в таких доку-
ментах та матеріалах: освітньо-професійні про-
грами; навчальні плани; типові й робочі навчальні 
програми навчальних дисциплін; дидактичні 
матеріали у вигляді плану викладення навчальної 
теми, тексту чи конспекту з теми; навчально-мето-
дичне забезпечення навчального процесу (Дидак-
тичні основи професійної освіти, 2017).

Зміст освіти за умов реалізації в інформа-
ційному-освітньому середовищі змінює формат 
представлення з традиційного на електронний. 

Електронний формат – це інноваційне нау-
ково-технічне явище суспільного життя, в якому 
створюється і функціонує освітній контент нового 
покоління, що володіє інноваційними методич-
ними та дидактичними закономірностями (Гар-
цов, Гарцова, 2013: 59).

Прикладом електронного формату змісту 
освіти може бути дистанційний курс навчання з 
певної дисципліни. 

Принципи навчання – це основні положення 
організації процесу навчання. 

Процес навчання відбувається з урахуванням 
загальнодидактичних (є загальними стосовно 
здійснення навчального процесу в будь-якому 
закладі освіти) та специфічних (стосуються здій-
снення навчального процесу в закладі освіти пев-
ного типу) принципів. 

Для організації процесу електронного навчання 
застосовуються як загальнодидактичні принципи, 
які модернізуються інноваційними властивостями 
та (в деяких випадках) змінюють свою назву, так і 
специфічні. Охарактеризуємо деякі із загальноди-
дактичних принципів стосовно здійснення освіт-
нього процесу в електронному форматі.

Традиційний дидактичний принцип наочності 
видозмінюється на принцип мультимедійності, 
який полягає в одночасному поданні всіх видів 

Божко H. Порiвняльний аналiз традицiйної та електронної дидактики ...
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наочності (текст, графіка, звук, відео, мультипліка-
ція) та одночасному впливі на основні перцептивні 
канали того, хто навчається (зоровий, аудитивний).

Традиційний принцип систематичності та 
послідовності, що передбачає суворий логіч-
ний порядок викладання навчальної дисципліни, 
поступове оволодіння знаннями та вміннями, 
встановлення зв’язків між окремими темами 
однієї або кількох навчальних дисциплін, допо-
внюється такими поняттями, як педагогічний веб-
дизайн та гіперзв’язок.

Педагогічний веб-дизайн являє собою систему, 
яка формує єдиний стиль реалізації електронного 
освітнього середовища, його компонентної та еле-
ментної бази, забезпечує цілісність, системність 
навчального процесу, його дидактичну, методичну 
та професійну спрямованість.

Гіперзв’язок дає змогу пов’язувати веб-
сторінки та різні навчальні модулі в єдиний 
навчально-методичний комплекс, що значною 
мірою систематизує навчальний матеріал за 
аспектами та рівнями навчання.

Традиційний дидактичний принцип активності 
видозмінюється на принцип інтерактивності, 
який забезпечує численні форми інтерактивної 
взаємодії того, хто навчається з навчально-мето-
дичним матеріалом, що дає змогу кардинально 
розширити сектор самостійної роботи (учня) сту-
дента, в тому числі і в мережі.

Традиційний дидактичний принцип індивіду-
ального і диференційованого підходу у навчанні 
спрямований на пошук можливостей гармо-
нійного поєднання індивідуальних і колектив-
них форм навчання, змінює своє трактування та 
передбачає відбір, конструювання особистісно 
орієнтованого змісту відповідно до індивідуаль-
них потреб кожного учня (студента).

Специфічними для електронного навчання є 
такі принципи:

– принцип діяльності, який означає, що зміст 
навчальних матеріалів вибудовується навколо 
основних видів діяльності того, хто навчається, 
а організація процесу навчання ґрунтується на 
рефлексії учнем (студентом) власного досвіду і 
результатів своєї навчальної діяльності;

– принцип підтримуючого дружнього серед-
овища − можливість здійснення певних комуні-
кацій в інтернеті дозволяє знімати психологічні 
бар’єри (страх взятої на себе відповідальності, 
боязнь невдачі);

– принцип особистісно опосередкованої вза-
ємодії (реалізується за умови змішаної моделі 
електронного навчання, для якої обов’язковим 
елементом є безпосереднє спілкування того, хто 

навчається з тьютором) – можливість відстежувати 
динаміку зміни потреб учня (студента) і траєкто-
рію його розвитку, проводити експертизу творчих 
результатів діяльності, вирішення нестандартних 
ситуацій, сприяти розвитку креативних, комуніка-
тивних та рефлексивних здібностей;

– принцип відкритості комунікативного 
простору забезпечує доступність створюваного 
учнями (студентами) освітнього продукту іншим 
учасникам освітнього процесу в електронному 
форматі. Це дає додаткові можливості для обгово-
рення результатів діяльності тих, хто навчається, та 
надання зворотного зв’язку у вигляді рекомендацій 
щодо розвитку створеного освітнього продукту. 

Методи навчання – це способи сумісної діяль-
ності педагога та учнів (студентів), які дають 
змогу останнім оволодіти знаннями, вміннями та 
навичками [2]. Існують різні класифікації методів 
навчання. Найбільш поширеними є класифікації 
за джерелами інформації (у такому разі методи 
навчання поділяються на словесні, наочні та прак-
тичні) та за характером пізнавальної діяльності 
учнів (у цьому випадку методи навчання поді-
ляються на 2 групи: відтворюючі та проблемно-
пошукові).

Стосовно електронного навчання можна засто-
совувати наведене вище визначення поняття 
«методи навчання», але з деякою його інтерпрета-
цією. Оскільки електронне навчання здебільшого 
передбачає самостійну діяльність того, хто навча-
ється, то і методи електронного навчання − це 
способи як сумісної діяльності педагога та учнів 
(студентів), так і самостійної діяльності учнів 
(студентів) стосовно оволодіння знаннями, вмін-
нями та навичками. 

Так, традиційно під час словесних методів 
навчання вся інформація повідомляється педаго-
гом та сприймається учнями на слух. В електро-
нному навчанні це можуть бути онлайн-заняття 
в режимі реального часу з викладачем або запи-
сані відео-лекції, уроки, спілкування з педаго-
гом за допомогою Skype тощо. Наочні методи  
(в традиційному та електронному навчанні) 
можуть не тільки ілюструвати навчальну інформа-
цію, а також бути самостійним джерелом інфор-
мації (текстові файли, фото та відеоматеріали). 
Практичні методи навчання дають змогу шляхом 
практичного виконання певних завдань закріпити 
знання, сформувати вміння та навички застосу-
вання отриманих знань (електронне тестування, 
симулятори професійної діяльності, моделювання 
процесів, віртуальні лабораторії тощо).

Форма навчання – це спосіб організації учнів 
(студентів) для навчальної діяльності та керів-
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ництва цією діяльністю педагогом [2]. Найбільш 
поширеною в традиційній дидактиці є класифіка-
ція організаційних форм навчання за характером 
організації навчального процесу та за характером 
взаємодії з учнями.

Форми організації електронного навчання 
за характером організації навчального процесу 
можуть бути такими самими, як і в традиційному 
навчанні, але організованими в електронному 
режимі (наприклад, відео-лекція, інтернет-кон-
ференція, віртуальна екскурсія, онлайн-семінар 
тощо). Стосовно форм організації навчання 
за характером взаємодії з учнями здебільшого 
йдеться про індивідуальну, а точніше, самостійну 
роботу учнів в індивідуальному темпі та режимі. 
Не виключена також фронтальна форма організа-
ції навчання в електронному режимі (наприклад 
проведення відео-лекції, розрахованої на велику 
аудиторію користувачів).

При цьому змінюється роль педагога в освіт-
ньому процесі: з людини, яка є носієм та тран-
слятором певної навчальної інформації, він пере-
творюється на консультанта і наставника, тобто 
тьютора − суб’єкта електронного навчання, що 
виконує функції організації, координації, контролю 
за придбанням компетенцій тими, хто навчається. 

Засоби навчання – це матеріальні об’єкти 
та предмети природного походження, а також 

штучно створені людиною. Вони застосовуються 
в процесі навчання як носії інформації, а також 
інструмент діяльності педагога та учнів (сту-
дентів) із метою досягнення поставлених цілей 
навчання [2]. Найбільш поширеною є класифіка-
ція засобів навчання за способом представлення 
інформації, за якою вони поділяються на друко-
вані, екранно-звукові та об’ємні.

Традиційні друковані підручники, довідники, 
словники та інші друковані навчальні видання 
(за умов електронного навчання) витісняються 
новою педагогічною продукцією − електронними 
освітніми ресурсами, складеними на основі 
нелінійних способів подачі інформації і інтер-
активності (електронні підручники, бібліотеки, 
каталоги, навчальні комплекси тощо). На заміну 
традиційним об’ємним засобам навчання прихо-
дять 3D-технології. 

Висновки. Таким чином, електронна дидак-
тика досліджує процес навчання, під час якого 
учень (студент) потрапляє в інформаційне освітнє 
середовище з домінуючою тенденцією до само-
навчання. Комплексний характер цього середо-
вища і взаємозв’язок його компонентів вимагають 
подальшого ретельного вивчення проблеми спів-
відношення процесів навчання у віртуальному 
освітньому середовищі та навчання на основі тра-
диційних джерел інформації. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Гарцов А. Д., Гарцова Д. А. Электронная дидактика в обучении иностранным языкам. Вестник РУДН, серия 

«Вопросы образования: языки и специальность», 2013. № 1. С. 58−62.
2. Дидактичні основи професійної освіти: підручник / за ред. О. Е. Коваленко. Харків : «Друкарня Мадрид»,  

2017. 238 с.
3. Маркова Е. В. Кибернетический период творчества академика А. И. Берга. Сборник (Информатика: 

неограниченные возможности и возможные ограничения) / Ред.-сост. Я. И. Фет. Москва : Наука, 2007. С. 52−89. 
4. Оспенникова Е. В. Е-дидактика мультимедиа: проблемы и направления исследования. Вестник ПГПУ, 

Информационные компьютерные технологии в образовании, 2005. Вып. 1. С. 16−30.
5. Печников А. Н. Е-дидактика: кому, зачем и в каком виде она нужна. Образовательные технологии и общество 

(Educational Technology & Society), 2013. Т. 16. № 4. С. 326−345.
6. Співаковська О. Є. Структура професійної діяльності вчителя в умовах полісуб’єктного навчального середо-

вища. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Серія: педагогіка 
і психологія, 2016. Вип. 47. С. 107−117. 

7. Фролов И. Н. E-didactics как теоретический базис электронного обучения. В мире научных открытий, 2011.  
Т. 14. № 2. С. 135−142. 

8. Чиркова Л. Н., Борщик Л. Н. К вопросу о развитии дидактики в условиях электронного образования. 
Современные информационные технологии и ИТ-образование, 2014. № 10. С. 221−228. 

9. Чошанов М. А. E-дидактика: Новый взгляд на теорию обучения в эпоху цифровых технологий. Образовательные 
технологии и общество (Educational Technology & Society). 2013. Т. 16. № 3. С. 673−685. 

10. Щенников С. А. Дидактика электронного обучения. Высшее образование в России. 2010. № 12. С. 83−90.

REFERENCES
1. Gartsov A. D., Gartsova D. A. Elektronnaya didaktika v obuchenii inostrannym yazykam [Electronic didactics in 

teaching foreign languages]. Vestnik RUDN. seriya “Voprosy obrazovaniya: yazyki i spetsialnost”. 2013. № 1. Pp. 58−62.  
[in Russian]

2. Dydaktychni osnovy profesiinoi osvity [Didactic basis of vocational education]: pidruchnyk / za red. O. E. Kovalenko. 
Kharkiv : “Drukarnia Madryd”, 2017. 238 p. [in Ukrainian]

Божко H. Порiвняльний аналiз традицiйної та електронної дидактики ...



Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 23, том 1, 2019110

Педагогiка

3. Markova E. V. Kiberneticheskiy period tvorchestva akademika A. I. Berga [The cybernetic period of creativity of aca-
demician A. I. Berg]. Informatika: neogranichennyye vozmozhnosti i vozmozhnyye ogranicheniya) : Sbornik / Red.-sost. Ya. 
I. Fet. Moscow : Nauka. 2007. Pp. 52−89 [in Russian]/

4. Ospennikova E. V. E-didaktika multimedia: problemy i napravleniya issledovaniya [E-didactics multimedia: problems 
and directions of research]. Vestnik PGPU. Informatsionnyye kompyuternyye tekhnologii v obrazovanii. 2005. Vyp. 1. Pp. 
16−30. [in Russian]

5. Pechnikov A. N. E-didaktika: komu. zachem i v kakom vide ona nuzhna [E-didactics: to whom, why and in what 
form is it needed]. Obrazovatelnyye tekhnologii i obshchestvo (Educational Technology & Society). 2013. T. 16. № 4.  
Pp. 326−345. [in Russian]

6. Spivakovska O. Ye. Struktura profesiinoi diialnosti vchytelia v umovakh polisubiektnoho navchalnoho seredovyshcha 
[The structure of the teacher’s professional activity in a polysubject educational environmen]. Naukovi zapysky Vinnytskoho 
derzhavnoho pedahohichnoho universytetu im. M. Kotsiubynskoho. Seriia: pedahohika i psykholohiia. 2016. Vyp. 47. Pp. 
107−117. [in Ukrainian]

7. Frolov I. N. E-didactics kak teoreticheskiy bazis elektronnogo obucheniya [E-didactics as a theoretical basis for 
e-learning]. V mire nauchnykh otkrytiy. 2011. T. 14. № 2. Pp. 135−142. [in Russian]

8. Chirkova L. N., Borshchik L. N. K voprosu o razvitii didaktiki v usloviyakh elektronnogo obrazovaniya [On the devel-
opment of didactics in the conditions of electronic education]. Sovremennyye informatsionnyye tekhnologii i IT obrazovaniye. 
2014. № 10. Pp. 221−228. [in Russian]

9. Choshanov M. A. E-didaktika: Novyy vzglyad na teoriyu obucheniya v epokhu tsifrovykh tekhnologiy [E-didactics: A 
new look at the theory of learning in the digital age]. Obrazovatelnyye tekhnologii i obshchestvo (Educational Technology & 
Society). 2013. T. 16. № 3. Pp. 673−685. [in Russian]

10. Shchennikov S. A. Didaktika elektronnogo obucheniya [E-learning didactic]. Vyssheye obrazovaniye v Rossii. 2010. 
№ 12. Pp. 83−90. [in Russian]



111ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

Василенко O. Функцiональна грамотнiсть дорослого населення ...

УДК 37.014.22:374.72
DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863.1/23.166123

Олена ВАСИЛЕНКО,
orcid.org/0000-0002-6364-7317

кандидат педагогічних наук, доцент,
професор кафедри іноземних мов

Національної академії внутрішніх справ
(Київ, Україна) olena.vasylenko7@gmail.com

ФУНКЦІОНАЛЬНА ГРАМОТНІСТЬ ДОРОСЛОГО НАСЕЛЕННЯ  
В КОНТЕКСТІ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ

Розглядається поняття функціональної грамотності, що дає змогу дорослій людині вступати у відносини 
із зовнішнім середовищем і ефективно в ньому існувати. Доведено пріоритетність формування функціональної 
грамотності у різних сферах життєдіяльності в освітній політиці розвинених країн і міжнародних організа-
цій. Наголошується, що найбільш широкі можливості для формування функціональної грамотності у молоді і 
дорослих має неформальна система освіти, яка дає змогу набувати знання й навички, необхідні для адаптації до 
постійних змін у соціальному середовищі, професійного, особистісного та соціального розвитку людини.
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ADULT FUNCTIONAL LITERACY  
IN THE CONTEXT OF NON-FORMAL EDUCATION

There has been considered the concept of functional literacy allowing adults to relate with the environment and 
effectively exist in it. It is noted that functional literacy level is related to the level of social development and welfare. The 
author proves priority of functional literacy formation in various spheres of educational policy in developed countries, 
international organizations. The various forms of functional literacy such as general literacy, computer literacy, knowledge 
of foreign languages, information literacy, communicative and interpersonal literacy, emergency behavior skills, legal 
and professional literacy, environmental literacy, civil and socio-political literacy and others are analyzed in the article.

There has been noticed that non-formal education (NFE) has most opportunities for the formation of functional 
literacy among young people and adults. Due to its flexibility, differentiation, corresponding to demands and needs of 
people, it allows to acquire knowledge and skills which are necessary to adapt adults to the constant changes in the 
social environment, for professional, personal and social development. Despite the fact that in most countries of the 
world significant steps are being taken to increase the level of functional literacy and the active development of the NFE 
system is in progress, in Ukrainian education and pedagogical science these concepts are rather new and require further 
research based on the analysis of scientific and practical experience of foreign countries. 

The author emphasizes the importance of activity of the UNESCO Institute for Lifelong Learning, which is a leading 
international research, education, information and publishing institution that supports the development of the theory 
and practice of lifelong learning around the world as well as provides the adult literacy development and the field of 
non-formal education. The main aims of the UIL are considered as enhancing the effectiveness and capacity of UNESCO 
member countries in lifelong learning with a focus on adult education, non-formal education and literacy.

Key words: functional literacy, elementary literacy, non-formal education, adults, the UNESCO Institute for Lifelong 
Learning.

Постановка проблеми. Необхідність дина-
мічного реагування української освітньої системи 
на швидкозмінні соціально-економічні та вироб-
ничо-технологічні умови зумовлює зростання 
значущості освіти впродовж життя, оскільки 
сучасний світ вимагає від людини, і молодої, і 
дорослої, постійного професійного, інтелектуаль-

ного та особистісного самовдосконалення. Отже, 
здатність результативно навчатися все життя стає 
виключно важливою особистісною і соціальною 
цінністю. Водночас від сучасної людини вимага-
ється володіння не лише професійними компетент-
ностями, а тими знаннями й уміннями, що забез-
печують повноцінне функціонування суб’єкта в 
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інформаційному світі, його ефективну діяльність 
як у житті суспільства, так і для власного розви-
тку. Таку здатність людини вступати у відносини 
із зовнішнім середовищем і максимально швидко 
адаптуватися та успішно існувати в ньому визна-
чають як функціональну грамотність. Розвиток 
функціональної грамотності молоді та дорослих, 
які вже закінчили заклади формальної освіти, стає 
актуальним напрямом освіти впродовж життя і 
можливий переважно в системі неформальної 
освіти дорослих.

Ще в 70-х роках минулого століття з’явилося 
усвідомлення того, що виключно формальна 
освіта не в змозі задовольнити стрімке зростання 
різноманітних освітніх потреб дорослих людей. 
Запровадження нових підходів до формальної сис-
теми освіти дало значний поштовх виникненню й 
інституціоналізації неформальної системи освіти. 
Саме неформальна освіта (НФО) завдяки таким її 
якостям, як гнучкість, нерегламентованість, від-
повідність запитам і потребам людей, диферен-
ційованість і практичність, дає змогу дорослим 
набувати знання й навички, необхідні для адапта-
ції до постійних змін у соціальному середовищі, 
компенсувати недоліки традиційної освіти, фор-
мувати здатність до подальшого професійного, 
особистісного та соціального розвитку людини 
(Освіта дорослих, 2014: 265).

Аналіз досліджень. При тому, що поняття 
функціональної грамотності було введено в 
науковий обіг у 60-ті роки минулого сторіччя і 
вперше цей термін прозвучав на Всесвітньому 
конгресі з ліквідації неграмотності у Тегерані у 
1965 році, активні наукові дослідження з цієї про-
блеми розпочалися на початку 80-х років ХX ст. 
У зарубіжній педагогіці проблема функціональної 
грамотності активно розроблялася і досліджува-
лася такими науковцями, як Ф. Лаубах, Р. Колвін, 
П. Фрейре, Г. Джонс, М. Клей, К. Скотт, У. Гір 
та ін. Так само неформальній освіті та освіті 
дорослих присвячено багато праць зарубіжних 
дослідників, зокрема роботи А. Кроплі, Р. Дейва, 
П. Вільямса, Е. Хьюмела, Ф. Кумбса, Д. Свіфта, 
Дж. Дьюі, М. Ноулза, А. Маслоу, К. Роджерса.

Мета статті полягає у тому, щоб розглянути 
сутність поняття функціональної грамотності, 
її роль і можливості розвитку в системі нефор-
мальної освіти дорослих у світовому й україн-
ському вимірі. 

Виклад основного матеріалу. Як зазначалося, 
проблема функціональної грамотності привернула 
увагу науковців і практиків наприкінці минулого 
сторіччя у зв’язку із загостренням суперечностей 
між рівнем професійної підготовки випускників 

ВНЗ та їх неспроможністю адекватно реалізову-
вати професійні та соціальні функції у зв’язку з 
постійним ускладненням інформаційних, кому-
нікаційних і технологічних ресурсів. З іншого 
боку, поширення функціональної неграмотності 
пов’язують із невідповідністю результатів освіти (і 
середньої, і вищої) вимогам сучасного суспільства 
(технологічним, інформаційним, комунікативним) 
внаслідок стрімкого розвитку інформаційного сус-
пільства, надзвичайного прискорення продуку-
вання та розповсюдження знання. У зв’язку з акту-
алізацією проблеми функціональної грамотності 
розпочався процес реформування освітніх систем 
у багатьох розвинених країнах світу. 

Функціональну грамотність визначають як 
здатність людини вступати в стосунки із зовніш-
нім середовищем і максимально швидко адапту-
ватися і функціонувати в ньому. У педагогічних 
джерелах функціональну грамотність розгляда-
ють також як:

– здатність використовувати універсальні 
методи діяльності з метою вирішення проблем 
соціальної адаптації на основі застосування пра-
вил,  норм щодо конкретної ситуації;

– рівень освіченості, що характеризує здат-
ність майбутнього фахівця вирішувати стан-
дартні життєві та професійні завдання у різних 
сферах діяльності на підставі переважно при-
кладних знань;

– здатність людини вступати у відносини із 
зовнішнім середовищем і швидко адаптуватися і 
функціонувати і ньому (Бугаєвська, 2012: 76).

Важливо розрізняти елементарну грамотність 
як здатність особистості читати, розуміти прочи-
тане, складати прості короткі тексти і здійснювати 
найпростіші арифметичні дії (читати-писати-
рахувати) і як функціональну грамотність, що ста-
новить собою такий рівень знань, умінь і навичок, 
що забезпечує нормальне функціонування осо-
бистості в системі соціальних відносин, який вва-
жається мінімально необхідним для здійснення 
життєдіяльності особистості в конкретному куль-
турному середовищі (Giere). Функціональна гра-
мотність вважається ситуативною характеристи-
кою особи і проявляється в конкретній життєвій 
ситуації, так само як і функціональна неграмот-
ність виявляє себе у разі зміни ситуації, способу 
життя або типу професійної діяльності.

Г. Бугаєвська виділяє такі форми функці-
ональної грамотності: загальна грамотність, 
комп’ютерна грамотність, володіння іноземними 
мовами, інформаційна грамотність, комунікативна 
грамотність, побутова грамотність, грамотність 
поведінки в надзвичайних ситуаціях, суспільно-
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політична грамотність та ін. (Бугаєвська, 2012: 76). 
Водночас у дослідженні Є. Воронович функціо-
нальна грамотність визначається як «грамотність 
для всіх», що передбачає сукупність правової і 
загально-професійної грамотності, екологічної 
грамотності (знання середовищних характерис-
тик); громадянської грамотності (здатність оціню-
вати політичну й економічну ситуацію і приймати 
відповідні рішення до дії тощо) (Воронович).

Радою Європи було визначено ключові компе-
тентності, що забезпечують готовність фахівців 
до адаптації і самореалізації в умовах ринку праці 
сучасного інформаційного суспільства, тобто 
можуть бути складниками функціональної гра-
мотності: 

– соціально-політична компетентність, або 
готовність до рішення проблем, яка визначає не 
стільки реальну ефективність рішень, що при-
ймаються, скільки психологічну готовність брати 
на себе відповідальність за прийняті самостійно 
рішення;

– інформаційна компетентність, яка озна-
чає сукупність готовності і потреби працювати із 
сучасними джерелами інформації в професійній і 
побутовій сферах діяльності;

– комунікативна компетентність, яку утворю-
ють три складники  (мовної, мовленнєвої та соціо-
культурної) і яка життєво потрібна для успішного 
професійного функціонування та кар’єрного 
росту практично у будь-якій галузі;

– соціокультурна компетентність, або готов-
ність та здатність жити і взаємодіяти у сучасному 
полікультурному світі (Бугаєвська, 2012: 77).

Розглядаючи проблему функціональної гра-
мотності, на практиці зазвичай стикаються з її від-
сутністю, тобто функціональною неграмотністю, 
яка, на думку дослідників, є суттєвим чинником 
ризику існування сучасного людства, пов’язаним 
із втратами і збитками для суспільства. Не дивно, 
що у багатьох країнах поряд із безробіттям є зна-
чна кількість робочих місць, що не можуть бути 
заповнені через недостатню освіченість претен-
дентів (Освіта дорослих, 2014).

Є чітка відмінність між елементарною, або 
«чистою», неписьменністю і функціональною 
неграмотністю. «Чисто» неписьменні люди не 
можуть читати і писати ні якоюсь мірою, ні з 
жодною практичною метою. На противагу цьому, 
функціонально неписьменні люди можуть читати 
і писати прості тексти, але цих навичок замало, 
щоб відповідати повсякденним вимогам життя 
в їх власному суспільстві. Так, вміння написати 
власне резюме, заповнити банківські документи є 
необхідним для сучасних розвинених країн.

Нині зміст поняття «функціональна гра-
мотність» розширюється до володіння певним 
комплексом різних суспільно необхідних знань і 
навичок, які дають людині змогу свідомо брати 
участь у соціальних процесах. Прослідковується 
закономірність: чим вищим є рівень розвитку сус-
пільства, тим вищі вимоги висуваються до рівня 
функціональної грамотності громадян. Тому у 
сучасних зарубіжних дослідженнях це поняття 
визначають як соціально-економічне явище і 
тісно пов’язують рівень її сформованості з рівнем 
добробуту населення і держави загалом.

Характеристики функціональної також негра-
мотності варіюються від однієї культури до іншої. 
Наприклад, рівень грамотності, притаманний 
фермеру з сільської місцевості у країні, що розви-
вається, може вважатися функціональною негра-
мотністю для міського населення технологічно 
розвинених країн. Якщо говорити про рівень 
освіченості людини в західних розвинених краї-
нах, то характеристиками функціональної негра-
мотності є: стереотипність мислення; невміння 
застосовувати знання й уміння на практиці; низь-
кий рівень культури;  пасивна поведінка (життєва 
позиція); пасивне читання (небажання дорослих 
і дітей читати); невміння зробити висновок із 
прочитаного тексту, вирішити завдання з кількох 
дій, написати твір, різні документи; нездатність 
аргументувати і відстоювати власну позицію 
тощо (Воронович).

У розвинених країнах рівень функціональної 
грамотності індивіда пропорційний рівню дохо-
дів громадян. Наприклад, за даними Національ-
ного центру статистики в галузі освіти в Сполуче-
них Штатах, понад 60% дорослих, які відбувають 
покарання у в’язницях США читають на рівні або 
нижче четвертого класу середньої школи, тобто 
є функціонально неграмотними, 85% американ-
ських неповнолітніх в’язнів є також неписьмен-
ними. Серед дорослого населення США 43% тих, 
хто живе за межею бідності, є функціонально 
неграмотними, і лише 4% володіють високим 
рівнем грамотності (Health Literacy of America’s 
Adults,  2006).

Нещодавно проведене у Німеччині масштабне 
дослідження виявило, що із загальної кількості 
населення понад 80 млн осіб, близько 7,5 млн до- 
рослих у віці від 18 до 64 років є функціонально 
неграмотними і ледь вміють читати і писати. Отже, 
навіть у найрозвинутішій країні Європи майже 
кожний десятий житель потерпає від неграмот-
ності, незважаючи на обов’язкову відвідуваність 
школи і хороші можливості для отримання освіти, 
більше половини з них мають професію. За резуль-
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татами німецького дослідження та виявлення цих 
негативних тенденцій у країні було розгорнуто 
активні дискусії науковців та освітян-практиків із 
метою обговорення проблеми та визначення шля-
хів її подолання (Alumniportal Deutschland).

Зазначимо, що в українській педагогічній науці 
і практиці і поняття функціональної грамотності 
чи неграмотності, і розробка шляхів вирішення 
цієї проблеми є достатньо новими і недослідже-
ними. На жаль, відповідно, немає статистич-
них досліджень щодо рівня володіння жителями 
України функціональною грамотністю чи пев-
ними її складниками. Статистичні дані говорять 
про те, що 99,8% громадян України отримали 
обов’язкову загальну середню освіту. Але це не 
означає, що вони є функціонально грамотними і 
володіють всіма знаннями і вміннями, необхід-
ними для успішного існування в сучасному інфор-
маційному суспільстві.

Зважаючи на важливість формування функціо-
нальної грамотності у громадян для соціально-еко-
номічного розвитку всіх країн світу, закономірним 
можна вважати те, що з середини ХХ ст. проблема 
грамотності, як загальної, так і функціональної, 
потрапила у поле зору міжнародних організацій. 
Так, 1990 рік було оголошено ЮНЕСКО Міжна-
родним роком грамотності, а 2002–2012 роки –  
Десятиліттям грамотності з метою привернути 
увагу світової спільноти до цієї проблеми. Крім 
того, більшість країн світу (97 країн) мають певні 
закони, правові акти, проводять державні і громад-
ські заходи та ініціативи щодо підтримки рівня гра-
мотності дорослого населення і молоді: 24 країни 
Африки, 8 арабських країни, 29 держав Європи і 
Північної Америки, 20 латиноамериканських країн 
(The Second Global Report on Adult Learning and 
Education, 2013: 42). 

Широкі можливості для розвитку у молоді 
та дорослих різновидів функціональної грамот-
ності: правової, екологічної, соціально-культур-
ної, комунікативної та інших, – впродовж усього 
життя надає система неформальної освіти. Роз-
виток неформальної освіти дає змогу навчатися 
тим, хто цього позбавлений, і охопити навчан-
ням всіх, хто не охоплений (Неформальна 
освіта). Такі нові реалії, як диверсифікація 
освітніх потреб у швидко мінливому суспіль-
стві,  невирішені проблеми неграмотності, як 
загальної, так і функціональної, обмежені мож-
ливості формальних систем освіти, а також роз-
виток інформаційно-комунікаційних технологій 
змусили учасників світового освітнього процесу 
переглянути потенціал НФО задля вирішення 
зазначених проблем.

Робота і навчання в системі НФО відбувається 
за різноманітними напрямами: соціально-пси-
хологічним, медично-психологічним, правовим, 
громадянським, лінгвістичним, побутово-дозвіл-
лєвим, спортивним, художньо-естетичним і т. ін., 
що дає змогу молодій чи дорослій людині ово-
лодіти будь-яким видом функціональної гра-
мотності, що потребує формування або покра-
щення. Переваги НФО полягають у тому, що цей 
вид освіти дає змогу обирати конкретні форми 
роботи з урахуванням специфічних потреб у зна-
ннях різних категорій населення. Відповідно, в 
системі НФО є можливості створити комунальні 
навчальні центри для сільських або міських жите-
лів, групи грамотності для дорослих, проводити 
навчання трудових навичок, професійну підго-
товку на робочому місці, забезпечити дистанційну 
освіту для жителів віддалених районів, санітарно-
гігієнічну освіту, а також проводити курси сус-
пільствознавства та неперервної освіти молоді та 
дорослих у розвинених країнах і країнах, що роз-
виваються. Форми роботи і тематика НФО різно-
манітні, але всі вони засновані на спільних прин-
ципах – навчання з урахуванням потреб дорослих 
учнів, зв’язок із практикою, гнучкі програми, роз-
клад і вибір місця проведення, що суттєво відріз-
няє її від формальної освіти. 

Зазначимо, що у багатьох країнах світу є нор-
мативно-правова база для існування і розвитку 
неформальної освіти, а також підтримуються стра-
тегії визнання, валідації та акредитації результатів 
НФО через систему формальної освіти (The Second 
Global Report on Adult Learning and Education, 2013: 
137). Крім того, питання розвитку грамотності 
молоді та дорослих, а також сфера неформальної 
освіти є ключовими напрямами діяльності Інсти-
туту навчання впродовж життя ЮНЕСКО, який є 
провідним міжнародним дослідницьким, навчаль-
ним, інформаційним і видавничим інститутом, що 
підтримує розвиток теорії і практики навчання 
впродовж життя і освіти дорослих по всьому світі. 
Як зазначено в статутних документах Інституту, 
його завдання – «посилити дієвість і спроможність 
країн-членів ЮНЕСКО у сфері навчання впро-
довж життя з увагою на освіті дорослих, нефор-
мальній освіті та грамотності» (UNESCO Institute 
for Lifelong Learning). 

Висновки. Отже, зміст поняття функціо-
нальної грамотності, так само, як і функціональ-
ної  неграмотності, остаточно не визначений і зна-
чно відрізняється в різних наукових дослідженнях 
і в залежності від рівня розвитку країни.  Проблему 
функціональної грамотності варто розглядати не 
лише як наукову і змістову проблему, а як про-
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блему пошуку механізмів і способів прискореної 
ліквідації неграмотності. У цьому контексті функ-
ціональна грамотність стає соціально-економічним 
поняттям, пов’язаним з успішністю адаптації та 
функціонування індивіда в сучасному суспільстві. 

Формування функціональної грамотності у 
різних сферах життєдіяльності стає реальним 
пріоритетом освітньої політики у багатьох роз-
винених країнах, що підтверджується активною 
законодавчою політикою і практичними захо-
дами, а також увагою міжнародних організацій 
до цієї проблеми. Система неформальної освіти 
дорослих надає широкі можливості для розвитку 
у населення функціональної грамотності завдяки 

доступності, гнучкості і мобільності, диферен-
ційованості та практичної спрямованості цього 
виду освіти. Попри те, що у більшості країн 
світу здійснюються значні кроки для підвищення 
рівня функціональної грамотності і відбувається 
активний розвиток системи НФО, в українській 
освіті і педагогічній науці ці поняття є доволі 
новими і потребують дослідження на основі ана-
лізу наукового і практичного досвіду зарубіж-
них країн. Водночас необхідність усвідомлення 
їх важливості та практичного запровадження як 
невід’ємної складової частини освіти впродовж 
життя в нашому суспільстві та державі залиша-
ється також актуальною. 
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РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ  
В УМОВАХ СИСТЕМНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

У статті акцентовано на необхідності в Україні проведення реформування вищої освіти, в якій відчувається 
гостра потреба в період довготривалої трансформації нашого суспільства. Дослідники реформ доводять необ-
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до їх реалізації (цілі, засоби, стабільність, ціни, альтернативи, відповідальність, правові гарантії). 

Реформу можна розглядати в ракурсі дотримання єдиного освітнього простору в межах країни. Такий про-
стір включає ідеологічний, політичний, правовий, організаційно-управлінський, змістовий, інформаційний та 
особистісний виміри. Дотримання і забезпечення єдності цих вимірів сприяє успішності освітнього реформу-
вання та загалом функціонуванню вищої освіти. 

Окреслено деякі проблеми вітчизняної вищої школи, які мають вирішуватися під час її реформування. 
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REFORMING HIGHER EDUCATION  
IN THE CONDITIONS OF SYSTEMIC TRANSFORMATION OF SOCIETY

The article focuses on the need for reforming higher education in Ukraine, which is an urgent need of the long-term 
transformation of our society. Researchers of reform prove the necessity of organizing and implementing reforms on the 
theoretical basis. They put forward and substantiated the conditions and requirements for the implementation of these 
reforms (goals, means, stability, prices, alternatives, responsibility, legal guarantees). 

The reform can be considered in terms of observance of a single educational space within the country. Such a space 
includes ideological, political, legal, organizational, management, content, informational and personal dimensions. 
Compliance and security of the unity of these dimensions contributes to the success of educational reform and the 
functioning of higher education in general.

The main problems of the national high school that are to be solved during its reformation are outlined in the article. 
Among them: optimization of the network of institutions of higher education and creation of their innovative model; 
definition of their own economic policy and ensuring “transparency” of financial management; improvement of the 
quality of higher education;  the development of mechanisms for ensuring the quality of higher education, improving 
the system of accreditation of higher educational institutions, the transition to innovative higher professional education, 
ensuring its balance (through diversity, mobility, efficiency, new content), designing new types of higher educational 
institutions and educational structures. Rapid job change leads to students’ awareness of their future, associated with 
retraining required by the need to emphasize in the educational process the necessity to teach students to learn. One of the 
major drawbacks of modern higher education in Ukraine is the lack of a significant and qualitative practical component. 
It is about changing approaches, and not just about increasing hours for manufacturing practice. The issue of recruiting 
graduates is still vital.

In general, the reform is an integrated and multilateral process of profound qualitative changes in the system of higher 
education – from socio-cultural goals to the content of education, organization and management mechanisms. These 
changes are seen as the key to the transition of higher education to a new state, as well as one of the important factors of 
qualitative transformation of Ukrainian society.

Key words: transformation, education reform, requirements for reforms.
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Василюк A. Реформування вищої освiти в умовах системної трансформацiї ...

Постановка проблеми. У Стратегії сталого 
розвитку «Україна-2020» одним із напрямів ука-
зано реформування освіти, зокрема вищої, яка 
не відповідає потребам сучасної людини, ринку 
праці й суспільства. Суть кризи вітчизняної вищої 
освіти пов’язана з науково-технічною револю-
цією, яка викликала інтелектуалізацію праці й 
значно трансформувала соціальні уявлення про 
особистісні пріоритети студентів, висунувши на 
перші місця освіченість, безперервність самонав-
чання, креативність і самостійність. Ці пріори-
тети суперечать старій педагогічній системі (що 
склалася в індустріальну епоху), зорієнтованій на 
запам’ятовування, відтворення і виконання. Це 
призвело до зниження якості загальноосвітньої 
фундаментальної підготовки фахівців. 

Аналіз досліджень. Проблемі наукового під-
ходу до підготовки й проведення освітніх реформ 
присвячено публікації вітчизняних і зарубіжних 
учених. Зокрема, Л. Церих виокремлює ком-
поненти структурної та кількісної трансфор-
мації в освітній системі, А. Епштейн пропонує 
застосовувати зовнішні та внутрішні індикатори 
визначення ефективності реформ. Різні підходи 
до стратегій упровадження та аналізу освітніх 
реформ висвітлюють А. Сбруєва, Т. Хейніцька-
Безвінська, Р. Пахоцінський, Т. Левовицький та ін. 
Сукупність правил для здійснення реформ запро-
поновано Т. Хюсеном, А. Яновським, Ч. Купі-
севичем та ін., механізми моніторингу освітніх 
змін – Ю. Алферовим. 

Мета статті – здійснити аналіз особливостей 
освітнього реформування в умовах трансформації 
нашого суспільства, а також виявити умови, коли 
можна проводити реформу та які перешкоди необ-
хідно подолати на її шляху.

Виклад основного матеріалу. Специфіка 
системної трансформації пов’язана із боротьбою 
за владу, а також зміною управлінських команд. 
Щодо освітніх змін, конфліктний стан спостері-
гається у двох площинах: з одного боку, супер-
ечність між наявною освітньою системою й 
необхідністю економічної ринкової політики, а з 
іншого – між умовами глобалізації та інтеграції зі 
світовою економікою та національними умовами.

Неминучість трансформаційних процесів, 
пов’язаних із діяльністю людини, становить чин-
ник, який зумовлює освітні реформи. Утім, транс-
формація як один із чинників освітніх реформ не 
надає готових рішень, а лише дає усвідомлення 
про необхідність змін у самій системі освіти (для 
підвищення загального рівня компетентностей 
людини, сприяння кращій підготовці до життя в 
динамічно змінних умовах сучасності). Транс-

формація має на меті перебудову всього, що має 
якимось чином стосуватися якісного покращення 
умов життя. 

Дослідниками реформ (Василюк, 2009; Кре-
мень, 2011; Лексин, Швецов, 1995; Husen, 1988) 
сформульовано низку вимог до підготовки та 
здійснення реформ вищої освіти: 1) реформа має 
бути інтегральною частиною ширшої програми 
суспільно-господарської й культурної перебудови 
країни, тобто становити одну з умов її успіху та 
ефективності; 2) реформаторські дії мають бути 
підпорядковані загальній меті, а кожна цивілізо-
вана реформа має бути зорієнтована на розквіт 
суспільства. Реформи не терплять ідеологічних 
суперечностей, вони являють собою організаційні 
технології змін, які не допускають змін цілей, 
оскільки це означало б зміну самої реформи;  
3) досягнення будь-якої цілі не обходиться без 
засобів, інколи «болісно відчутних». Однак варто 
оголосити їх завчасно, а також закріпити на рівні 
закону й одночасно відвести загрозу політич-
них провокацій у напрямі конструктивних дій; 
4) потрібно, щоб реформа була концептуально, 
організаційно, фінансово та кадрово підготовле-
ною (із випереджанням у часі, а не напередодні 
чи в процесі освітніх змін). При цьому важливим 
є формування прихильного ставлення до неї сус-
пільства. Концепція реформи повинна мати ціліс-
ний характер, варіативний і перспективний плани. 
Інакше при кожній зміні міністра освіти започат-
ковуються нові реформи. Одна із причин невдачі 
багатьох реформ – поверховість і поспішність їх 
кадрового забезпечення. Головною технологічною 
умовою є поєднання компетентного реформатор-
ського верху з високим професіоналізмом серед-
ньої та низової виконавчих ланок; 5) мають бути 
визначені критерії ефективності реформи (що ста-
новить зовнішній індикатор якості реформи). Не 
менш важливим є визначення прогнозів наслідків 
реформування й оцінки рівня відповідності цих 
наслідків національним інтересам, а також визна-
чення тих верств суспільства, інтереси яких сто-
ять за тими чи іншими рекомендаціями (внутрішні 
індикатори якості реформи); 6) кожен реформатор 
має оголосити ціну, яку суспільство має заплатити 
за зміни. Це суспільні гарантії того, що реформа 
досягне своєї мети без перевищення її ціни від-
повідно до результатів. Якщо політика реформи 
призводить до негативних явищ, то реформато-
рам потрібно включати альтернативний варіант 
реформи або подавати у відставку; 7) реформа 
має бути гнучкою. У разі необхідності слід акти-
візувати резервні механізми зміни тактики, тим-
часового відступу й також перегрупування сил. 
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Педагогiка

Альтернатив не може стосуватися лише те, що 
вказано у законах або нормативних актах про 
конкретні реформаторські дії; 8) реформатори-
автори, кому народ довіряє проведення реформ, 
і реформатори-реалізатори, кому доручає їх про-
ведення, мають нести особисту відповідальність 
за узгодженість проголошених цілей і ціни рефор-
мування реальним параметрам життя суспільства. 
Особливо варто підкреслити важливість закрі-
плення за окремими керівниками та рівнями влади 
(центр, регіони) усієї повноти відповідальності 
за результати реформи, оскільки розпорошеність 
відповідальності створює умови для постійного й 
безрезультативного пошуку винних у разі невдач;  
9) у своєму сенсі поняття «реформа» означає пере-
творення чогось, що проводиться законодавчим 
шляхом. Отже, легітимність є чи не найважливі-
шою ознакою та основою проведення сучасної 
цивілізованої реформи. Зазвичай реформа розпо-
чинається загальнодержавними правовими діями 
(від декларацій до референдумів), які окреслюють 
передбачувані контури перетворень і технологію 
їх виконання. В умовах побудови демократичної 
і правової держави проявом вимог легітимності 
є попереднє прийняття закону про реформу, який 
має визначити: стратегічні цілі, головний зміст і 
підґрунтя реформи; ключові процедури прове-
дення реформи; соціальні гарантії реформування 
та відповідальність за їх забезпечення. 

Кожна реформа має визначені терміни, усі 
реформаторські дії мають  відбуватися поетапно. 
З цією метою створюється хронологія (календар) 
реформи. 

Вимоги до організації та проведення реформи 
освіти можна розглядати у контексті дотримання 
освітнього простору в межах однієї країни. Такий 
простір містить комплекс важливих вимірів: іде-
ологічний – єдині філософія освіти й освітня іде-
ологія, які визначають принципи й напрями роз-
витку системи освіти; політичний – єдина освітня 
політика, яка реалізує ці принципи і напрями в 
конкретних історичних умовах; правовий – єдина 
законодавча та нормативно-правова база, яка 
забезпечує функціонування і розвиток освітньої 
системи; організаційно-управлінський – цілісна 
організаційна структура освіти та єдина система 
управління освітою на всіх її рівнях; змістовий – 
єдина лінія розгорнення змісту освіти, яка забез-
печує його наступність на різних освітніх рівнях; 
інформаційний – єдине інформаційне середо-
вище, що утримує цілісність освітнього простору 
(через забезпечення інформаційно-технологічної 
інфраструктури, сукупність взаємопов’язаних 
організаційно-правових, соціально-економіч-

них, навчально-методичних, науково-технічних, 
виробничих та управлінських процесів); особис-
тісний – єдиний освітній стандарт, який гарантує 
рівність освітніх можливостей (як соціальних, так 
і географічних) при збереженні права людини на її 
освітній вибір та побудову власної освітньої тра-
єкторії (Василюк, 2009). У разі руйнування єди-
ного освітнього простору виникають перешкоди 
й гальма, що ускладнюють здійснення реформу-
вання і розвиток освіти загалом.

Часто невдачі освітніх змін списують на уні-
кальність умов, які склалися під час цієї реформи. 
Однак істотно важливими є суспільна потреба 
змін, політична гомогенність поля їх проведення і 
невичерпна сила влади, здатної одночасно прово-
дити реформи, тримати під контролем ідеологіч-
ний фон і керувати. Ці умови або мають існувати 
об’єктивно й не змінюватися під час проведення 
реформи, або бути створеними спеціально.  
В інших випадках реформа не зможе відбутися. 
Крім того, такі нетехнологічні дії, як свідоме роз-
мивання пореформаторських очікувань й нехту-
вання ідеологічною підтримкою, можуть знищити 
саму реформу або перетворити її на в’ялий перебіг 
псевдореформування із неочікуваними наслідками. 

Отже, задля забезпечення реформи потрібні 
постійні та компетентні реформатори-автори 
та реформатори-організатори. Одночасно важ-
ливою кадровою умовою є орієнтація на власні 
сили. Жодна реформа, незалежно від того, в якій 
мірі була запозичена її ідеологія, не доводилася 
до кінця запрошеними «зі сторони» експертами. 
Кожна реформа задля її успішності має бути добре 
підготовленою, а її перебіг – постійно й ретельно 
контрольованим, особливо в умовах складних 
трансформаційних процесів у державі. За відсут-
ності необхідної кількості компетентних керівних 
та виконавських кадрів така реформа, що три-
ває багато років, нерідко перетворюється на фік-
цію –  нікому не потрібні звіти, застарілі експер-
тизи й упровадження банальних змін, часто (для 
підкреслення їх важливості) зовнішніх запозичень. 

Ініціатором реформ переважно виступає дер-
жава, яка окреслює головні напрями і обсяг 
передбачуваних змін. Такі рішення приймаються 
на найвищих щаблях ієрархії влади. Тому авто-
рами освітніх реформ виступають політики (які 
представляють певні ідеологічні орієнтації), пред-
ставники господарського світу (які в освіті вбача-
ють чинники корисних змін у сфері матеріальних 
послуг, споживання й торгівлі). Дослідження 
освітніх реформ показало, що інколи їх авторами 
виступали міністри освіти. Не можна оминути 
роль науковців, особливо представників суспіль-
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них і гуманітарних наук, які разом з експертами 
та футурологами висувають гіпотези зі сфери 
майбутніх тенденцій споживання, стандартів 
життя, масової культури, економічного розвитку 
чи загроз, шансів і проблем сучасної цивілізації. 

В Україні курс на реформу вищої школи декла-
рувався неодноразово. Вже відбулися певні зміни, 
однак все ще на часі невирішені проблеми:  

– потребує оптимізації мережа закладів 
вищої освіти (ЗВО). Для нашої країни потрібно 
більше сучасних університетів, які були б кон-
курентоспроможними в глобальному просторі. 
Насамперед, це стосується регіонів: створення на 
базі наявних навчальних закладів університетів 
із розвиненою наукою, сучасними педагогічними 
школами і відповідною навчально-матеріальною 
базою. Це сприятиме ефективнішому викорис-
танню фінансових можливостей для осучаснення 
навчально-наукової бази;

– інформаційно-технічний прогрес висунув 
знання у центр соціально-економічного розвитку, 
тому ЗВО належить вийти на інноваційну модель. 
У цьому контексті вищі школи можуть стати аген-
тами економічного розвитку своїх регіонів і сус-
пільства загалом;

– існують розбіжності в умовах фінансування 
між такими напрямами підготовки студентів, як 
підприємництво, менеджмент та інформаційні 
технології (які можна профінансувати з альтер-
нативних джерел), і підготовкою в галузі фунда-
ментальних, гуманітарних і точних наук, яка зале-
жить від бюджетного фінансування. Відчувається 
необхідність створення інфраструктур, які дадуть 
змогу ЗВО займатися стратегічним фінансовим 
плануванням, визначенням власної політики у 
сфері прибутків і витрат, задоволенням широких 
запитів споживачів освітніх послуг, а також забез-
печенням «прозорості» фінансового менеджменту;

– залишається гострою проблема падіння 
якості вищої освіти, яка пов’язана із недофінан-
суванням навчально-лабораторної та матеріаль-
ної бази ЗВО, низькою оплатою праці викладачів, 
упровадженням платної вищої освіти, а також поя-
вою недержавних вищих шкіл та державних філій 

без належного кадрового, навчально-методичного 
та матеріального забезпечення, що дискредитує 
вищу освіту України. Необхідна розробка механіз-
мів забезпечення якості вищої освіти й удоскона-
лення системи акредитації ЗВО, перехід до нова-
торської вищої професійної освіти, забезпечення 
її збалансованості (через різноманітність, мобіль-
ність, економічність, новий зміст), проектування 
нових типів вищих шкіл і освітніх структур;

– швидка зміна робочих місць призводить 
до усвідомлення студентами свого майбутнього, 
пов’язаного із перенавчанням та перекваліфікацією, 
що вимагається потребою акцентування в освіт-
ньому процесі необхідності вчити студентів учитися 
(тобто оволодіння методологією самонавчання);

– одним із недоліків сучасної вищої освіти в 
Україні є надмірна теоретичність та відсутність 
якісної практичної складової частини. Причому 
йдеться про зміну підходів (а не лише про збіль-
шення годин на виробничі практики). Студенти 
мають навчитися правильно будувати свою пове-
дінку в професійному житті, здійснювати новації, 
бути обізнаними з колом проблем, з якими дове-
деться зіткнутися у майбутньому. Інакше кажучи, 
треба забезпечити студентам умови для форму-
вання прикладних компетентностей;

– проблема працевлаштування випускни-
ків нині не хвилює керівників ЗВО (державних і 
тим більше недержавних), хоча саме вони мали 
б нести відповідальність за своїх вихованців. До 
того ж особливо гостро в останні роки стоїть про-
блема інтелектуальної еміграції.  

Це є далеко не повний перелік назрілих про-
блем вищої освіти, які доведеться вирішувати 
реалізаторам реформи.

Висновки. Реформа є комплексним, багато-
стороннім та багатофазовим процесом складних 
і глибоких якісних змін у системі вищої освіти в 
усіх її сферах й інституційних проявах – від соці-
окультурних цілей до змісту освіти, механізмів 
організації та управління. Ці зміни розглядаються 
як кермо переводу вищої освіти в новий стан, а 
також як один із важливих чинників якісного 
перетворення українського суспільства.
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ПОЛІХУДОЖНІЙ ПІДХІД У ПІДГОТОВЦІ  
МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА  

ДО РОБОТИ В ЗАКЛАДАХ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Стаття присвячена проблемі підготовки майбутніх викладачів образотворчого мистецтва до роботи в 
закладах позашкільної освіти з позиції поліхудожнього підходу. Автором розкрито основні вимоги до сучасного 
вчителя образотворчого мистецтва, сформульовано сутність поняття «професійно-педагогічна компетент-
ність» учителя образотворчого мистецтва, здійснено теоретичний аналіз ідеї поліхудожнього  підходу в педа-
гогічній науці,  визначено та обґрунтовано поліхудожній потенціал різних видів мистецтва, доведено перспек-
тивність поліхудожнього підходу в процесі фахової підготовки.

Ключові слова: майбутній викладач, образотворче мистецтво, підготовка, заклади позашкільної освіти, 
поліхудожній підхід.
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POLYART APPROACH IN TRAINING OF FUTURE TEACHERS  
THE FINE ARTS TO WORK IN INSTITUTIONS OF OUT-OF-SCHOOL EDUCATION

The professional and pedagogical competence of the art teacher represents readiness for effective implementation 
of art education, forming of the valuable relation to a pedagogical profession, psychology and pedagogical and subject 
knowledge, professional abilities, experience of art mastering of reality.

Article is devoted to a problem of training of future art teachers for work in institutions of out-of-school education 
from a position of polycultural approach. The author opened the main requirements to the modern art teacher in the 
conditions of modern society; are analyzed an entity of the concept “professional and pedagogical competence” of the 
art teacher; the theoretical analysis of the idea of polyart approach in pedagogical science is carried out; the prospects 
of polyart approach in the course of vocational training are proved.

Are defined and proved polyart the potential of different types of art, provides: using synthesis of different types of 
arts in institutions of additional education; forming of complete cultural and professional outlook on the basis of unity of 
art, scientific and philosophical knowledge of the world; acquisitions of experience of art comprehension of reality that, 
in turn, promotes forming at future teacher of art of similar experience in the pupils, development of feeling of harmony 
and creative personal development.

The main conditions of forming of pofesiyno-pedagogical competence at future art teachers are opened: creation 
of educational process on the basis of polyart approach, using different types of art in the course of studying by future 
teachers of disciplines of the professional block; creation polyart the educational environment in which the fine arts are 
a subject and space basis.

It is accented that training of future art teachers on the basis of polyart approach should be carried out on three by 
the interconnected and complementary vectors: cognitive, methodical and procedural.

Key words: future teacher, fine arts, preparation, establishment of out-of-school education, polyart approach.

Постановка проблеми. Сучасні тенденції в 
розвитку суспільства, динамічний розвиток закла-
дів освіти та закладів професійної освіти визна-
чають зміни в змісті та наповненні навчання, його 
меті та завданнях.

З пріоритетних завдань закладу вищої освіти 
постає необхідність підвищення якості професій-

ної підготовки майбутніх викладачів образотвор-
чого мистецтва.

Прогресивність сучасних інформаційних, по- 
літичних та соціокультурних перетворень в укра-
їнському суспільстві  суттєво змінює статус осо-
бистості в ньому та методи професійної підго-
товки майбутніх викладачів. У цих умовах для 
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підтримки конкурентоздатності на ринку освітніх 
послуг викладачеві необхідно мати такі профе-
сійно необхідні якості, як активність, ініціатив-
ність, гнучкість мислення,  здатність до креатив-
ного мислення та нестандартних рішень.

Відповідно, високі вимоги, що висуваються до 
викладача образотворчого мистецтва сучасною 
системою позашкільної освіти, зумовлені тен-
денцією динамічного зростання багатоманітності 
засобів та методів педагогічної діяльності. 

Викладач образотворчого мистецтва має 
поєднувати в собі риси художника і педагога, 
який  володіє широкими можливостями худож-
ньо-образотворчих засобів  та професійних ком-
петенцій для успішної реалізації творчих та педа-
гогічних аспектів керівництва можливими видами 
діяльності учнів в умовах закладу позашкільної 
освіти.

Аналіз досліджень. До питання теоретико-
методичних особливостей художньої освіти звер-
талися такі науковці, як  С. Коновець, М. Лещенко, 
О. Музика, Л. Масол, С. Соломаха, Г. Сотська, 
Г. Шевченко, Б. Юсов тощо.

Проблему взаємодії окремих видів мистецтв 
розглядали Є. Квятковський, Г. Падалка, Л. Масол, 
Н. Миропольська та  інші дослідники.

Різноманітні аспекти підготовки майбут-
ніх учителів до організації позакласної роботи 
висвітлено у дослідженнях О. Голіка, Л. Заремби, 
І. Казанжи, Б. Нестеровича, Н. Савченко та інших. 

Дослідження  професійної підготовки май-
бутніх учителів до реалізації поліхудожнього 
виховання учнів стали результатом наукових роз-
відок  О. Боблієнко, О. Бузової, О. Соколової, 
Т. Рейзенкінд та інших науковців.

Однак питання підготовки майбутніх виклада-
чів образотворчого мистецтва до роботи в закла-
дах позашкільної освіти в педагогічній науці нині 
залишається малодослідженим.

Мета статті − визначити основні проблеми 
підготовки сучасного вчителя образотворчого 
мистецтва, здійснити теоретичний аналіз ідеї 
поліхудожнього підходу в педагогічній науці, 
визначити потенціал та перспективність поліху-
дожнього підходу у процесі фахової підготовки.

Виклад основного матеріалу. Ідея поліхудож-
нього підходу в педагогічній науці виникла ще в 
20−30 рр. ХХ ст. Актуальність та популярність 
цього феномена зростає, оскільки нині висуваються 
нові вимоги до використання інтегрованого підходу, 
що пов’язано з особливостями сучасної культури, 
та передбачено взаємодією різних видів мистецтв, 
поліхудожніх технологій в освітньому процесі.

Процеси модернізації в освітній сфері зумо-

вили кардинальну зміну вимог до випускників 
закладів вищої освіти, їхньої професійної під-
готовки, результатом якої має бути сформована 
компетентність у сфері майбутньої педагогічної 
діяльності. Не винятком є й підготовка майбутніх 
викладачів образотворчого мистецтва до роботи в 
закладах позашкільної освіти, результатом якої є 
професійно-педагогічна компетентність. 

Професійно-педагогічна компетентність учи-
теля образотворчого мистецтва являє собою 
готовність до ефективного здійснення худож-
ньої освіти, формування ціннісного ставлення до 
педагогічної професії, психолого-педагогічних та 
предметних знань, професійних умінь, досвіду 
художнього освоєння дійсності. 

З огляду на зазначені вище аспекти, вбачаємо 
за доцільне розглянути ідею поліхудожнього під-
ходу, який, на наш погляд, є ефективним шляхом 
формування компетентного, конкурентоспромож-
ного фахівця, оскільки синтезує в собі сукупність 
знань, умінь, навичок у різних сферах мистецтва, 
що, своєю чергою, є високим потенціалом у під-
готовці всебічно розвиненої, креативної, багато-
гранної особистості викладача.   

Синтез наукових знань відбивається у сфері 
професійної освіти майбутнього викладача обра-
зотворчого мистецтва, по-перше, як інтегрований 
фундамент закономірностей історичних, культуро-
логічних, педагогічних систем єдиної концептуаль-
ної методології пізнання, по-друге, як компетент-
нісний підхід, який полягає в специфіці різних сфер 
пізнання, по-третє, як професійно-орієнтований 
підхід до викладання образотворчого мистецтва, 
по-четверте, як інтеграційні процеси, що станов-
лять єдність художньо-образних засобів образот-
ворчого мистецтва через науку і мистецтво загалом.

Переконані, що формування професійно-педа-
гогічної компетентності у майбутніх викладачів 
образотворчого мистецтва буде ефективним за 
умови реалізації в процесі фахової підготовки 
таких умов:  

– по-перше, освітній процес у закладі вищої 
освіти має бути побудований на основі поліху-
дожнього підходу, що забезпечить формування у 
майбутніх викладачів образотворчого мистецтва 
полікультурних компетенцій;

– по-друге, послугування різними видами 
мистецтва у процесі вивчення майбутніми викла-
дачами дисциплін професійного блоку;

– по-третє, створення поліхудожнього освіт-
нього середовища,  в якому образотворче мисте-
цтво є предметно-просторовою основою.

Ідею взаємоінтеграції мистецтв у досліджен-
нях висвітлювали  такі науковці, як П. Блонський, 
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М. Леонтович, С. Шацький, Б. Яворський та інші.
Аналіз наукових джерел засвідчив, що похо-

дження ідеї поліхудожнього підходу пов’язане, 
насамперед, із синкретизмом (синтез, злиття), 
що виявляється в нероздільному злитті всіх видів 
художнього прояву.

Варто зазначити, що художня культура – 
поняття складне й багатовимірне, тому до кінця 
XX ст. необхідність інтегрованого підходу щодо 
вивчення цього феномена, взаємодія різних видів 
мистецтва стали набувати особливої актуальності.

Погоджуємося з думкою видатного педагога 
П. Блонського, який зазначав, що уроки пое-
зії, музики, малювання як ізольовані естетичні 
заняття мають украй мало педагогічної цінності, 
акцентуючи на тому, що  це уроки відірваного від 
життя мистецтва (Блонский, 1979: 81).

Продовженням ідеї інтеграції різних видів 
мистецтв стали погляди Б. Юсова (Юсов, 2004), 
який  почав говорити про ідею поліхудожнього 
підходу, сутність якої полягає в інтегрованій вза-
ємодії різних форм та видів художньої діяльності 
та художньої творчості.

Потенціал та перспективність поліхудож-
нього підходу у процесі фахової підготовки 
майбутніх викладачів образотворчого мисте-
цтва вбачаємо у таких постулатах: послугу-
вання  синтезом різних видів мистецтв у закла-
дах позашкільної освіти сприяє формуванню 
емоційно-ціннісного ставлення до явищ оточу-
ючої дійсності та до творів мистецтва зокрема, 
формуванню цілісного культурно-професійного 
світогляду на основі єдності художнього, науко-
вого та філософського пізнання світу; набуття 
досвіду художнього осягнення дійсності, що, 
своєю чергою, сприяє формуванню у майбут-
нього викладача мистецтва аналогічного досвіду 
у своїх вихованців, розвитку почуття гармонії і 
творчого розвитку особистості (рис. 1).

Дослідниця Л. Масол поліхудожній підхід тлу-
мачить як  якісно новий рівень педагогіки, наголо-
шуючи на недостатності простого взаємного ілю-
стрування й підкріплення 
цього виду мистецтва 
прикладами з інших галу-
зей (Масол, 2003: 60).

У зв’язку із вищезаз-
наченим постає необхідна 
умова професійної підго-
товки майбутніх виклада-
чів образотворчого мисте-
цтва – випускник має стати 
висококваліфікованим, кон-
курентоспроможним фахів-

цем із високим рівнем процесуальної мотивації, що 
сприятиме ефективному здійсненню професійних 
завдань та реалізації творчого потенціалу.

Досліджуючи основні напрями форму-
вання поліхудожньої компетентності майбут-
ніх викладачів мистецтва, Г. Єрмоленко визна-
чає поліхудожню компетентність майбутнього 
викладача мистецтва як професійну інтегра-
тивну якість особистості, що включає комплекс 
знань про взаємодію мистецтв, інтегрованих 
програм, умінь переносити художній образ в 
іншу модальність, досвід поліхудожньої про-
ектної діяльності, яка інтегрується через зістав-
лення художніх ідей, образів, явищ, предметів, 
сюжету, виражально-зображувальних засобів у 
когнітивному, ціннісно-мотиваційному, опера-
ційно-діяльнісному та особистісно-творчому 
компонентах (Ермоленко, 2008).

Науковець Н. Шишляннікова (Юсов, 2004) 
поліхудожній підхід в умовах фахової підготовки 
у закладах вищої освіти розглядає як синтез 
таких видів мистецтв, як музика, живопис, поезія. 
Авторка акцентує на складних філософських про-
блемах взаємозв’язку і взаємодії різних видів мис-
тецтв у  процесі підготовки майбутнього викла-
дача образотворчого мистецтва.

Сучасна дослідниця О. Бараболя методичну 
компетентність викладача образотворчого мис-
тецтва розглядає як психолого-педагогічну про-
блему та обов’язковий компонент професійної 
підготовки, в зміст якої вона вкладає  володіння 
різними методами навчання, методичними прийо-
мами, рівень загальнодидактичної, художньої та 
методичної підготовки до організації навчально-
виховного процесу (Бараболя, 2008).

Поліхудожній підхід постає як система спосо-
бів, в якій за допомогою різних напрямів худож-
ньої діяльності і засобів різних видів мистецтва 
відбувається вираження та відбиття психічної 
енергії, почуттів, емоцій особистості в художній 
творчості (рис. 2).

Варто зазначити, що поліхудожній підхід має 
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Рис. 1. Потенціал поліхудожнього підходу в процесі підготовки  
майбутніх викладачів образотворчого мистецтва до роботи  

в закладах позашкільної освіти
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своєрідний оригінальний стиль у художній педа-
гогіці, оскільки завдяки йому особистість стає 
суб’єктом  культурологічних процесів. 

Підготовка майбутніх викладачів образотворчого 
мистецтва на основі поліхудожнього підходу, за 
нашим переконанням, має здійснюватися за трьома 
взаємопов’язаними та взаємодоповнюючими векто-
рами: когнітивним, методичним та процесуальним.

Когнітивний аспект підготовки має бути спрямо-
ваний на формування процесуальної мотивації та 
формування теоретичної бази,  що полягає в оволо-
дінні системою психолого-педагогічних, художніх та 
проектних знань, озброєнні студентів загальнопро-
фесійними знаннями, оволодінні теорією та методи-
кою викладання образотворчого мистецтва, форму-
ванні знань у галузі світової художньої культури.

Забезпечення реалізації зазначеного аспекту 
можливе в процесі вивчення дисциплін «Історія 
образотворчого мистецтва», «Методика викла-
дання образотворчого мистецтва», «Психологія», 

«Педагогіка» тощо.
Методична підготовка має 

бути спрямована на форму-
вання в майбутніх викладачів 
образотворчого мистецтва спе-
ціальних професійно значущих 
умінь і навичок, готовності до 
викладання образотворчого 
мистецтва шляхом залучення 
провідних практиків до  про-
ведення майстер-класів, озна-
йомлення майбутніх фахівців 
із досвідом викладачів у різних 
типах освітніх закладів.

Процесуальна складова 
частина підготовки майбут-
ніх викладачів образотворчого 
мистецтва передбачає застосу-
вання студентами теоретичних 
знань у процесі навчальної та 
квазіпрофесійної діяльності, 
організацію цілеспрямованої 

навчально-виховної роботи у період проходження 
педагогічної  практики, розробку планів-конспек-
тів уроків та позакласних заходів задля викорис-
тання в майбутній професійній діяльності, зану-
рення студентів у творчу позааудиторну діяльність 
поліхудожнього спрямування.

Висновки. Таким чином, багатовекторність 
художньої ідентифікації найбільш ґрунтовно 
проявляється в умовах поліхудожнього освіт-
нього середовища. Взаємодія різних видів мис-
тецтв, що використовуються для впливу на 
особистість, являє собою взаємне доторкання і 
вплив різних видів мистецтва, що виявляється 
у підпорядкуванні загальним закономірностям, 
можливостям у певних умовах використання 
засобів одного виду мистецтва у процесі осво-
єння інших.  Зазначені висновки варто викорис-
товувати під час складання робочих програм, 
навчальних планів підготовки майбутніх викла-
дачів образотворчого мистецтва.
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ПРО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИМ МОВАМ В УНІВЕРСИТЕТІ

Розглянуто фундаментальні методологічні аспекти викладання іноземної мови в університеті. Проаналі-
зовано структуру навчання та конкретні вчительські дії для розвитку ключових навичок, таких як мовлення, 
письмо, слухання, читання та засоби їх реалізації. Рекомендована комунікативна стратегія навчально-вихов-
ного процесу та конкретні кроки: вивчення нового змісту та мовних явищ на основі відновлених попередніх 
знань; запам’ятовування набутих елементів знань та автоматизація певних мовних процесів, за допомогою яких 
повторення та систематизація знань відіграють визначальну роль. Встановлено, що комплексне використання 
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ABOUT TEACHING OF FOREIGN LANGUAGES AT THE UNIVERSITY

The article analyzes the principle methods of teaching of foreign languages in a higher educational establishment. It 
is found out that the elements of studying process–writing, listening, reading and speaking at the ways of their realization: 
text, dispute, short stories, essays, dialogue, exercises and others. There are also described some strategies of studying, 
exact movements of the teachers and students.

By learning and getting some knowledge and skills are such important steps as: To learn the new material and new 
language changes on the ground of the reactivation of the previous knowledge, repeating of the learnt elements of knowl-
edge, automatization of the definite skills. Exact movements of the teacher are appropriate to this general structure of 
studying. The main of them are reactivation of important previous knowledge with the help of repeating and systematiza-
tion of the previous knowledge; giving some new material with the help of get knowledge; new material with the previ-
ous aim to give some new nature studying content information, to isolate the elements of content and language with the 
aim of learning of all necessary characteristics notions, formulas automatization of the new language elements with the 
help of the exercises on the reforming and spreading of the sentences. The giving of the content of some new text is being 
made partly with the help of new Internet techniques. There is some language adaptation by the report. So, the students 
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Problemstellung. Zur Beschreibung der Probleme 
der universitären Fremdsprachenunterricht (FU) ist es 
zunächst notwendig, die von den Studierenden erwar-
tenden Fertigkeiten zu analysieren. Die wichtigsten 
davon sind Sprechen, Schreiben, Hören, Lesen. Also 
folgende Anregungen und Aufgaben sind für die 
Fremdsprachestudierenden erforderlich: Arbeit orga-
nisieren; Wörter lernen; Aussprache verbessern, Hör-
verstehen entwickeln und überprüfen; das Leseverste-
hen sichern und erweitern; eigene Texte überprüfen 
und weiter entwickeln; grammatische Kenntnisse 
erwerben und sichern; das Eigenständige und Beson-
dere an einer Sprache erkennen und lernen. Der FU ist 
ein planmäßig gestalteter Prozess des zielgerichteten 
Lernens, sowie der Prozess der systematischen Ver-
mittlung und aktiven Aneignung sprachlicher Kennt-
nisse und der kontinuierlichen Entwicklung fremd-
sprachigen Könnens (Wolff, 1995: 48). 

Analyse der letzten Forschungen und Publika-
tionen. Aktuell ist die Frage, die in Linguistik inten-
siv diskutiert wird, wie es heutzutage mit dem FU 
an der Universität steht und welche Lehrmittel dafür 
unbedingt erforderlich seien. Diesem Thema sind 
die Forschungen von И. А. Зимняя, Т. Е. Сахарова 
1991, Е. И. Мелешко 2013, В. А. Нестеренко 
2000, Э. Ф.Рахимова 2013, Frank Kostrzewa 2000, 
D. Hymnes 1972, Jan Iluk 2000, K. Müller 1997, 
Ingo Thonhauser Jursnik 2000 gewidmet. Die Mehr-
heit der Hochschulsprachlehrer benutzt die neuen 
Medien, welche den Unterricht bereichern können 
und sollen, ihn auflockern, ihm die außerschulische 
Welt näher bringen. Trotzdem sind selbstgesteuerter 
Fremdsprachenerwerb via Multimedia, lerntheore-
tische und fertigkeitsbezogene Anforderungen an 
multimediale Lernumgebungen sowie Internetmög-
lichkeiten noch ungenügend erforscht. Entsprechend 
der Auffassung vieler Gelehrten О. І. Вовк 2006, 
Н. Н. Гез 1985, Д. К. Джонс 1986, В. С. Дудченко 
1996, Ch. Behnke 1995, J. S. Brown 1989, D. Wolff 
1994 von der Dialektik zwischen Ziel, Stoff und 
Methode ist es unbedingt notwendig, bei der Auswahl 

von Lehr- und Lernstoffen und den ihnen adäquaten 
Methoden und Verfahren von der Zielorientierung für 
die betreffende Sprachgruppe auszugehen. 

Bei vielen Linguisten (Л. Нагірний 2012, 
Т. О. Вольфовська 2001, G. Auerheimer 1995, 
M. Canal 1983, R. Forster 1997, L. P. Hessen 1996, 
V. Hinnenkamp 1989, J. Loenhoff 1992) bevorzugt 
die Meinung, dass die wichtigste Aufgabe des FU an 
der Hochschule die Entwicklung der Kommunikati-
onskompetenz ist. 

Grundziel. In diesem Beitrag werden die wich-
tigsten Methoden, bestimmte Techniken und metho-
dische Verfahren, die den Studenten das Erlernen 
einer Fremdsprache erleichtern lassen, analysiert.

Material der Forschung. Aus inhaltlicher Sicht 
weist der Unterricht eine kommunikative Struktur auf, 
wie sie z. B. in den verschiedenen Formen des Unter-
richtsgesprächs oder anderer Kommunikationsereig-
nisse zum Ausdruck kommt. Entsprechend den Prin-
zipien der Didaktik und Methodik übt der Lehrer in 
dieser Kommunikation die führende Rolle aus (Milto, 
2017: 76). Wir sehen also, dass die sprachliche Kom-
munikation im Unterricht in der Regel keiner prak-
tisch-gegenständlichen Tätigkeit untergeordnet ist, 
sondern selbst die Komponente dieser Tätigkeit dar-
stellt. Sie ist stets auf festgelegte Bildungs- und Erzie-
hungsziele bezogen. In der Unterrichtsstunde werden 
verschiedene Kommunikationsformen, wie Vortrag, 
Gespräch, Diskussion u.a. verwendet, in deren Rah-
men sprachliche Impulse und Äußerungen in Gestalt 
von Aufforderungen, Fragen, Aussagen usw. eine 
große Rolle spielen. Der Lehrer trifft Maßnahmen zur 
Auslösung der sprachlichen Tätigkeit der Lerner und 
zur Steuerung des Prozesses dieser Tätigkeit. 

Zur Erreichung des Stundenzieles wird vom Leh-
rer eine kommunikative Strategie des Lehr- und Lern-
prozesses vorbereitet. Diese Strategie enthält fol-
gende beim Lernen, beim Aneignen von Wissen und 
Können wichtige Schritte: Erlernen (Erfassen) der 
neuen Inhalte und sprachlichen Erscheinungen auf 
der Grundlage reaktivierten Vorwissens; Einprägen 

understand the meanings of new lexical elements and content of the sentences. This can be made due to simplifying of the 
sentences structure, usage of the illustrations description, presentations of the necessary textbook and projects.

It should be mentioned that language communication plays the main role in the teaching of foreign language. It is 
constantly aimed on the making of educational and bringing up purpose. It is constant main aim are education and bring-
ing up. So, different forms of communication are used at the lessons of foreign language. They are report, talk, discussion 
and some others, in the frames of which language impulses and thoughts in the form of duties, questions and thoughts 
play great role. The teacher makes some ways for activation of language development of the students and for controlling 
of the process of this development.

So make the conclusion, we can say that modern video techniques and Internet help the students in the learning of for-
eign language significantly. New Mass Media is a great opportunity to organize the lesson more interesting and contently. 
This new method of studying is some new orientation of teaching foreign language at the university so as spoken language 
is the first widespread subject of teaching and the aim of studying nowadays.

Key words: foreign language, teaching, text, dispute communication.
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(Festigen) der erfassten Kenntniselemente; Automati-
sieren bestimmter Sprachabläufe, Üben mit dem Ziel 
der Entwicklung von Fertigkeiten und Anwenden der 
erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten unter ver-
änderten Bedingungen. Diese Hauptschritte sind bei 
der Arbeit an neuen Kenntnissen wichtig, wobei das 
Wiederholen und Systematisieren von Kenntnissen 
entscheidende Rolle spielen. Die Wiederholung führt 
Festigungs-/Einprägungs-/ und Automatisierungs-
prozess mit dem Ziele fort, der Gefahr des Verges-
sens vorzubeugen. Beim Systematisieren werden die 
erworbenen Kenntnisse geordnet und eingeprägt. 

Dieser allgemeinen Lernstruktur im FU entspre-
chen konkrete Lehrerhandlungen. Es sind dies: das 
Reaktivieren des notwendigen Vorwissens durch 
Wiederholen und Systematisieren vorausgehend ver-
mittelten Kenntnisse; das Einführen des neuen Sach- 
und Sprachstoffes mit dem vorrangigen Ziel, neue 
landeskundliche, wissenschaftliche Inhaltsinforma-
tionen zu vermitteln; das Isolieren inhaltlicher und 
sprachlicher Elemente mit dem Ziel des Einprägens 
aller notwendigen Eigenschaften (Begriffs- und For-
melemente); das Einbetten der neuen Kenntnisele-
mente (vor Allem sprachlicher Art) in Übungsabläufe 
zur Automatisierung ihres Gebrauchs (Durchführen 
von Umformungs- und Einsatzübungen bei gram-
matischen Kenntnissen, Nachschlagen unbekannter 
Lexik zum automatisierten Gebrauch von Verfah-
renskenntnissen); das Stellen kommunikativer Auf-
gaben zum Anwenden der erworbenen Sach- und 
Sprachkenntnisse in mündlichen oder schriftlichen 
Leistungen der Studenten in Texten, in denen neue 
Informationen über eigene Erkenntnisse, Erfahrun-
gen enthalten sind. 

Zu der Unterrichtsstruktur gehören auch metho-
dische Verfahren bei Texten und deren Projektie-
rung (Джонс, 1986: 15–16). Wir setzen voraus, 
dass der Lehrer es als richtig erachtet, systematische 
Kenntnisse zum jeweiligen Thema bzw. zu einem 
Unterthema zu vermitteln, eine Leistung, die durch 
die Inhaltsstruktur des Textes nicht erbracht wird. Die 
Studierenden sollen bereits gewisse Sachkenntnisse 
zum Thema (in Literatur, Wirtschaft, Landeskunde 
etc.) besitzen. Und der Text enthält eine Reihe unbe-
kannter, produktiv zu beherrschender sprachlicher 
Mittel, die vorgestellt und deren Kenntnis gefestigt, 
deren Verwendung geübt und die angewendet werden 
sollen. Erarbeitung systematischer Kenntnisse erfolgt 
zum Thema /Unterthema durch paare Gespräche, 
wobei der Studierende soviel Kenntnisse er reakti-
viert und nutzt wie es ihm die Unterrichtsbedingun-
gen ermöglichen, sowie die neuen Sach- und Sprach-
kenntnisse selbst einführt und bewusst macht, der 
Lehrer aber hilft dabei. Fiktive Handlungen werden 

gänzlich außer Acht gelassen. Festigung der Kennt-
nisse und Übung, Anwendung der landeskundlichen 
und sprachlichen Kenntnisse durch Hörverstehen des 
vom Einführungstext stark unterschiedenen Textes 
im Lehrbuch. Wichtig sind auch folgende Verfahren: 
Berichten über den Inhalt des Textes, Berichten über 
entsprechende Erfahrungen/ Erscheinungen aus dem 
Erlebensbereich der Studenten mit Hilfe von selbst 
angefertigten Notizen). Die Arbeit mit Internettexten 
(Dialogtexten) stellt eine besondere Schwierigkeit 
dar, wenn am Ende die Studierenden befähig sein sol-
len, frei, echten Situationen angenäherte, simulierte 
Gespräche zu führen. Wenn sich die Studierenden 
vom Muster des Lehrbuchs lösen, hängt die Leistung 
oft mehr von der Vorstellungskraft und Reaktions-
schnelligkeit als von dem sprachlichen Können ab. 

Seit der Orientierung des Sprachunterrichts auf 
die kommunikative Sprachbeherrschung mehren sich 
die Hinweise auf die Bedeutung des Gesprächs und 
der Rede, speziell in Gestalt der Diskussion und des 
erörternden Kurzvortrags, weil sie einen wichtigen 
Beitrag zur Persönlichkeitsbildung leisten und auf 
das Lösen der Probleme orientieren, das unmittelbar 
mit der Denkfähigkeit verbunden ist. Die Bedeutung 
der beiden Textsorten in der kommunikativen Pra-
xis und für die Entwicklung des Denkens dürften 
hinreichende Gründe für umfassendere gezielte und 
systematische Behandlung sowohl im muttersprach-
lichen als auch im fremdsprachlichen Unterricht sein. 
Der Vorteil der Diskussion besteht darin, dass dabei 
sowohl das initiative, das reaktive, das initiativ-reak-
tive und teilweise sogar das initiative Sprechen einan-
der abwechseln. Gleichermaßen werden produktive 
und rezeptive Sprachtätigkeiten ausgeübt.

Wir sind der Auffassung, dass die Ausarbeitung 
und das Halten von Kurzvorträgen den Studieren-
den zwingen, eine entsprechende Themenstellung 
vorausgesetzt, zu einer selbstständigen, gründlichen 
teilweise schon wissenschaftlich-produktiven Arbeit. 
Der Studierende gewinnt dabei über den vermittel-
ten Stoff hinaus eigene Einsichten, begründet sie und 
stellt sie in der Sprachübungsgruppe zur Diskussion. 
Es sei zu betonen, dass sich der Vortragende stärker 
als bei einer schriftlichen Äußerung oder beim Dis-
kussionsbeitrag mit der von ihm vorgetragenen Mei-
nung identifizieren muss und sie verteidigen. Wird 
vom Lektor auf eine interessante, für den Studenten 
aktuelle Themenstellung bzw. Textgestaltung geach-
tet, dann kann sowohl bei der Arbeit am Kurzvortrag 
als auch an der Diskussion ein weiterer Vorzug wirk-
sam werden. Natürlich sind die Anforderungen an 
die sprachliche Form im Kurzvortrag höher als beim 
Gespräch, in dem die Information vor der sprachli-
chen Form Priorität hat.
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Zur Entwicklung des Sprechens in Gestalt vom 
Kurzvortrag und Diskussion soll Unterrichtshilfe mit 
Übungen erarbeitet werden. In diesen Übungen wer-
den zunächst gesprochene Originaltexte mit Hilfe von 
Ton- und Videotechnik analysiert und sodann typi-
sche Strukturen der gesprochenen Sprache eingeübt. 
Diesen analytischen Aufgaben schließen sich Kom-
ponentenübungen in der präkommunikativen und in 
der kommunikativen Phase an z. B. Themenanalyse, 
Aufstellen wirkungsorientierter Kommunikations-
pläne in Stichwortform, Argumentation, Architekto-
nik usw. Am Ende stehen schließlich die zahlreichen 
komplexen, produktiven Aufgaben zu Kurzvortrag 
und Diskussion. Die bei der Lösung vollbrachten 
Leistungen werden gespeichert und im Interesse der 
weiteren Könnensentwicklung gemeinsam mit den 
Studenten analysiert und bewertet. 

Also die Studenten müssen heutzutage reichlicher 
Gelegenheit haben, während des Unterrichts die Ziel-
sprache zu sprechen. Die traditionelle Übersetzungs-
methode ist im Rahmen eines solchen Unterrichts 
ungeeignet, denn das Übersetzen einer Sprache ist 
beim Erlernen der Sprechsprache nicht erforderlich. 
Im Grunde steht die Gestaltung des Übungsprozes-
ses, in dem die Arbeit mit via Multimedia fest integ-
riert ist, noch bevor. Aber man sollte die Wichtigkeit 
der Funktion der Videotechnik und des Internets des-
halb nicht überschätzen, weil damit verbundene so 
zu sagen Entlastungsaspekt des Lehrers dazu führen 
könnte, dass die staatliche Ausbildung des Sprachleh-
rers in Zukunft nicht überall auf dem erforderlichen 
hohen Niveau betrieben wird, wie dies unbedingt 
nötig ist. Hier muss erwähnt werden, dass die opti-
male Nutzung der neusten Medien gewisse Forde-
rungen an den Lehrer stellt und die Notwendigkeit 
einer ausgezeichneten Ausbildung noch unterstreicht. 
Der wirklich gute Fremdsprachenlehrer besitzt außer 
Fachwissen und tadellosem mündlichem Beherr-
schen der Zielsprache auch Humor und ein gewissen 
sprachschauspielerisches Talent, einen Vorrat von 
Ideen, eine ständig parate, didaktisch anwendbare 
Phantasie, die er zum gegebenen Zeitpunkt zielsi-
cher ausspielt, um erwünschte Resultate zu erlangen 
(Лавріненко, 2009: 45–47).

Danach zu vermerken sei auch, dass die Entwick-
lung der Gesprächsfähigkeit eine wichtige Rolle im 
FU spielt. Um die Ziele der sprachpraktischen Aus-
bildung der Studenten im Bezug auf die Gesprächsfä-
higkeit zu konkretisieren, werden einige Aspekte der 
fremdsprachigen Kommunikation im Unterricht erör-
tert. Erforderlich sind in diesem Fall gezielte Übun-
gen im dialogischen Sprechen zur Erreichung eines 
entsprechenden Niveaus der Gesprächsfähigkeit. Sol-
che Übungen sollen im Voraus bearbeitet werden und 

zu einer Effektivierung des gesamten Unterrichtspro-
zesses führen können. 

Das Unterrichtsgespräch tritt in verschiedenen 
Arten auf. Es dient der Erarbeitung neuen Wissens, 
zur Herausbildung von Einstellungen, zur Entwick-
lung von Fähigkeiten, zur Wiederholung, zur Prüfung 
usw. Wir rechnen als eine besondere Form, die im FU 
verwendet wird, auch Dialoge dazu, die entsprechend 
einer bestimmten Kommunikationsaufgabe und einer 
vorgegeben Gesprächssituation zwischen verschiede-
nen Partnern geführt werden. Grundlage der Übun-
gen zur Entwicklung der Gesprächsfähigkeit sind 
Sachtexte landeskundlichen Charakters. Sie liefern 
uns die Thematik für die Gesprächsübungen, einen 
großen Teil der dafür benötigten Lexik, bestimmte 
grammatische Erscheinungen und bestimmte Fertig-
teile der Sprache. Außer diesen den Texten entnom-
menen sprachlichen Mitteln werden noch weitere, 
vorwiegend solcher der gesprochenen Sprache, in 
den Übungsprozess einbezogen. 

Im Einzelnen konzentrieren wir uns bei unseren 
Übungen auf folgende sprachliche Mittel: 

1) Auswahl der Lexik, die für die Darlegung von 
Sachverhalten für die jeweilige Thematik des Sachs-
gesprächs benötigt wird;

2) Auswahl sprachlicher Mittel zum Ausdruck 
von kommunikativen Absichten und Wertungen der 
Sprecher in Form der dialogtypischen Wendungen, 
Gesprächsmustern, Sprachklischees und anderen vor-
gefertigten sprachlichen Einheiten;

3) sprachliche Mittel der Verkürzung im Dialog, 
hauptsächlich auf die Ellipse und auf einige Mittel 
der Satz- und Textverknüpfung, die gleichzeitig der 
Wiederaufnahme vorerwähnter Sachverhalte dienen. 
Effektiv sind neue Internetinformationen, die heute 
leicht an die Lerner herangetragen werden und im 
Zusammenhang damit eine Erweiterung der Kennt-
nisse sowie die Entwicklung von Fähigkeiten und 
Fertigkeiten erfolgt. 

Eine andere Absicht unserer Übungen besteht darin, 
von der häufig noch üblichen einfachen Reproduktion 
des Textes abzugehen und die Lerner stärker zu eige-
nen Äußerungen anzuregen. Geübt wird das Bilden 
von Aufforderungen, die Reaktion darauf, die Formu-
lierung von Aussagen, die Erweiterung von Aussagen, 
die Zustimmung und die Ablehnung zu einer Aussage.

Allgemein gesagt, müssen die Fremdsprachenler-
ner fähig sein, Gespräche aller Art auf einem relativ 
hohen Niveau der Sprachbeherrschung in verschie-
dener Form und Funktion und mit einer vielseiti-
gen Thematik zu führen. Dabei handelt es sich um 
geplante und ungeplante Unterrichtsgespräche, um 
beabsichtigte und zufällige Unterhaltungsgespräche, 
um öffentliche und nicht öffentliche, um unvorberei-
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tete und unvorbereitete Gespräche, um Gespräche mit 
einem Partner oder mit mehreren, um Gespräche zur 
Herstellung von sozialen Kontakten und zum Mei-
nungsaustausch, um Diskussionen usw. Zu betonen 
sei, dass die Funktion der Gespräche determiniert 
sowohl ihren Inhalt bzw. die Gesprächsthematik als 
auch den Gesprächsablauf und die Struktur der ein-
zelnen Gesprächsrepliken. Bei der Gesprächsart, die 
wir im sprachpraktischen Unterricht zum Gegenstand 
der Übungstätigkeit machen wollen, handelt es sich 
um das Sachgespräch. Unter dem Sachgespräch 
verstehen wir ein von zwei oder mehreren Partnern 
geführtes Gespräch, in dem diese ihre Kenntnisse 
und Auffassungen über einen oder mehrere thema-
tisch zusammengehörende Sachverhalte oder Aus-
sagen darüber zur Realisierung eigener oder vom 
Lehrer vorgegebener Kommunikationsabsichten 
austauschen. Dazu dient sowohl der Aneignung der 
für die Führung von Gesprächen benötigten sprach-
lichen Mittel, wobei insbesondere die für Sprachge-
spräche notwendigen im Mittelpunkt stehen, als auch 
der Entwicklung der Gesprächsfähigkeit. Bei den 
Sachgesprächen, die von den Deutschlehrern in ihren 
späteren Praxis geführt werden müssen, handelt es 
sich häufig um Gespräche, in denen die Themenbe-
reiche Bildung und Erziehung berührt werden und die 
wegen ihrer Bedeutsamkeit Konzentration und eine 
straffe Gesprächsführung erfordern. Sie werden von 
den daran beteiligten Partnern in der Regel inhaltlich 
vorbereitet. Ihr Stil zeichnet sich durch Klarheit und 
Sachlichkeit aus, wobei allerdings auch bestimmte 
expressive Züge, Bildhaftigkeit und Anschaulich-
keit sowie eine für die gesprochene Sprache typische 
Redundanz festzustellen sind.

Es sei abschließend noch Folgendes zu bemer-
ken: durch ein wachsendes Verständnis menschlichen 
Handels überhaupt, dargestellt in Wort und Bild in 
seiner ganzen Mannigfaltigkeit, sollte auch das Inter-
esse an der Kultur eines anderen Volkes geweckt und 
genährt werden. Zu einer Modifizierung bzw. stärke-
ren Konkretisierung erzieherischer Ziele zwingt vor 
Allem der vollzogene Wandel der Richtziele im FU: 
früher linguistische, dann kommunikative Kompe-
tenz und nun interkulturelle Kommunikationsfähig-
keit. Sie umfasst neben einer allgemeinen Bereit-
schaft zur Kommunikation und Interaktion folgende 
Aspekte: kulturelle(s) Selbstbewusstsein und Selbst-
sicherheit; Sensibilisierung für andere Sprach- und 
Verhaltensformen; Verständnis für kulturelle Kon-
flikte sowie soziale wirtschaftliche und politische 
Ursachen von Ethnozentrismus; Stresstoleranz und 
Fähigkeit Widersprüchlichkeit ertragen zu können; 
Fähigkeit kulturadäquat mit Widersprüchen und Kon-
flikten umzugehen. 

In diesem Zusammenhang müssen Fremdspra-
chenlehrer auch eine gut fundierte Kompetenz als 
kultureller Mittler erwerben.

Schlussfolgerungen 
Im Prozess der Untersuchung stellte sich heraus, 

dass vorrangiges Ziel des FUs die Entwicklung von 
Fertigkeiten und Fähigkeiten in der mündlichen und 
schriftlichen Sprachausübung ist. Die optimale Nut-
zung der neueren Lehrsystems verlangt vom Lehren-
den eine zielbewusste Steuerung des FUs. Heutzutage 
ist der Lehrende auf Grund seiner gesteuerten Dar-
bietung des Inhalts der neuen Medien dafür verant-
wortlich, dass die von ihm vermittelte, genau dosierte 
zielsprachliche Information dem Studierenden als 
maximaler Ansporn zu spontanen, generativen Spre-
chen dient. Es ist die Aufgabe des Lehrenden, darauf zu 
achten, dass im kreativen Lernprozess jede bedachte 
zielsprachliche Erklärung zu einer erwarteten, spon-
tan-produktiven Reaktion von Seiten des Studenten 
führt. Jedoch ist die sorgfältig bedachte Benutzung 
organisierter neuerer Medien willkommene Gelegen-
heit den Unterricht durch viele Variationen lebendi-
ger zu gestalten zum Vorteil der jeweiligen Lehr- und 
Lernsituation. Dieses neue methodische Verfahren ist 
eine Neuorientierung des FUs, denn nicht die Schrift-
sprache, sondern die gesprochene Sprache ist heute 
verbreitet als primärer Unterrichtsgegenstand und 
Unterrichtsziel. Es wurde festgestellt, dass komplexe 
Benutzung aller Strukturelemente beim Fremdspra-
chenerwerb Erfolg sichern. Die in diesem Beitrag 
behandelten Methoden, Mitteln und Verfahren kön-
nen die Lehrenden und Studierenden in neuen Erfah-
rungsbereichen anwenden.

Perspektive Die Entwicklung sprachpraktischen 
kommunikativen Könnens ist nicht zuletzt durch 
die Form und Inhalt der Texte in den Lehrmateria-
lien bestimmt. Ein der lebenspraktischen Zielstellung 
im Bereich des Hörens und Sprechen muss die im 
Text angelegten Bildungs- und Erziehungspotenzen 
bestmöglich ausschöpfen. Dabei ist eine Reihe von 
Beziehungen zu beachten, die zwischen der Struktur 
der Texte und der auf ihrer Grundlage geplanten und 
durchgeführten Struktur des Lehr- und Lernprozes-
ses bestehen. Einige dieser Beziehungen – vor Allem 
zwischen Grundlagen- und Ausgangstext – aufzude-
cken und für die effektive Gestaltung des Unterrichts 
nutzbar zu machen, gehört zur Perspektive. Die Orga-
nisation dieses Unterrichtsprozesses mit dem Ziel 
einer weitgehend freien Dialogführung soll Inhalt 
eines anderen Beitrags in der Zukunft sein. Da Stu-
denten nicht nur durch Bildung, sondern auch durch 
Erziehung auf künftige Anforderungen vorbereitet 
werden müssen, hat auch der FU seinen fachspezifi-
schen Beitrag zu leisten.
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ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СІМ’Ї У ФОРМУВАННІ  
ГУМАННИХ БАТЬКІВСЬКО-ДИТЯЧИХ ВЗАЄМИН

У статті з’ясовано роль виховного потенціалу сім’ї у формуванні гуманних батьківсько-дитячих взаємин та 
уточнено його сутність як сукупності реальних і потенційних можливостей соціально-педагогічної самоорга-
нізації сім’ї, що дає змогу цілеспрямовано задовольняти потреби членів родини в гуманізації міжособистісних 
взаємин. Схарактеризовано суб’єктивні чинники − складники виховного потенціалу сім’ї, які найбільшою мірою 
впливають на гуманізацію взаємин між батьками і дітьми, серед них: ціннісно-гуманний, комунікативно-емоцій-
ний, компетентнісний, організаційно-діяльнісний.

Ключові слова: сім’я, гуманні батьківсько-дитячі взаємини, виховний потенціал сім’ї.
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EDUCATIONAL POTENTIAL OF THE FAMILY IN THE FORMATION  
OF HUMANE PARENT-CHILD RELATIONSHIPS

The article clarifies the role of the family in the formation of humane parent-child relationships in modern 
social conditions, which consists in the fact that in its essence the family is the first school of humanization of 
the child, the main cell in which the child learns culture, moral rules and norms of interpersonal behavior, skills 
of individual and collective activity, mastering moral values and producing their value orientations.

It was actualized that the educational potential of the family plays a decision role in the formation of humane parent-
child relationships. The essence as a set of real and potential possibilities of social and pedagogical self-organization of 
the family was clarified, what gives purposefully to satisfy the needs of family members in the humanization of interper-
sonal relationships. Subjective factors in a composition of educational potential of the family that have the greatest impact 
on the humanization of relations between parents and children were characterized, including valuable and humane (psy-
chological climate, valuable unity of the family members, child’s perception, the presence of love and trust in relation-
ships); communicative and emotional (character of intra-family communication, style of family education); competent 
(parental competence as an integrative characteristic of knowledge, feelings, parents actions towards child’s upbringing); 
organizational and active (organization of family leisure, self-organization and joint activities of family members).

The special attention in the article is spared to the disclosure of value-humane and communicative-emotional factors 
of the educational potential of the family.

Key words: family, humane parent-child relationships, educational potential of the family.

Постановка проблеми. Притаманний україн-
ському суспільству період змін, оновлень інсти-
тутів демократії висуває потребу в зміцненні 
інституту сім’ї, зокрема підвищенні вимог до фор-
мування міжособистісних взаємин дітей і батьків 
на основі гуманістичних моральних цінностей.

Водночас упродовж останніх десятиліть 
сучасна сім’я переживає трансформаційні зміни, 
які часто зумовлюють деструктивність її вихов-
ної функції, розмиття усталених виховних тра-
дицій, зниження батьківської відповідальності, 
зростання відчуженості між батьками і дітьми. Це 
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активізує потребу підвищення вимог до форму-
вання міжособистісних взаємин дітей і батьків на 
основі гуманістичних моральних цінностей.

Аналіз досліджень. Окремі аспекти вихов-
ного потенціалу сім’ї розглядалися у працях 
О. Добош, І. Дубінець, Т. Цуркан та ін. (органі-
заційно-методичні питання педагогічної просвіти 
та самоосвіти батьків); В. Безлюдної, О. Безлюд-
ного, Ж. Петрочко, Т. Федорченко та ін. (особли-
вості соціально-педагогічної роботи із сім’єю); 
О. Косарєвої, І. Кулик, І. Сіданіч та ін. (культура 
родинно-сімейних взаємин).

Метою статті є з’ясування ролі виховного 
потенціалу сім’ї у формуванні гуманних батьків-
сько-дитячих взаємин і висвітлення його сутності 
й основних змістовних характеристик.

Виклад основного матеріалу. Кожна сім’я має 
комплекс характеристик, які визначають її виховні 
можливості та більшою чи меншою мірою забез-
печують розвиток і виховання дитини. Ці характе-
ристики багато дослідників трактують як «вихов-
ний потенціал сім’ї».

Різнобічний аналіз сучасних праць із проблеми 
дозволяє зробити висновок, що виховний потен-
ціал сім’ї розкривається через поняття «виховна 
функція», зокрема як «здатність сім’ї реалізову-
вати функції виховання, розвитку та соціалізації 
дитини» (Овчарова, 2005: 72); «складна сукуп-
ність педагогічних знань, умінь, культурно-цін-
нісних орієнтацій, батьківських внутрішньосі-
мейних взаємин, що визначає розвиток виховної 
функції сім’ї» (Додокіна, 2006: 98); зумовлена 
суспільними відносинами міра «можливостей 
сім’ї у формуванні особистості, що реалізуються 
завдяки різним видам її діяльності та функціям,  
у т. ч. й виховній» (Чуприна, 2005: 15).

І. Б. Буртонова виходить із того, що поняття 
«виховний потенціал сім’ї» містить переважно 
сукупність суб’єктивних чинників. Під виховним 
потенціалом сім’ї вона розуміє певний комплекс 
умов і засобів, що визначають педагогічні можли-
вості сім’ї. Зокрема, дослідниця виокремлює такі 
його умови, які стосуються виконання батьками 
своєї ролі в сім’ї, зокрема розуміння цілей і завдань 
виховання в сім’ї; рівень педагогічної культури; 
вміння застосовувати на практиці методи і засоби 
виховання; здатність батьків брати на себе відпо-
відальність за виховання дітей; характер внутріш-
ньосімейних взаємин; наявність прикладу й авто-
ритету батьків; узгодженість сім’ї та дошкільного 
закладу у вихованні дітей (Буртонова, 2012: 177).

За аналізом психологічного, соціально-еконо-
мічного, соціально-культурного, педагогічного 
й інтегративного підходів до з’ясування поняття 

виховного потенціалу сім’ї М. Б. Шеїн визначив 
його зміст як сукупність компонентів, серед яких: 
аксіологічний (моральна спрямованість і цін-
нісні орієнтації сім’ї, ставлення до батьківської 
ролі, ціннісне ставлення до сім’ї у дітей); компе-
тентнісний (педагогічна компетентність батьків 
і компетентність дітей у сімейному житті); орга-
нізаційно-діяльнісний (рівень соціально-педаго-
гічної самоорганізації сім’ї, наявність сімейних 
традицій) і соціально-психологічний (характер 
внутрішньосімейних взаємин, емоційний стан у 
процесі взаємодії) (Шеїн, 2013: 97).

Зі сказаного випливає, що виховний потен-
ціал сім’ї у руслі формування гуманних батьків-
сько-дитячих взаємин є сукупністю реальних 
і потенційних можливостей соціально-педаго-
гічної самоорганізації сім’ї, що дає змогу ціле-
спрямовано задовольняти потреби членів сім’ї 
в гуманізації міжособистісних взаємин. Харак-
тер формування гуманних батьківсько-дитячих 
взаємин у сім’ї визначають як об’єктивні (склад 
сім’ї, загальний рівень освіти батьків, матеріальні 
умови тощо), так і суб’єктивні чинники. Дотриму-
ємося думки, що об’єктивні чинники є достатньо 
сталими протягом тривалого часу, тож непідвладні 
педагогічному впливу. На цій підставі виокрем-
люємо суб’єктивні чинники виховного потенціалу 
сім’ї – ціннісно-гуманний, комунікативно-емоцій-
ний, компетентнісний, організаційно-діяльнісний, 
які у складі виховного потенціалу сім’ї найбіль-
шою мірою впливають на гуманізацію взаємин 
між батьками і дітьми.

Ціннісно-гуманний чинник виховного потенці-
алу сім’ї передбачає, найперше, наявність цінніс-
ної єдності членів сім’ї як важливої умови фор-
мування гуманних батьківсько-дитячих взаємин. 
Як центротяжна сила, ціннісна єдність прояв-
ляється в орієнтації всіх членів сім’ї на почуття 
любові, поваги, взаємної моральної відповідаль-
ності, вартості сім’ї і роду, виконання побутових 
сімейних обов’язків, створення в сім’ї комфортної 
морально-психологічної атмосфери для успіш-
ного вирішення виховних завдань, підтримку з 
боку членів сім’ї обстоювати сформовані переко-
нання про соціальні й особистісні цінності сім’ї.

На важливості характеристики сімейного буття 
для формування внутрішнього світу дитини і 
зовнішньої поведінки наголошує І. Д. Бех. Належ-
ним чином учений виокремлює основні виховні 
цінності, а саме: цінність позитивного психоло-
гічного клімату (переживання радості як умову 
забезпечення позитивного стану дитини; розвиток 
почуття радості внаслідок виконання дитиною пев-
ної діяльності); цінність моральної любові дитини 
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до людей (прагнення навчити дитину усвідомлю-
вати себе невід’ємною часточкою навколишнього 
світу); цінність поваги дитини до людської осо-
бистості (через приклад батьків, які мають бути 
моральним взірцем для дитини); цінність гума-
нізму сімейних взаємин (реалізацію безкорисли-
вої любові до дитини в атмосфері взаємоповаги і 
доброзичливості, прагнення розвинути у дитини 
високу самосвідомість); цінність бережливості 
дитини (забезпечення діяльного ставлення до 
світу речей, рослин, тварин); цінність відповідаль-
ного вчинку дитини (усвідомлення необхідності 
діяти відповідним чином без очікування будь-яких 
зовнішніх впливів); цінність творчої активності 
дитини (розвиток свідомої творчої активності, 
самостійності) (Бех, 2008: 350–356).

На гуманізацію батьківсько-дитячих взаємин 
вагомий вплив справляє їх емоційна складова час-
тина – довіра між батьками і дитиною. Як моральна 
цінність, довіра об’єднує членів сім’ї, інтегрує їхні 
взаємини. Довіра у сім’ї, як свідчать дослідження, 
можлива за піднесення етичної цінності батьків, 
адже дитина довіряє батькам своє життя, свою 
долю. Безперечно, довіра для дитини є сугестією, 
коли воля батьків уважається своєю, та ремінісцен-
цією, коли думка батьків постає як своя. Зрештою, 
довіра дитини ґрунтується на переконанні, що 
члени сім’ї чинять стосовно неї правильно, добро-
совісно і чесно (Горпинюк та ін., 2014: 130–131).

Отже, входження дитини в систему моральних 
норм суспільства буде успішним, якщо батьки 
люблять її, приділяють їй увагу та довіряють, 
поважають як особистість, спонукають до прояву 
самостійності. Це сприятиме формуванню гуман-
ного ставлення дитини як до рідних людей, так і 
до соціуму загалом. І навпаки, якщо дитина почу-
ватиметься чужою серед людей і нікому не потріб-
ною, в її душі з’являться перші паростки чер-
ствості, егоїзму, агресії, що в майбутньому може 
привести до негативізму і жорстокості у ставленні 
до інших (Гончар, 2017: 99–100).

Комунікативно-емоційний чинник виховного 
потенціалу сім’ї представлений насамперед 
характером внутрішньосімейного спілкування та 
стилем сімейного виховання.

Спілкування об’єднує і регулює взаємини 
членів сім’ї. Головне у спілкуванні батьків і 
дитини – взаємна повага, взаєморозуміння і взає-
модія. Спілкуючись із дитиною, батьки передусім 
мають дбати про збагачення її соціальною інфор-
мацією, оволодіння нею вмінням контактувати 
з дорослими й однолітками, засвоєння навичок 
виконання простої праці, здебільшого відповідно 
до її спонукань.

Важливою функцією спілкування в сімейному 
вихованні є контроль поведінки дитини та рівня 
її загального розвитку. Тому для повноцінного, 
конструктивного спілкування батьків і дитини 
важливі такі його істотні ознаки, як інтенсивність, 
зміст і стиль, пов’язані між собою. Нехтування 
однією з них обов’язково призводить до спотво-
рення всієї системи виховання дитини, шкодить 
доброзичливим батьківсько-дитячим взаєминам 
(Горпинюк та ін., 2014: 85–86).

Набули поширення думки ряду вчених 
(І. Д. Беха, А. Бодальова, Г. Ковальова, Я. Коло-
мінського, А. Мудрика й ін.), згідно з якими дорос-
лим слід дотримуватися у взаєминах із дітьми 
особистісно орієнтованого способу спілкування. 
Під його позитивним впливом на перше місце 
ставиться особистість дитини, оптимально роз-
криваються її здібності, коригуються (за потреби) 
деструктивні особистісні компоненти. Мета такої 
моделі спілкування – забезпечити усвідомлення 
дитиною психологічної захищеності, виховувати 
почуття довіри до світу, відчуття радості існу-
вання, розвивати її індивідуальність.

Інструментом особистісно орієнтованого 
спілкування, як вважають зарубіжні дослідники 
(Адлер, 1998; Гордон, 1997; Джинотт, 1992; Дрей-
курс, 1986 та ін.), є метод конгруентної комуні-
кації в системі взаємодії «дитина – дорослий», 
заснований на ідеях і принципах гуманістичної 
психології.

Зауважимо, що спілкування дорослого з 
дитиною може бути як деструктивним (коли 
дорослий маніпулює, навіює, змушує до чогось 
дитину), так і конструктивним. Для того, щоб 
спілкування з дитиною було ефективним, 
потрібно знати психологію дитини і правильно 
оцінювати її індивідуальні якості, адекватно 
відгукуватися на поведінкові реакції дитини та 
її психічні стани, вибирати такий спосіб пове-
дінки з дитиною, який найкраще відповідатиме 
її індивідуальним особливостям.

Неоднозначний вплив на спілкування в сім’ї 
справляє така реалія сьогодення, як стрімкий 
розвиток інформаційного суспільства. Зокрема, 
О. О. Єжова вважає, що новітні інформативні 
можливості можуть бути не лише благом, а й 
породжувати загрози для благополуччя людини, 
сім’ї та всього соціуму. Серед них: залежність від 
різноманітних приладів і технологій (комп’ютера, 
мобільного телефону, Інтернету й ін.), особливо 
молоді, внаслідок чого знецінюється безпо-
середнє спілкування між людьми; відчуження 
поколінь одне від одного; маргіналізація людей 
похилого віку; ослаблення локальних соціальних 
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зв’язків, навіть на рівні сім’ї; поширення анти-
гуманістичних ідей, що суперечать загальнолюд-
ським цінностям (Єжова, 2013: 70).

Попри значні інформативні можливості Інтер-
нету, деякі сайти містять негативну інформацію, 
проконтролювати доступ дітей до якої батькам 
буває важко. Це призводить до масової дефор-
мації сімей, відчуження дітей і батьків один від 
одного тощо.

Важливим аспектом комунікативно-емоцій-
ного чинника гуманних батьківсько-дитячих вза-
ємин є стиль сімейного виховання.

Під стилем сімейного виховання розуміємо 
найбільш властиві сучасним батькам способи 
їхніх взаємин із дитиною. Особливого розгляду 
потребують два стилі сімейного виховання – гар-
монічний і дисгармонічний. Так, гармонічний 
стиль передбачає демократичну взаємодію батьків 
і дітей у процесі спільної діяльності, яка супро-
воджується взаємним емоційним сприйняттям, 
емпатією й емоційною підтримкою, високим рів-
нем задоволення потреб усіх членів сім’ї, визна-
нням права дитини на самостійний розвиток, вза-
ємною повагою, рівноправністю в ухвалі рішення 
в проблемній ситуації тощо. Отже, гармонічний 

стиль сімейного виховання є не лише засобом під-
тримки контакту з дитиною, а і своєрідним мето-
дом виховання взаєминами.

Натомість дисгармонічний стиль сімейного 
виховання відзначається недостатнім рівнем емо-
ційного сприйняття дитини, можливістю емоцій-
ного відчуження, відсутністю взаємності, низьким 
рівнем згуртованості батьків і розбіжностями в 
сім’ї щодо вибору методів виховання дітей, висо-
ким рівнем суперечливості й непослідовності у 
батьківсько-дитячих взаєминах, обмеженістю в 
різних сферах життєдіяльності дітей, завищен-
ням вимог до дитини або вседозволеністю, некон-
структивним контролем, конфліктністю у спілку-
ванні, незадоволенням потреб дитини.

Висновки. Отже, для ефективної взаємодії 
батьків і дитини інтегруються різні аспекти осо-
бистісного батьківського досвіду: когнітивного, 
емоційного, сенсорного, психомоторного, духо-
вного, комунікативного, рефлективного. Це озна-
чає, що батьки мають не тільки володіти певними 
знаннями і вміннями, а й усвідомлювати свою 
гуманістичну місію як перших вихователів, котрі 
взяли на себе відповідальність перед дитиною та 
суспільством за її гідне виховання.
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У статті аналізується негативний вплив стереотипних моделей традиційних чоловічих ролей на гендерний 
розвиток хлопчиків. Констатовано, що наявні норми, моделі поведінки, установки щодо культурних уявлень про 
призначення чоловіка в суспільстві призводять до труднощів у процесі соціалізації хлопчиків. Проблема невідпо-
відності суспільним нормам, які висуваються до гендерних ролей, створює численні суперечності між тради-
ційними чоловічими гендерними ролями і справжніми особистісними психологічними характеристиками хлопців.
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GENDER ANALYSIS OF THE PROCESS OF SOCIALIZATION OF BOYS: 
REGULARITIES, CONTRADICTIONS, DIFFICULTY, LIMITATIONS

The process of assimilating gender roles takes place within the framework of an important process – gender social-
ization. In scientific literature, it is interpreted as the process of assimilating the personality of norms, rules, models of 
behavior, social attitudes in accordance with the notions of the role, status and purpose of man and woman in society. In 
the process of gender socialization, boys learn male patterns of behavior, assimilate sexually typed values and norms.

Gender development of boys has its own specificity – patterns, contradictions and, even, the difficulties and limitations 
that impose on them traditional gender roles. The features of gender socialization of boy in childhood influence on life of 
adult man, behavior in various vital situations.

An important role in the process of gender development of boys is played by agents of socialization. Parents establish 
higher standards for their sons, they need to be restrained and balanced, attach greater importance to achievement.

Boys’ toys, which are related to construction (various designers, cubes), different activity (sports equipment, weap-
ons), transport and superheroes, have a significant influence on the gender socialization of future men. Such toys induce 
inventiveness, transformation of the surrounding world, help develop the skills necessary for the realization of spatial and 
mathematical abilities, and encourage independent, competitive and leadership behavior. Initiative, improvisation, ability 
to cope with an unforeseen situation are rewarded, cooperation and rivalry are encouraged in boys’ games.

For adolescent boys, a group of peers is a source of male role models and a sphere of implementation of masculine 
qualities. There is an assimilation of an exaggerated, rough idea of courage. To inadequate variants of affirmation of a 
masculine identity can include the demonstration of masculinity in the context of asocial behavior (drunkenness, fights, 
participation in criminal groups).

The norms, rules of conduct, provisions regarding cultural representations about the role, position and appointment of 
a man in a society lead to contradictions and difficulties in the process of gender socialization of boys. Parents and educa-
tors who encourage the development of guys’ values of success, in reality require them the same obedience and diligence, 
as well as from girls. Due to the prevalence of the phenomenon of “lack of father”, male identity in boys is formed as the 
result of identifying oneself with an idealized status position “what should be a man”. The discrepancy with the social 
norms that are put forward for gender roles, and the corresponding values creates numerous contradictions between the 
male gender roles and the true personal psychological characteristics of the boys.

Key words: gender socialization, gender stereotypes, male traditional role, agents of gender socialization, mas-
culinity.
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Постановка проблеми. Незважаючи на те, 
що останнім часом проблема гендерної соціалі-
зації підростаючого покоління перебуває на ста-
дії активного вивчення, на практиці цей процес 
відбувається як з опорою на наявні в суспільстві 
статево-рольові стереотипи, які діти засвоюють із 
дитинства, так і на суб’єктний вибір особистості. 
Особливий інтерес у цьому контексті становить 
дослідження закономірностей, суперечностей і 
труднощів гендерного розвитку хлопчиків, які 
в дорослому житті стають причиною багатьох 
гендерних дисгармоній, впливаючи не лише на 
їх особистісну та соціальну самореалізацію, а й 
на психологічне здоров’я (внутрішні гендерно-
рольові конфлікти, стреси, неврози тощо).

Аналіз розробленості проблеми соціалізації 
хлопчиків свідчить, що методологічні проблеми 
гендерної соціалізації досліджували Т. Аркан-
цева, С. Бем, Т. Бендас, Т. Говорун, П. Горностай, 
Т. Дороніна, О. Кікінежді, І. Клецина, В. Кра-
вець, В. Москаленко, М. Скорик, Л. Штилева та 
ін. Окремі аспекти гендерної соціалізації хлоп-
ців і чоловіків висвітлювали Ш. Берн, В. Гон-
чаров, Ю. Гусєва, І. Захарова, Є. Ільїн, І. Кон, 
С. Оксамитна, Н. Радіна, Л. Семенова, М. Ткалич, 
А. Чекаліна, Т. Юферева та ін.

Мета статті – висвітлити особливості гендер-
ної соціалізації хлопчиків, піддавши аналізу труд-
нощі, які виникають у процесі засвоєння ними 
традиційних чоловічих гендерних ролей.

Виклад основного матеріалу. Процес роз-
витку гендерних ролей як соціально зумовлених 
моделей статевих ролей і статево-рольової пове-
дінки відбувається в контексті досить важливого 
для життя особистості процесу, що називається 
гендерною соціалізацією. У науковій літературі 
його трактують як процес засвоєння особистістю 
норм, правил, моделей поведінки, соціальних 
установок відповідно до уявлень про роль, ста-
тус і призначення чоловіка й жінки в суспільстві 
(Гусєва, 2009: 108). У процесі гендерної соціа-
лізації хлопчики навчаються чоловічим зразкам 
поведінки, засвоюють статево типізовані цінності 
і норми. Гендерний розвиток хлопчиків має свою 
специфіку – закономірності, суперечності і навіть 
труднощі й обмеження, які накладають на них 
традиційні гендерні ролі. Від особливостей ген-
дерної соціалізації хлопчика в дитинстві залежить 
характер життєвого сценарію дорослого чоловіка, 
його стиль життя та стратегії поведінки в різно-
манітних життєвих ситуаціях.

Більше того, науковці, які пильніше придиви-
лися до гендерних особливостей чоловічої ролі, 
доводять, що певні соціальні проблеми (насиль-

ство над жінками, високий рівень суїцидальності 
й алкоголізму серед чоловічого населення) дея-
кою мірою беруть свій початок саме з традицій-
них уявлень про мужність. Сьогодні стереотипні 
уявлення про чоловічі гендерні ролі критику-
ються багатьма авторами (Ш. Берн, Є. Ільїн та ін.), 
котрі вважають, що вони не тільки спотворюють 
реальну картину щодо соціальних ролей сучасних 
чоловіків, але й обмежують і стримують розвиток 
хлопчиків.

Через широке поширення патріархальних ідей 
про більшу соціальну цінність чоловіків хлоп-
чик відчуває сильніший соціальний тиск, ніж 
дівчинка. Вважається, що «справжній» чоловік 
повинен бути стриманим, врівноваженим і неупе-
редженим у взаєминах з іншими людьми (на від-
міну від жінок, для яких емоційність згідно з ген-
дерними стереотипами є нормативною). Тому для 
хлопчиків поплакати – значить порушити т. зв. 
норму мужності. З цієї причини у них може роз-
виватися феміфобія – страх перед виявленням у 
себе жіночності (Ільїн, 2007: 61).

Важливу роль у процесі гендерної соціаліза-
ції хлопчиків відіграють сімейне виховання та 
поведінка батьків. Гендерні установки останніх, 
їх стиль життя й особливості взаємин впливають 
на гендерний розвиток синів. Згідно з результа-
тами численних досліджень вже з першого року 
життя хлопчики опиняються в більш вигідному 
становищі порівняно з дівчатками: під час году-
вання матері виявляються до них більш чутли-
вими й уважними; як матері, так і татусі ймо-
вірніше відреагують на голосові сигнали синів; 
батьки більше фізично стимулюють хлопчиків 
і надають їм більше свободи для дослідження 
світу порівняно з дівчатками, активність яких 
уважніше контролюється. Проте сини отриму-
ють від батьків не тільки більше позитивних 
реакцій у відповідь, а й більше негативних, у т. ч. 
й тілесних покарань (Ткалич, 2011: 157). Змалку 
хлопчики чують від батьків слова, які форму-
ють їх особистісні психологічні характеристики, 
пов’язані зі статевою належністю: «Це не гарно, 
це не личить хлопчикові», «На плач, адже хлоп-
чики не плачуть!» та ін. До того ж, з першими 
проявами усвідомлення себе представниками 
чоловічої статі хлопчики пов’язують це з цілою 
низкою ознак: з одягом, правилами поведінки, 
проявами почуттів чи, навпаки, заборонами на 
них (Горностай, 2004: 142).

На гендерну соціалізацію хлопчиків неаби-
який вплив мають хлопчачі іграшки, які карди-
нально відрізняються від дівчачих. Порівняно з 
останніми (підготовка до материнства і домаш-
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нього господарювання), іграшки для хлопчиків 
пов’язані з будівництвом (різні конструктори, 
кубики), активною діяльністю (спортивний інвен-
тар, зброя), транспортом і супергероями. Такі 
іграшки спонукають до винахідництва, перетво-
рення навколишнього світу, розвивають навички, 
необхідні для реалізації просторових і матема-
тичних здібностей, заохочують незалежну, зма-
гальну і лідерську поведінку. І проблема полягає 
не тільки в тому, що в процесі гри хлопчики засво-
юють традиційні чоловічі гендерні ролі. Справа в 
тому, що уподобання щодо іграшок не є природ-
ним, а створюється дорослими, передовсім бать-
ками. Хлопчики, як і дівчатка, частіше отримують 
у подарунок гендерно традиційні іграшки, а ті, які 
їх цікавлять, їм дарують рідко. За даними дослід-
ників, батьки зазвичай схвально реагують, коли 
їхні діти, особливо хлопчики, граються іграш-
ками, що відповідають статі (Берн, 2008: 65).

Дитина, котра не грається статево відповід-
ними іграшками, неминуче зіткнеться з труд-
нощами, зокрема з проблемами у спілкуванні з 
однолітками. Хлопчик із лялькою чи дівчинка з 
вантажівкою викликають глузування; з хлопчика 
сміятимуться більше, ніж із дівчинки. Засвоївши 
характерні для їх гендерних ролей правила, діти 
часто суворо карають ровесників, які їх порушу-
ють. Тому, щоб уникнути глузування, хлопчики 
вчаться приховувати свій інтерес до дівчачих ігра-
шок – шляхом заперечення й опозиційного дис-
курсу. Або бажання хлопчика погратися з ляль-
кою (наприклад, із Барбі) за допомогою сублімації 
переходить у гру з відповідними чоловічими пер-
сонажами – супергероями (Месснер, 2006: 161).

Помічено, що ігрова діяльність з однолітками 
продовжує закріплювати у хлопчиків сформовані 
батьками вимоги щодо відповідності традиційним 
гендерним очікуванням. Так, у хлопчачих іграх 
(на відміну від чітко структурованої та регламен-
тованої ігрової діяльності дівчаток із невеликою 
кількістю учасників) винагороджується ініціа-
тива, імпровізація, вміння впоратися з неперед-
баченою ситуацією; у грі беруть участь команди 
однолітків і заохочуються як співробітництво, так 
і суперництво (Ткалич, 2011: 167).

Найбільш поширеними у світі гри та фанта-
зіях сучасних хлопчиків є «войовничі наративи», 
які вважають насильство справедливим і виправ-
даним у ситуації боротьби між добром і злом. За 
спостереженнями дослідників, хлопчики порів-
нюють свої історії з тим, що вони бачать на теле-
екрані. Поп-культура (фільми, відео, комп’ютерні 
ігри, телебачення, комікси) забезпечує дітей без-
ліччю «гарних» і «поганих» хлопців. Історії з 

вестернів, супергерої (Супермен, Спайдермен та 
ін.), Ніндзя-черепашки, зоряні війни – усе це є для 
них своєрідною сировиною для створення влас-
них войовничих наративів. Зрештою, хлопчики, 
які мовчки погоджуються та сублімують войов-
ничу гру у фантазію або спорт, більш успішні в 
конструюванні т. зв. «маскулінності, організова-
ної навколо раціональності та відповідальності. 
Це тісно пов’язано з вищими рівнями освітньої 
системи та превалювання чоловіків у галузі інте-
лектуальної праці» (Месснер, 2006: 162). Отже, 
закріплюючись у грі, гендер хлопців проявляється 
в навчальній та комунікативній діяльності.

Проте гендер дитини може відрізнятися від 
гендерних ознак однолітків або не відповідати 
гендерним очікуванням. Наприклад, хлопчик із 
задоволенням може займатися в гуртку м’якої 
іграшки, а дівчинка – грати у футбол. У таких 
випадках дорослим варто пам’ятати, що при-
мусове нав’язування певних гендерних ознак і 
неадекватні гендерні очікування призводять до 
особистісних проблем дитини. Так, хлопчик може 
соромитися власних захоплень через глузування 
з боку ровесників і уникати спілкування з ними. 
Особистісні проблеми відбиваються на навчанні, 
виконанні правил шкільної дисципліни, сприй-
нятті педагогічного впливу, спілкуванні з близь-
кими людьми тощо.

Отже, соціальне оточення загалом і батьки 
зокрема змалку вимагають від хлопчиків відпо-
відності традиційній чоловічій гендерній ролі. 
У процесі гендерної соціалізації дітей чоловічої 
статі виникає низка суперечностей, які призво-
дять до труднощів у процесі формування гендер-
ної ідентичності майбутніх чоловіків. Передовсім 
це спостерігається у випадках, коли дорослі не 
показують хлопчикам, як правильно поводитися. 
Наприклад, батьки часто сварять сина, якщо він 
плаче, але не пояснюють, чому і як потрібно змі-
нити свою поведінку. У поєднанні з недоліком 
гендерно-рольових моделей такий нормативний 
тиск призводить до того, що хлопчик вимушений 
вибудовувати свою гендерну ідентичність пере-
важно на негативному підґрунті – не бути схо-
жим на дівчаток, не брати участь у жіночих видах 
діяльності та ін.

А. Чекаліна відзначає, що до власне маску-
лінних проявів, які є доступними для хлопчиків, 
належать агресивність, самостійність, рухова 
активність тощо. Проте дорослі зазвичай нега-
тивно ставляться до таких поведінкових проявів 
хлопчаків. Тому стимуляція з боку дорослих знову 
є переважно негативною – не заохочення типово 
«чоловічих» проявів, а покарання за них. Отже, 
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заохочуючи і розвиваючи у хлопчиків цінності 
досягнення успіху, батьки і педагоги в реальності 
вимагають від них такої ж слухняності і старан-
ності, конформності в поведінці, як і від дівчаток.

Також помічено, що батьки майже не дору-
чають синам традиційно чоловічих обов’язків 
або занять по домогосподарству. Хлопчики мало 
займаються спортом, рідко відвідують гуртки за 
інтересами, рідко можуть знайти для себе цікаві 
заняття, тому мають мало можливостей для роз-
витку традиційно чоловічих рис. Таким чином, 
чоловіча ідентичність формується як результат 
ототожнення себе з деякою ідеалізованою статус-
ною позицією, а саме – «яким повинен бути чоло-
вік» (Чекаліна, 2006: 97).

Ще однієї суперечністю гендерного розвитку 
хлопчика є участь батька у процесі формування 
його гендерної ідентичності як зразка гендерно 
відповідної поведінки і джерела інформації про 
чоловічі гендерні ролі. У цьому контексті хлоп-
чики перебувають у менш сприятливій ситуації, 
ніж дівчатка. Адже матір зазвичай проводить із 
маленьким сином набагато більше часу. А татуся 
хлопчик бачить рідше і не в таких значущих ситу-
аціях, тому в його очах він є менш привабливим 
об’єктом. Все це пояснює той факт, що первинною 
для хлопчика є ідентифікація з матір’ю. Надалі 
хлопчикові належить вирішити досить складну 
задачу: змінити первинну жіночу ідентифікацію 
на чоловічу, спираючись на культурні стандарти 
маскулінності та зразки поведінки значимих чоло-
віків. Однак вирішення цієї задачі ускладнюється 
тим, що практично всі, з ким близько спілкується 
хлопчик (вихователі дитсадка, лікарі, вчителі 
початкової школи), – жінки. Зазначене вказує на 
те, що гендерна соціалізація хлопчиків відбува-
ється на тлі специфічних суперечностей, які при-
зводять до труднощів.

Розпочате батьками формування гендерно 
диференційованої поведінки хлопчиків, що від-
повідає нормативним уявленням про маскулінне, 
продовжується в школі. За спостереженням 
дослідників, учителі приділяють більше уваги 
хлопцям, очікуючи від них вищих результатів 
там, де потрібне абстрактне мислення, схвальніше 
оцінюють їхню роботу. Їх спонукають до різних 
видів активності, наполягають на пошуку ними 
правильної або раціональнішої відповіді. Такими 
настановами хлопців орієнтують на досягнення, 
подолання труднощів, вищий рівень домагань.

У підлітковому віці самостійною і значущою 
сферою життя хлопців стає спілкування з хлоп-
цями-ровесниками. Так підліток реалізує потребу 
в набутті індивідуальності, визнанні у своєму ото-

ченні, намаганні стати схожим на дорослого. Для 
хлопців підліткового віку група однолітків висту-
пає джерелом чоловічих рольових моделей і сфе-
рою реалізації маскулінних якостей. Спілкуючись 
із ровесниками, вони починають покладатися 
на таких же хлопців, як вони самі. Відбувається 
засвоєння перебільшеного, грубого уявлення про 
мужність. Пізніше таке подання частіше зміню-
ється. Серед неадекватних варіантів затвердження 
чоловічої ідентичності можна виділити або від-
мову від всіх форм зцілення, що не вписуються 
в однозначну модель маскулінності (бути зраз-
ковим, добре вчитися, допомагати батькам), або 
демонстрацію маскулінності в контексті асоці-
альної поведінки (пияцтві, бійках, участі в кри-
мінальних угрупованнях). Жорстокість вимог до 
маскулінності зростає паралельно із соціальними 
бар’єрами на шляхах маскулінізації, створюючи 
потужний емоційно-когнітивний дисонанс, що 
сприяє або статево-рольовій розгубленості, або 
перебільшено маскулінним рольовим орієнтаціям 
(Бендас, 2006: 137). Отже, середовище однолітків 
продовжує закріплювати у хлопців сформовані 
батьками вимоги щодо відповідності традицій-
ним гендерним очікуванням.

У контексті зазначеного є підстави стверджу-
вати, що хлопці у підлітковому віці починають 
відтворювати моделі поведінки дорослих чолові-
ків, повторюючи їх складності і проблеми. Адже 
норми чоловічої традиційної гендерної ролі є 
більш консервативними та жорстокими, ніж жіно-
чої. За твердженням дослідників, у суспільній сві-
домості існує певна ідеологія мужності – віра в те, 
яким має бути чоловік і що він повинен робити. 
Зокрема, Ш. Берн, спираючись на дослідження 
Томпсона і Плека, відзначає, що структура цих 
рольових норм складається з трьох факторів: 
норма успішності / статусу має в своїй основі сте-
реотипне розуміння соціальної цінності чоловіка, 
що визначається передовсім розміром його заро-
бітку та професійною успішністю; норми твер-
дості (фізичної, розумової та емоційної) засновані 
на стереотипі мужності, згідно з яким чоловік 
повинен володіти фізичною силою, високою біо-
логічною активністю, повинен багато знати і бути 
компетентним, а також вміти вирішувати свої емо-
ційні проблеми без сторонньої допомоги і, більше 
того, приховувати свої почуття; норма антижіноч-
ності приписує чоловікам уникати специфічних 
жіночих видів діяльності і моделей поведінки 
(Берн, 2008: 164).

Відповідно, в межах традиційних уявлень 
головне для чоловіка – це професійні досягнення, 
соціальне визнання й успіх. Відповідність цим 
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нормам можлива за наявності високого рівня 
домагань, схильності до змагальності, суперни-
цтва, рішучості, стійкості до стресів та ін. Слаб-
кість, сумніви у собі, прагнення до компромісів 
зазвичай не вважаються характерними рисами 
чоловічої поведінки. Чоловіки, які не прагнуть до 
професійних висот, не впевнені в собі, відчува-
ють сильний тиск із боку суспільної думки. Страх 
невідповідності і провалу є зворотною стороною 
пресу, який тисне на чоловіка в його досягнен-
нях. Так само дорого коштує чоловікам і синдром 
конкуренції, що змушує їх розглядати всіх інших 
чоловіків як суперників. І хоча чоловіки зазвичай 
плекають ідею чоловічої солідарності, чоловіча 
дружба не обов’язково призводить до довірливих 
взаємин. Іншим чинником, який стримує розви-
ток особистих відносин, є побоювання потрапити 
у вразливе і залежне становище.

Наявність ідеології мужності важко запере-
чувати, проте, на думку дослідника І. Кона, нині 
спостерігається така собі «криза маскулінності», 
причиною якої є зміна соціальних умов і відносин. 
Внаслідок цієї кризи відбуваються зміни в різно-
манітних сферах життєдіяльності: руйнується 
традиційна система гендерного розподілу праці, 
гендерних відносин, влади тощо. Нині зміни тор-
кнулися, зокрема, і шлюбно-сімейних стосунків, 
де справедливий розподіл сімейних обов’язків 
між чоловіком і жінкою стає запорукою сімей-
ного благополуччя. Зміни в структурі гендерних 
ролей позначилися і на соціокультурних стерео-
типах маскулінності. Ідеальний тип справжнього 
чоловіка, що завжди був умовним, нині остаточно 
втратив свою монолітність, а деякі його компо-
ненти, які раніше вважалися позитивними, стали 
проблематичними, дисфункціональними, дореч-

ними лише в окремих суворо обмежених умовах 
(Кон, 2001: 210).

Зазначене доводить, що процес гендерної соці-
алізації хлопчиків на сучасному етапі відбувається 
в ситуації набагато більшої, ніж раніше, соціаль-
ної варіативності і невизначеності різноманіття 
видів діяльності, соціальних ролей і т. п. Подібна 
різноманітність і динамічність суспільного життя 
дедалі частіше вступають у протиріччя з тими 
традиційними (патріархальними за своїм змістом) 
вимогами і приписами, які за звичкою продовжу-
ють диктуватися дітям чоловічої статі. Іншими 
словами, наявні гендерні норми і стереотипи вже 
мало відповідають реальній дійсності. Тому зако-
номірно постає питання про доцільність поши-
рених у виховній практиці диференційованих за 
статтю підходів до виховання хлопчиків і дівча-
ток, розвитку в них різних (не індивідуальних, а 
статево специфічних) інтересів і здібностей, орі-
єнтації їх на різні цінності та життєві задачі.

Висновки. Таким чином, гендерна соціалізація 
хлопчиків є складним і доволі специфічним про-
цесом, який підлягає багатьом закономірностям. 
На його шляху виникає багато суперечностей, 
проблем, дисгармоній. Знання цих закономірнос-
тей батьками хлопчиків, педагогами має допо-
могти уникненню цих проблем і суперечностей 
гендерного розвитку майбутніх чоловіків. Тільки 
звільнення від гендерних стереотипів у процесі 
соціалізації дозволить дорослим повноцінно роз-
вивати хлопчиків у тих напрямах, які відповіда-
ють їх можливостям і прагненням. Це шлях не 
лише до гармонійності розвитку гендерної сфери, 
а й до гармонійності особистості хлопчиків, до 
гармонійності їх стосунків з особами протилеж-
ної статі та з соціальним світом загалом.
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У статті розкриваються дидактичні аспекти оцінювання навчальних досягнень учнів у процесі вивчення 
словотвору української мови в контексті широко використовуваних тестових технологій. З позицій акмеології 
з’ясовано домінанти дидактичного діагностування в освітньому процесі закладів загальної середньої освіти й 
інтерпретовано їх у практичне русло. Переваги роботи з тестами, на думку автора, полягають у їх високотех-
нологічності, можливості перевірки за допомогою комп’ютера, можливості забезпечення дистанційного конт-
ролю, незначній кількості часу для проведення та перевірки.
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TEST MONITORING OF EDUCATIONAL ACHIEVEMENTS  
OF GENERAL SECONDARY EDUCATION PUPILS DURING  

THE STUDY WORD FORMATION OF UKRAINIAN LANGUAGE

Article deals with the didactic aspects of evaluating students’ learning achievements in the process of studying the 
word formation of the Ukrainian language in the context of widely used test technologies. From the point of view of 
acmeology, the domains of didactic diagnosis in the educational process of institutions of general secondary education 
were clarified and interpreted in practical terms. According to the author, the advantages of working with tests are their 
high technology, the ability to check with the computer, the ability to provide remote control, a small amount of time to 
conduct and verify.

The advantages of working with tests when studying the word-formation of the Ukrainian language in the institutions 
of general secondary education are their high-tech, computer-checking, the possibility of providing remote control, a 
small amount of time for conducting and checking.

The article reveals the didactic aspects of evaluating students’ learning achievements in the process of studying the 
word formation of the Ukrainian language in the context of widely used test technologies. From the point of view of 
acmeology, the domains of didactic diagnosis in the educational process of institutions of general secondary education 
were clarified and interpreted in practical terms.

The purpose and tasks of the present-day pedagogical education are changing in line with the rapid and dynamic 
development of the society, the correlation of its needs with the demands of the individual, and generally oriented towards 
the integration of the national system into the world education system. It also determines the transformational changes in 
the teachers’ work, because the concept of the New Ukrainian school, its goals and objectives require the use of modern 
technology teaching and methodological methods of organizing the educational process, based on the latest achievements 
of psychological and pedagogical science and creative activity of the teacher. This prompts teachers to find effective ways 
to improve the quality of education and new approaches in assessing the academic achievements of the subjects of the 
didactic process in institutions of general secondary education.

The advantages of working with tests when studying the word-formation of the Ukrainian language in the institutions 
of general secondary education are their high-tech, computer-checking, the possibility of providing remote control, a 
small amount of time for conducting and checking.

According to the author, test technologies will be effective only if they are systematically applied by the teacher in 
the educational process of educational institutions. The usage of test tasks is expedient during the current, thematic and 
final control of knowledge of the students. Taking into account the profile of learning, the implementation of an individual 
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Постановка проблеми. Мета і завдання педаго-
гічної освіти сьогодення змінюються відповідно до 
стрімкого й динамічного розвитку суспільства, коре-
ляції його потреб із запитами особистості та зорієн-
товані на інтеграцію національної системи освіти 
у світову. Це зумовлює і трансформаційні зміни в 
роботі вчителів, оскільки концепція Нової україн-
ської школи, її цілі і завдання вимагають викорис-
тання сучасних технологій навчання і методичних 
прийомів організації освітнього процесу, які базу-
валися б на останніх досягненнях психолого-педа-
гогічної науки та креативній діяльності вчителя. Це 
спонукає педагогів до пошуку ефективних шляхів 
підвищення якості освіти, нових підходів в оціню-
ванні навчальних досягнень суб’єктів дидактичного 
процесу в закладах загальної середньої освіти.

Аналіз досліджень. Питання тестології в 
українській педагогічній науці нині активно сту-
діюється дослідниками різних поколінь в аспекті 
вивчення накопиченого зарубіжного досвіду, най-
повніше представленого у фундаментальних пра-
цях В. Аванесова, О. Горошкіної, Н. Гронмунда, 
О. Копусь, А. Майорова, М. Челишкової та ін.  
В Україні проблему оцінювання навчальних досяг-
нень суб’єктів навчального процесу розробляли 
чимало дослідників, щоправда, особливості засто-
сування тесту як інструменту вимірювання знань 
досліджували лише окремі з них (З. Бакум, Т. Бой-
чук, І. Булах, Н. Голуб, С. Караман, І. Кучеренко, 
І. Шинкарьова та ін.), тому означена проблема не 
втрачає актуальності в умовах сьогодення.

Мета статті – розкрити дидактичні аспекти 
оцінювання навчальних досягнень учнів закла-
дів загальної середньої освіти у процесі вивчення 
словотвору української мови в контексті тестових 
технологій; з’ясувати домінанти дидактичного 
діагностування в освітньому процесі.

Виклад основного матеріалу. Аналіз наукових 
праць дозволяє стверджувати, що вчені категорію 
«тест» тлумачать, по-перше, як сукупність тесто-
вих завдань, дібраних за певними правилами для 
вимірювання певної якості, по-друге, як систему 
завдань специфічної форми, змісту, розташованих 
за зростанням складності, яка дає змогу виміряти 
рівень підготовки опитуваних та оцінити струк-
туру їхніх знань (Малихін, 2001: 26).

Дефініція «тест» викликає у практиків різні 
уявлення. Одні вважають, що проблемою вивчення 
теорії тесту є відповідь, яку треба подати або вга-
дати. Інші ж вважають, що тест – це форма гри чи 
забави. Окремі радять сприймати тест як іспит за 
аналогією до перекладу з англійськї слова «test» 
(іспит, перевірка).

Аналіз науково-методичної літератури з педа-
гогіки, психології, лінгводидактики, тлумачних 
словників, енциклопедій дозволив зробити висно-
вок, що поняття «контроль і перевірка навчальних 
досягнень учнів» має кілька значень: нагляд; спо-
стереження; перевірку успішності учнів.

Більшість українських дидактів і лінгводидактів 
у науково-методичній літературі зазначають, що 
контроль сприяє своєчасному виявленню прогалин 
у знаннях і вміннях учнів, повторенню та система-
тизації матеріалу, встановленню рівня готовності 
засвоювати новий матеріал, формуванню вміння 
відповідально і зосереджено працювати, користу-
ватися прийомами самоперевірки, самоконтролю, 
стимулюванню відповідальності та змагальності 
учнів (Давидов, 1997; Жовтобрюх, 2009; Караман, 
2000; Малихін, 2001; Мартиненко, 2008).

С. Караман зазначає, що основними завдан-
нями контролю є виявлення рівня правильності, 
обсягу, глибини та дієвості засвоєних учнями 
знань, отримання інформації про характер піз-
навальної діяльності, про рівень самостійності й 
активності учнів у навчальному процесі, встанов-
лення ефективності методів, форм і способів їх 
навчання (Караман, 2000)

На думку В. Жовтобрюх, запропононувавши 
технологію інтенсифікації навчання на основі 
схемних і знакових моделей навчального матері-
алу, можна розв’язати проблему глобального пое-
тапного контролю (Жовтобрюх, 2009: 73–74].

Українськими дослідниками визначено такі 
види контролю: попередній; повторний; поточ-
ний; тематичний; підсумковий; комплексний 
(Гнаткович, 2008; Жовтобрюх, 2009; Караман, 
2000; Малихін, 2001; Мартиненко, 2008).

Процес контролю оцінки навчальної діяльності 
учнів корелюється основними загальнодидактич-
ними принципами: науковості, систематичності, 
об’єктивності, диференційованості, урахування 

approach to schoolchildren, their creative potential, inclination, abilities, training, tests as one of the forms of control of 
students learning the material from the word-formation can have a creative direction and different degrees of complexity.

The author proposed samples of test tasks that were tested by teachers in the conditions of general secondary 
education.

The study proved that the use of test control at different stages of the study of word formation helps to actualize the 
basic knowledge of students, to quickly and intensively check self-learned material, to objectively determine the level of 
educational achievements during the test.

Key words: test control, test tasks, test technologies, didactic tests, Ukrainian language lesson, word formation.
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індивідуальних особливостей учнів, гласності, 
єдності вимог, доброзичливості. За таких умов 
контроль сприяє демократизації навчального про-
цесу, його інтенсифікації та диференціації розви-
тку пам’яті, мислення, мовлення школярів.

На думку С. Мартиненко, тестування – це 
метод педагогічної діагностики, за допомогою 
якого вибір поведінки, що презентує передумови 
чи результати навчального процесу, повинен мак-
симально відповідати принципам зіставлення, 
об’єктивності, надійності та валідності вимірів, 
повинен пройти обробку й інтерпретацію та бути 
прийнятним для застосування в педагогічній 
практиці (Мартиненко, 2008: 132).

Сучасне розуміння тесту пов’язане не з набо-
ром завдань, а з професійно укладеною, науково 
обґрунтованою, адаптованою сертифікованою 
методикою розроблення й використання тестів. 
Зауважимо, що тестові технології матимуть ефек-
тивність лише за умови їх систематичного засто-
сування вчителем в освітньому процесі закладів 
загальної середньої освіти.

Переваги роботи з тестами полягають у їх 
високотехнологічності, можливості перевірки за 
допомогою комп’ютера, можливості забезпечення 
дистанційного контролю, незначній кількості часу 
для проведення та перевірки.

Досвід переконує, що використання тестових 
завдань доцільне під час поточного, тематичного й 
підсумкового контролю знань учнів. Ураховуючи 
профільність навчання, здійснення індивідуаль-
ного підходу до школярів, їх творчий потенціал, 
нахили, здібності, навчальну підготовку, тести як 
одна з форм контролю засвоєння учнями навчаль-
ного матеріалу зі словотвору можуть мати творче 
спрямування і різні ступені складності.

Аналіз літератури з досліджуваної проблеми дає 
нам підстави стверджувати, що, готуючи матеріали 
для тематичного оцінювання, учитель може зба-
лансувати його за складністю: 25% – легких, 25% – 
складних і 50% тестів середнього рівня складності, 
що відображатиме співвідношення різних за рівнем 
сформованості відповідних компетентностей учнів.

Практикою доведено, що досить часто вчителі 
створюють тестові завдання самостійно, оскільки 
необхідний для роботи матеріал у методичній 
літературі знайти дуже складно.

У процесі вивчення словотвору майбутніми 
учителями-філологами для визначення рівня 
якості знань розробляються і застосовуються тес-
тові завдання, які уможливлюють ефективний 
контроль навчальних досягнень учнів. Подані 
зразки тестових завдань апробовані педагогами в 
умовах сучасної шкільної освіти.

Тестові завдання з теми «Словотвір»:
1. Розділ мовознавства, що вивчає процес тво-

рення слів, називають:
а) словотвором; б) морфологією; в) лексиколо-

гією; г) фонетикою.
2. Знайдіть рядок, у якому всі слова похідні:
а) головувати, щасливий, узлісся; б) вечір, 

читач, йти; в) хліб, сонце, хатні; г) літо, ліс, дуб.
3. Для утворення нових слів можуть служити 

такі морфеми:
а) корінь, суфікс, префікс; б) корінь, префікс, 

суфікс, закінчення; в) префікс, суфікс; г) корінь, 
суфікс, закінчення.

4. Шляхом переходу однієї частини мови в 
іншу утворено слово, ужите в реченні:

а) Вартовий солдат виконував обов’язки сум-
лінно; б) Журнали зберігаються в учительській;  
в) Черговий учень полив квіти; г) Молодий місяць 
виднівся на небі.

5. Укажіть словосполучення з прикметником, 
який перейшов у іменник:

а) старий диван; б) знайшов стару іграшку;  
в) старі друзі; в) старий тихенько співав.

6. Усі слова утворено префіксальним способом 
у рядку:

а) виконавець, приборкати, напівправда, загін; 
б) перегрітися, дисгармонія, прамова, без’язикий; 
в) помірковано, недоля, праліс, казкар; г) розмір, 
ощасливити, донині, помилка.

7. Усі слова утворено суфіксальним способом 
у рядку:

а) водянистий, прибережний, комп’ютерний, 
залізничник; б) пролісок, малюнок, весняний, 
казковий; в) юність, кімнатний, український, 
водограй; г) пуск, безпомилковий, безтурботний, 
туристичний.

8. Позначте рядок слів, утворених безафіксним 
способом:

а) твір, простір, юннат; б) синь, наїзд, юнь; в) водо-
мір, доречний, перемога; г) кордон, пролісок, нежить.

9. Яким способом утворено слова прикордон-
ник, співрозмовник, задунайський, міжрядковий:

а) префіксально-суфіксальним; б) суфіксаль-
ним; в) префіксальним; г) безафіксним.

10. Не мають закінчення слова у рядку:
а) по-вашому, юність, пальто; б) івасі, щовів-

торка, думаючи; в) молодість, авеню, теплому;  
г) швидко, учитель, ніч.

11. Позначте рядок, у якому всі слова утворені 
складанням основ або слів:

а) чорнозем, агітпункт, міжгір’я; б) книгодрук, 
водолікарня, лісосплав; в) сторіччя, світло-зеле-
ний; міжпредметний; г) водомір, першоджерело, 
міні-спідниця.

Греб М. Тестовий монiторинг навчальних досягнень учнiв ...
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12. Позначте рядок, у якому всі слова спільно-
кореневі:

а) багатий, збагатитися, багатший; б) сніг, сні-
говий, засніжити; в) ранок, зранку, ранити; г) про-
лісок, ліс, лісочок.

13. У словах якого рядка корінь збігається з 
основою:

а) читання, комп’ютер, прадід; б) ліс, вода, зве-
чора; в) ранок, вершки, путь; г) серце, учень, дріжджі.

14. Установіть відповідність між словами та 
наявністю певних морфем у їхньому складі:

1 незгода

2 гімназистка

3 безмежний

4 хмарочос

А два суфікси

Б префікс і суфікс

В два корені

Г два префікси

Д суфікс

А Б В Г Д

1

2

3

4

 1 незгода

2 гімназистка

3 безмежний

4 хмарочос

А два суфікси

Б префікс і суфікс

В два корені

Г два префікси

Д суфікс

А Б В Г Д

1

2

3

4

 1 незгода

2 гімназистка

3 безмежний

4 хмарочос

А два суфікси

Б префікс і суфікс

В два корені

Г два префікси

Д суфікс

А Б В Г Д

1

2

3

4

15. У якому рядку подано форми того самого 
слова:

а) молодь, молодий, молодіти; б) молодь, 
молоді, молоддю; в) молодь, молодик, молоди-
тися; г) молодь, моложавий, молодцем.

16. У якому рядку неправильно вказано спосіб 
словотворення: а) прамова ← мова (префіксаль-
ний спосіб); б) ветлікар ← ветеринарний лікар 
(безафіксний спосіб); в) зеленуватий ← зелений 
(суфіксальний спосіб); г) вечір ← увечері (префік-
сально-суфіксальний спосіб).

17. Знайдіть зайве слово за способом творення:
а) субтропіки; б) прегарний; в) прадід; г) безсилля.
18. Спільнокореневі слова характеризуються 

такими ознаками:
а) спільним коренем, спільним лексичним 

значенням і належністю до різних частин мови;  
б) спільним коренем і спільним лексичним зна-
ченням; в) спільним коренем, спільним лексич-
ним значенням і належністю до однієї частини 
мови; г) спільним коренем, подібним лексичним 
значенням і належністю до різних частин мови.

Висновки. Отже, використання тестового конт-
ролю на різних етапах вивчення словотвору на уро-
ках української мови допомагає актуалізувати опо-
рні знання учнів, швидко перевірити самостійно 
опрацьований ними матеріал, об’єктивно визначити 
рівень навчальних досягнень під час проведення 
зрізів знань або написання контрольних робіт.
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МАЙБУТНЬОГО ПІАНІСТА-КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА

У статті здійснюється аналіз емпіричного дослідження професійної відповідності підготовки піаністів-
концертмейстерів, проведеного за участі викладачів мистецьких шкіл, на основі якого визначаються прак-
тичні шляхи реалізації процесу формування індивідуального мистецького досвіду піаністів-концертмейстерів. 
Набуття мистецьких знань, навичок і вмінь у студентський період має забезпечити готовність піаніста до 
повноцінного оволодіння специфікою професії та формування індивідуального мистецького досвіду – основи май-
бутньої життєвої перспективи музиканта як особистості. Індивідуальний мистецький досвід піаніста-кон-
цертмейстера визначається системним функціональним утворенням, що забезпечує його професійно-творчу 
неповторність і унікальність, здатність до художнього саморозвитку й фахової самореалізації.

Ключові слова: піаніст-концертмейстер, індивідуальний мистецький досвід, функції музичної освіти, жит-
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FORMATION OF THE INDIVIDUAL ARTISTIC EXPERIENCE  
OF FUTURE PIANIST-CONCERTMASTER

The purpose of the study in this article an empirical study of the professional compliance of the pianists-concertmas-
ters, conducted with the participation of teachers of art schools, is carried out, on the basis of which the practical ways of 
realizing the process of forming the individual artistic experience of pianists-concertmasters are determined.

One of the main tasks of secondary and higher educational institutions preparation of a pianist-concertmaster capa-
ble of ensuring the quality of the иeducational process in artistic schools.The acquisition of artistic knowledge, skills and 
abilities during the student period should ensure the readiness of the pianist to fully master the specifics of the profession 
and the formation of individual artistic experience – the basis of the future life of the musician as a person.

The study defines the pedagogical conditions for effective training of students for professional artistic activity: appli-
cation is in the process of professional artistic preparation of approachintegrative; creation in educational establishment 
artistic-educational environment which will provide maximal realization of creative potential of students. Criteria of 
artistic experience of future specialists are analyzed. Ways of improving the content, forms and methods of education at 
different stages of preparation of teachers-musicians have been proposed. The problem of use of acquired while studying 
artistic experience in the future student’s art activity has been further developed. The most demanded teacher is who flu-
ently plays musical instrument (piano), skills of accompaniment to soloists, vocal ensembles, choral and choreographic 
groups. The individual artistic experience of the pianist-concertmaster is determined by the system functional education, 
which ensures his professional and creative uniqueness, the ability to artistic self-development and professional self-real-
ization. The personal rational and sensory components of the investigated phenomenon in conjunction with the complex 
“knowledge and skills” are characteristic features of the professional maturity of the musician, through the development 
of his life perspective.

Key words: pianist-concertmaster, individual artistic experience, functions of musical education, life perspective, 
music teacher, ensemble game.
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Постановка проблеми. Сучасна музична 
освіта ставить особливі вимоги до виховання 
високоосвічених музикантів-професіоналів у 
всіх галузях музичного мистецтва. Підготовка 
піаніста-концертмейстера, здатного забезпечити 
якість навчального процесу в мистецьких школах, 
є одним із головних завдань навчальних закладів 
середньої та вищої ланки. Зміст концертмейстер-
ської діяльності піаніста полягає в його співпраці 
з викладачами шкіл, зорієнтованій на підготовку 
музикантів оркестрових спеціальностей, акомпа-
нуванні вокалістам, хоровим і хореографічним 
колективам. Набуття мистецьких знань, нави-
чок і вмінь у студентський період має забезпе-
чити готовність піаніста до повноцінного оволо-
діння специфікою цієї професії та формування 
індивідуального мистецького досвіду – основи 
майбутньої життєвої перспективи музиканта як 
особистості. Процес індивідуального навчання 
та спілкування зі студентом дозволяє визначити 
ступінь його схильності та готовності до майбут-
ньої праці, прищепити любов до обраної професії, 
спроектувати ставлення до концертмейстерської 
діяльності як до свята.

Актуальність висвітленої проблеми підтвер-
джується тим, що успішність навчання та публіч-
них виступів солістів чи музичних колективів 
значною мірою залежить від технічно якісного, 
глибокозмістовного й емоційно насиченого фор-
тепіанного супроводу, націленого на сумісне 
розкриття художнього образу музичних творів. 
Фахова підготовка піаніста-концертмейстера має 
враховувати необхідність універсальності пред-
ставників цієї професії – бути зорієнтованою на 
вивчення ними специфіки звукоутворення та гри 
на багатьох музичних інструментах, із якими їм 
доведеться грати в ансамблі. Такий підхід є осно-
вою набуття індивідуального мистецького досвіду 
майбутнього концертмейстера в студентські роки.

Метою статті є висвітлення проблем підго-
товки піаністів до концертмейстерської діяль-
ності, визначення формування індивідуального 
мистецького досвіду провідним завданням у 
їхньому професійному становленні та розбудові 
успішної життєвої перспективи.

Завданнями статті є: теоретичне визначення 
поняття «індивідуальний мистецький досвід піа-
ніста-концертмейстера»; доведення необхідності 
формування індивідуального мистецького досвіду 
піаніста-концертмейстера в контексті забезпе-
чення успішності його життєвої перспективи; 
аналіз емпіричного дослідження професійної від-
повідності підготовки піаністів-концертмейсте-
рів, проведеного за участі викладачів музичних 

шкіл; визначення шляхів і практична реалізація 
процесу формування індивідуального мистець-
кого досвіду піаністів-концертмейстерів.

Виклад основного матеріалу. Теоретичне 
визначення поняття «Індивідуальний мистецький 
досвід піаніста-концертмейстера» вимагає здій-
снення аналізу поняття «Індивідуальний досвід 
особистості». Прагнення до індивідуалізації 
мистецького досвіду викликане наявною психо-
логічною реальністю самого поняття «досвід», 
що завжди стосується лише конкретної людини: 
«він є індивідуальним за своєю природою, саме 
тому виявлення його загальних закономірностей 
і механізмів має базуватися на індивідуальних 
цінностях, способах дій» (Лактіонов, 2010: 57).  
За свідченням О. Лактіонова, родовою щодо 
індивідуального досвіду, визначеного в масштабі 
всього життя індивіда, є його життєдіяльність.

До категоріального простору досвіду входять 
такі фундаментальні поняття, як «локківсько-кан-
тівський «чуттєвий світ», «розум», що в сучасній 
психології перекладаються як відчуття, сприй-
няття, мислення; далі – «життя», «діяльність, 
«особистість», «повсякденність» і комплекс – 
«знання», «вміння», «навички» (Лактіонов, 2010: 
58). Всі вказані категорії є складовими частинами 
індивідуального мистецького досвіду концерт-
мейстера. Його повсякденна діяльність, здатність 
до сприйняття й мислення, застосування знань, 
вмінь і навичок, набутих у часи навчання, розши-
рюють, реконструюють і збагачують процес жит-
тєдіяльності, вагомою часткою якої є професійна 
діяльність.

У нинішньому науковому середовищі активно 
вивчається питання кореляції «індивідуального 
досвіду» і «життєвої перспективи» особистості. 
Індивідуальний досвід вважається необхідним 
чинником формування «такої життєвої перспек-
тиви, яка б відкривала перед особистістю можли-
вості саморозвитку та самореалізіції» (Павленко, 
2014: 29). Цей феномен розглядається як складна 
ієрархієзована система, де різним сферам життя 
(соціальній, професійній, особистісно-інтимній, 
побутовій) відповідають різні психологічні харак-
теристики досвіду. Головними характеристиками 
індивідуального досвіду є його унікальність і 
суб’єктивність. Досвід забезпечує стабілізацію 
нестабільного, використовуючи накопичену в 
пам’яті інформацію, знання, вміння і навички 
індивіда. Він проявляється і формується у повсяк-
денності, яка є неперервним перетіканням один в 
одного життєвих епізодів, ситуацій, подій, вирі-
шення проблем, досягнення бажаних результатів, 
забезпечення матеріального і духовного життя. 
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Такі положення важливі для нашого дослідження, 
оскільки завдяки розширенню і конструюванню 
індивідуального мистецького досвіду піаніст-кон-
цертмейстер вибудовує континуальність повсяк-
денності, за допомогою активної мистецької діяль-
ності та збільшення арсеналу технічно-художніх 
засобів, започаткованого в роки навчання, проек-
тує успішність власної життєвої перспективи.

Питання «життєвої перспективи» розгля-
дається з погляду проблематики «життєвого 
шляху», необхідності створення та постійної 
кореляції цілісної моделі життя; це поняття визна-
чається як потенційні можливості особистості, 
що складаються в теперішньому і проявляються в 
майбутньому житті (Рудь, 2003: 277). Ядром жит-
тєвої перспективи є ціннісні орієнтації, життєві 
цілі та плани. Періодом психологічної готовності 
до визначення життєвих перспектив вважається 
рання юність, у якій передбачається розвиток 
самосвідомості, що має рефлексивний характер 
(Хавула, 2015: 343).

Поняття «життєва перспектива» має свою 
структуру, яка полягає у плануванні ближнього, 
середньо віддаленого і віддаленого майбутнього. 
Схожість досліджуваних феноменів простежу-
ється в тому, що індивідуальний людський досвід 
також має у своїй структурі параметр континуаль-
ності, від чого його повноцінний опис передбачає 
обов’язкове розгорнення в масштабі: минуле – 
теперішнє – майбутнє. У сучасних наукових дослі-
дженнях життєва перспектива розглядається як 
динамічне психічне утворення, образ бажаного 
й усвідомленого майбутнього життя, можливого 
за умови досягнення певних цілей; це поєднання 
морально-світоглядного, ціннісно-цільового 
та діяльнісно-поведінкового самовизначення. 
Питання про те, чи впливає індивідуальний досвід 
на формування життєвої перспективи, за допомо-
гою яких чинників і які індивідуальні особливості 
людини визначають межі цього впливу, досі зали-
шається невизначеним. Перспективу, яка враховує 
наявну ситуацію, попередній досвід, індивідуальні 
особливості людини та її готовність до реалізації 
своєї перспективи, можна назвати узгодженою, 
такою, що призводить до розвитку та становлення 
особистості як суб’єкта власної життєдіяльності. 
Для формування перспективи власного життя 
необхідний постійний аналіз і розуміння ситуації, 
співвідношення її з минулим і бажаною картиною 
майбутнього (Павленко, 2014: 30).

У попередніх дослідженнях мистецький 
досвід особистості ми визначали як досвід худож-
нього розуміння та саморозуміння, в якому гер-
меневтична категорія «розуміння» встановлює 

взаємозв’язок елементів життєвого та художнього 
буття, відкриває шляхи для глибинного самоана-
лізу й самоусвідомлення особистості в життєвому 
і мистецькому просторі. Завдяки засвоєнню бага-
того арсеналу художньо-артистичних засобів мис-
тецтва мистецький досвід є засобом формування 
особистісного художнього світу, що виявляється 
в здатності особистості до інтуїтивного пізнання 
художніх творів. Системоутворювальним факто-
ром структурно-динамічної організації мистець-
кого досвіду є його здатність до діалектичного 
руху, в якому відбувається переоцінка попере-
днього досвіду та націленість особистості на 
майбутнє досягнення майстерності у професійній 
діяльності поряд із осмисленням власної життєвої 
позиції, пошуком свого місця у світі (Грінченко, 
2018: 25).

Аналіз наукових розробок індивідуальності 
досвіду та їх кореляція з нашими попереднім 
дослідженням дозволяє визначити індивідуаль-
ний мистецький досвід піаніста-концертмейстера 
системним функціональним утворенням, що 
забезпечує його професійно-творчу неповторність 
і унікальність, здатність до художнього самороз-
витку й фахової самореалізації. Особистісні раці-
ональні та чуттєві компоненти індивідуального 
мистецького досвіду піаніста-концертмейстера у 
поєднанні з комплексом «знання, вміння, нави-
чки» є характерними ознаками його професійної 
зрілості, шляхом до розбудови успішної життєвої 
перспективи.

Дослідження стану сформованості індивіду-
ального мистецького досвіду піаніста-концерт-
мейстера дозволило визначити необхідні якості, 
що лежать в основі успішності його життєвої 
перспективи. Такими якостями є: здатність до 
застосування виконавського інтонування та інших 
засобів художньої виразності відповідно до сти-
льових вимог музичного твору; розуміння прин-
ципів роботи над музичним твором і завдань репе-
тиційного та концертного періоду; обізнаність у 
спеціальній методичній літературі щодо набуття 
концертмейстерської майстерності; здатність до 
вибудови виконавського плану музичного твору, 
творення власної переконливої інтерпретації; 
здатність до яскравого, віртуозного, артистичного 
виконання; здатність до розкриття художнього 
образу твору; здатність до ансамблевого узго-
дження, дотримання оптимального динамічного, 
ритмічного та фразувального балансу звучання; 
здатність до самостійного оволодіння новими 
зразками концертного репертуару.

З метою визначення основних структур-
них компонентів індивідуального мистецького 

Грiнченко T. Формування iндивiдуального мистецького досвiду ...
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Педагогiка

досвіду піаністів-концертмейстерів ми зверну-
лися до викладачів мистецьких шкіл із проханням 
дати відповіді на запитання, що стосуються їхньої 
професійної співпраці та психологічних стосунків 
із випускниками фортепіанних відділів музичних 
навчальних закладів. Ці запитання містяться в 
анкеті № 1.

Анкета № 1
Дата____________   Фах ____________
1. Чи влаштовує Вас виконання своїх профе-

сійних обов’язків Вашим піаністом-концертмей-
стером?

2. У якому навчальному закладі навчалися піа-
ністи, з якими Ви співпрацюєте? Чи відчуваєте Ви 
якісну різницю між випускниками консерваторій 
і музично-педагогічних факультетів? У чому вона 
полягає?

3. Чи багато Вам доводиться працювати над 
виправленням концертмейстерських помилок і 
яких саме?

4. Ви віддаєте перевагу співпраці з досвідче-
ним концертмейстером чи з молодим таланови-
тим піаністом без досвіду?

5. Які професійні якості відрізняють Вашого 
концертмейстера від інших?

6. Яких якостей Вам бракує в роботі і грі 
Вашого концертмейстера?

Результати проведеного опитування підтвер-
дили доцільність здійснення нашого дослідження. 
Отримані відповіді свідчили про сформовану 
індивідуальність та унікальність мистецького 
досвіду кожного з опитаних викладачів. Від їхніх 
відповідей ми очікували конструктивних думок 
щодо вдосконалення методики викладання дис-
ципліни «Концертмейстерський клас», характе-
ристики готовності піаністів до цього виду діяль-
ності й отримали їх.

Відповісти на наші запитання погодилися 
18 провідних викладачів, учні яких демонструють 
добрі результати навчання, беруть активну участь 
і перемагають у конкурсах музичної майстер-
ності різного рівня. За фахом – це 5 вчителів гри 
на скрипці, 1 – на віолончелі, 4 викладачі з вокалу,  
3 – на духових інструментах (флейті, саксофоні, 
трубі), 2 керівники хорових колективів, 3 хореографи.

Опрацювання результатів опитування загалом 
свідчить про належну відповідність підготовки 
піаністів до концертмейстерської діяльності з 
учнями та дитячими колективами. Переважно 
це випускники консерваторій. 12 із 18 опитаних 
викладачів задоволені співпрацею зі своїми кон-
цертмейстерами, хоча і висловили деякі поба-
жання щодо її покращення.

Викладачі, котрі співпрацюють із випускни-
ками консерваторій, задоволені їхньою технічною 
оснащеністю, розумінням важливості узгодження 
звукового балансування, відчуттям форми музич-
них творів, читанням нот з аркуша та іншими про-
фесійними навичками і вміннями. Проблемним є 
питання недостатньої відповідності виконуваної 
роботи амбіційності консерваторських випус-
кників. Зрозуміло, що розбудова їхніх особистих 
життєвих перспектив стосується виконання більш 
складних музичних програм, ніж ті, які їм дово-
диться грати в музичних школах. У цьому разі ми 
зіштовхуємося з суто психологічною проблемою, 
вирішення якої лежить у площині особистого 
пошуку піаністів свого місця у мистецькому про-
сторі, здійснення вибору між кар’єрою сольного 
виконавця чи концертмейстера.

Загалом всі викладачі засвідчили, що між 
досвідченими піаністами і молодими спеціаліс-
тами вони віддають перевагу першим, оскільки 
навчання і дітей, і концертмейстерів вимагає біль-
шої кількості педагогічних зусиль.

Високий ступінь задоволення своїми концерт-
мейстерами засвідчили ще два керівники хорових 
колективів та один хореограф. Решта опитаних 
висловили конкретні побажання щодо удоскона-
лення підготовки піаністів до концертмейстер-
ської діяльності та формування їхнього індивіду-
ального мистецького досвіду.

На підставі проведеного опитування та з ураху-
ванням висловлених побажань структурними ком-
понентами індивідуального мистецького досвіду 
піаніста-концертмейстера можна визначити ког-
нітивний, емоційно-емотивний і мистецько-твор-
чий. Визначення критеріїв досліджуваного фено-
мену тісно пов’язане зі специфікою професійної 
діяльності піаніста-концертмейстера, в якій від-
бувається поєднання педагогічних, психологічних 
і практично-творчих функцій.

Педагогічна функція характеризується наяв-
ністю у піаніста-концертмейстера таких якостей, 
як: володіння достатнім об’ємом музикознавчих 
знань; набуття досвіду виконання музики різних 
стилів; глибокі знання з дисциплін музично-тео-
ретичного циклу – поліфонії, гармонії, аналізу 
музичних форм і стилів, сольфеджіо; вміння й 
готовність прийти на допомогу вчителю в процесі 
репетиційної підготовки; прагнення до самопіз-
нання й самоусвідомлення в мистецькому про-
сторі; застосування в процесі роботи з учнями 
різних видів мислення, уяви, фантазії; високий 
рівень інтуїтивного пізнання творів педагогічного 
репертуару; прагнення до створення власного 
мистецького простору.
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Психологічну функцію характеризують такі 
якості піаніста-концертмейстера: задоволення від 
гри в ансамблі, відмова від амбіцій сольного вико-
навця або ж вміле поєднання вказаних видів музич-
ної діяльності; володіння багатоплановою увагою, 
вміння розподіляти її між власними діями та діями 
соліста; високий рівень емотивності – наявність 
волі і самовладання під час публічних виступів; 
володіння педагогічним чуттям і тактом; бажання 
вибудовувати власну життєву перспективу на 
основі набутого досвіду й пов’язанням життєвого 
шляху з концертмейстерською діяльністю; при-
ведення себе й учня у стан підвищеної чуттєвої 
активності відповідно до авторських вимог.

Практично-творчу функцію характери-
зує: високий рівень піаністичної майстерності; 
інтерес до збільшення та накопичення музичного 
репертуару; прагнення до розвитку внутрішнього 
музичного слуху (особливо важливо для концерт-
мейстерів, які працюють із вокалістами та вико-
навцями на нетемперованих музичних інстру-
ментах); прагнення до чистоти інтонування у 
вокальних показах; прагнення до неповторності 
й індивідуальності звуковидобування; вмотивова-
ність і визначеність професійних поглядів і праг-
нень; гнучка мобільність використання набутих 
умінь і навичок; технічна свобода.

Формування індивідуального мистецького 
досвіду піаніста-концертмейстера викликає необ-
хідність з’ясування цілісності системи його мис-
тецьких знань і вміння на її основі відтворювати 
художню картину світу. У розбудові життєвої пер-
спективи важливим є застосування критичного 
мислення музиканта, здатності до постановки, 
систематизації і вибору шляхів реалізації корот-
кострокових і віддалених цілей, вміння планувати 
стратегію і тактику особистого інтелектуального 
розвитку і професійного самовдосконалення. 
Самостійність застосування методів пізнання, 
навчання та самоконтролю полягає у глибин-
ному засвоєнні пізнавально-методичної літера-
тури. Настільними книгами концертмейстера 
мають стати фундаментальні праці М. Крючкова, 
А. Люблінського, Дж. Мура, Є. Шендеровича, 
В. Чачави та інших видатних концертмейстерів. 
Високим рівнем сформованості когнітивного 
компонента можна вважати вміння самостійного 
застосування методів навчання, здатність до гли-
бинного розуміння авторського тексту, інтуїтив-
ного пізнання та високопрофесійного відтворення 
музичних творів.

Однак навчання концертмейстера без його 
участі в концертах, конкурсах і олімпіадах – це 
навчання без практичного закріплення набутих 

концертмейстерських навичок. Саме тому про-
понується обов’язкова участь студентів у кон-
цертному житті навчального закладу, створення 
на музичних факультетах творчого мистецького 
середовища з проведенням різноманітних фести-
валів, конкурсів, концертів, музично-поетичних 
вечорів тощо.

Розучування музичного твору має розпочина-
тися з обов’язкового знайомства студента з життє-
вим шляхом і творчістю композитора, з’ясування 
місця певного твору в його мистецькій спадщині, 
визначення стилістичних особливостей музики. 
Показ викладача, звичайно, є бажаним. За відсут-
ності такої можливості студент має ознайомитися 
з обраним твором за допомогою мережі internet у 
виконанні всесвітньо відомих солістів. Вивчення 
вокальної музики включає обов’язкове глибинне 
осягнення поетичного тексту, знайомство з опер-
ним лібрето (в разі вивчення арій і сцен із опер), 
визначення кульмінаційних точок у кожній частині 
твору. Партію соліста бажано вивчати напам’ять. 
Вправний концертмейстер має знати всі обер-
нення та рух мелодії, з’ясувати, в яких місцях від-
бувається дихання, вміти виконувати сольну пар-
тію краще за соліста (образний вираз). Останнє 
випробовування доцільно пропонувати здібним 
студентам. Досконало вивчена вокальна партія 
надає можливість піаністу досягнути майстерності 
виконання, адже постійне уявлення та слідкування 
за рухом сольної партії не дозволить порушення 
ансамблевості виконання. У свою чергу, бездо-
ганна сумісність, ансамблевість соліста і концерт-
мейстера залежать від постановки вкрай важли-
вого завдання – жодна нота не може бути виконана 
без відчуття, що вона прозвучить в ансамблі.

Сумісне виконання незнайомої п’єси передба-
чає т. зв. гру «трьох стрічок», бачення очима та 
слідкування за своєю партією і партією соліста. 
За досконалого вивчення твору така необхідність 
відпадає, оскільки концертмейстер знає і чує 
сольну партію, передбачає її, таким чином, вияв-
ляє готовність до будь-яких артистичних відхи-
лень, які може дозволити собі соліст під час кон-
цертного виступу.

Які ж вимоги сольний виконавець ставить 
перед концертмейстером? Які знання, вміння і 
навички як перспективу набуття індивідуального 
мистецького досвіду має отримати студент під час 
навчання? Насамперед у контексті розбудови влас-
ної життєвої перспективи студент має усвідомити 
важливість ролі концертмейстера у музичному 
виконавстві. Наголошуємо на тому, що найбільша 
вірогідність працевлаштування піаніста – це 
посада акомпаніатора чи концертмейстера. Про-
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фесійні навички гри на музичному інструменті 
студент отримує на заняттях із «Фаху», вивчаючи 
якомога більшу кількість інструктивного матері-
алу, поліфонічних творів, творів великої форми та 
різнохарактерних п’єс. Всі ці вміння обов’язково 
знадобляться концертмейстеру. Існує думка, що 
успішність виступу соліста на 50% залежить саме 
від вправності того, хто йому акомпанує. З огляду 
на це гра піаніста не може бути млявою, малоемо-
ційною, відстороненою від загального творення 
та розкриття художнього образу музичного твору.

Твір має бути вивченим задовго до його сце-
нічного виконання. Не варто довгий час займатися 
наодинці, без соліста, оскільки його поява може 
порушити уже встановлене і звичне для концерт-
мейстера трактування. У цьому разі на допомогу 
прийде гнучкість піаніста, його вміння «розчиня-
тися» у всьому, що він чує з боку сольного вико-
навця. Більше ніж на 100% відсотків мають бути 
вивчені т. зв. «програші», місця, де піаніст зали-
шається сам. Зазвичай сценічний страх (іноді він 
буває панічним) виникає у концертмейстера на 
сцені, коли музична тканина доводить його до 
власного соло, оркестрового чи фортепіанного 
програшу, місця, яке є лакмусовим папірцем для 
піаніста, можливістю довести власну спромож-
ність або неспроможність до музичної діяльності. 
Такі місця мають багаторазово відпрацьовуватися 
в класі, із залученням слухацької аудиторії (одно-
курсників, друзів тощо). Як вправи можна програ-
вати складні музичні уривки багато разів на день, 
спонтанно підходячи до інструменту, або ж уявля-
ючи себе вже на сцені під час концертного виступу.

Потрібно використовувати будь-яку можливість 
гри в ансамблі, не відмовлятися від пропозицій 
акомпанувати комусь із однокурсників на сцені. 
Концертмейстер вчиться, набуває майстерності і 
необхідного досвіду лише у грі, під час вивчення 
та виконання великої кількості різноманітного 
репертуару. Досить корисним (із боку викладача) 
є залучення до співпраці справжніх артистів, 
солістів, котрі мають високий рівень мистецького 
сценічного досвіду. Співпраця з такими особис-
тостями відкриває нові горизонти для молодих 
концертмейстерів, розвиває артистичні здібності 
піаністів, дозволяє їм відчути енергетику справ-
жніх артистів, їхнє вміння вести за собою, вжива-
тися в роль, транслювати закладені композитором 
смисли і художній зміст музичних творів.

Проходження педагогічного репертуару для 
солістів на оркестрових інструментах має вихову-
вати у майбутнього концертмейстера бездоганне 
почуття ритму, оскільки останнє є головною 
вимогою до майбутніх оркестрантів. Саме тому 

іноді корисною є гра під метроном або ж під т. зв. 
«диригентську паличку» викладача.

Як вправи для виховання концертмейстерської 
«чутливості» можна використовувати гру із «рва-
ним ритмом». Зміст вправи полягає у різких змі-
нах темпу, які пропонує викладач, виконуючи на 
фортепіано партію соліста. Студенту необхідно 
виявляти готовність до будь-яких ритмічних змін, 
затримок на окремих нотах або ж навпаки, рап-
тових прискорень чи уповільнень. Випередження 
сольної партії є неможливим, концертмейстеру 
дозволяється бути дещо позаду свого соліста, 
але ніяк не попереду нього. Найкращий варі-
ант – абсолютна сумісність, єдність, ідеальність 
початку фраз, яка досягається шляхом одночас-
ного дихання, чітких ауфтактних показів соліста. 
Ситуація, коли студент виявляється попереду, 
свідчить про те, що концертмейстерські навички 
у нього ще недостатньо розвинені.

Надзвичайно важливою є проблема звукової 
узгодженості, балансу між сольною і супроводжу-
ючою партією. Іноді ми констатуємо надто тихий 
або ж надто гучний акомпанемент. Останній свід-
чить про те, що концертмейстер не чує соліста. До 
вмінь, якими він має оволодіти під час навчання, 
слід віднести вміння слухового контролю – піа-
ніст завжди має чути свого соліста, якщо цього не 
відбувається, значить, він уже перекрив його зву-
чання своїм супроводом.

У концертмейстерському класі обов’язковим 
є розвиток у студента тембрально-динамічного 
слуху. У виконанні арій, творів крупної форми, що 
є оркестровим супроводом, концертмейстер має 
намагатися досягати на фортепіано оркестрового 
звучання tutti або наслідувати окремі інструменти – 
струнні, дерев’яні, мідні духові, арфу, ударні тощо. 
Для цього потрібно слухати багато музики у вико-
нанні видатних оркестрів і знаменитих солістів, 
відвідувати концерти у філармонічних залах, наслі-
дувати найбільш яскраві виконання.

Висновки. Успішність життєвої перспективи 
піаніста у концертмейстерській діяльності зале-
жить від його бажання стати справжнім партне-
ром соліста, докладати стільки зусиль і часу на 
підготовку до концертного виступу, скільки їх 
докладає соліст, бути його натхненником, реагу-
вати на інтонаційні та фразувальні зміни, відчу-
вати дихання і найтонші динамічні коливання, 
надихати на творчі перевтілення бездоганною 
окриленістю своїх вступів і завершень. Усі вка-
зані якості є ознаками набутого під час навчання 
та розвинутого у професійній діяльності індиві-
дуального мистецького досвіду, необхідної умови 
успішності життєвої перспективи музиканта.



153ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Грінченко Т. Д. Теорія і практика формування мистецького досвіду майбутнього вчителя музики. Вінниця : 

Твори, 2018. 300 с.
2. Лактионов А. Н. Координаты индивидуального опыта. Харьков : ХНУ им. Каразина, 2010. 365 с.
3. Павленко О. В. Життєва перспектива та індивідуальний досвід як аспекти проблематики життєвого шляху осо-

бистості. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Психологія. 2014. № 1121. 
Вип. 56. С. 28–33.

4. Рудь Г. В. Окремі аспекти подієво-каузометричного аналізу життєвого шляху молодої людини. Збірник наукових 
праць «Проблеми загальної та педагогічної психології» Інституту психології імені Г. С. Костюка АПН України / за 
ред. С. Д. Максименка. 2003. Т. VI. Вип. 4. С. 275–281.

5. Хавула Р. Життєва перспектива особистості в юнацькому віці. Актуальні питання гуманітарних наук. 2015. 
Вип. 11. С. 343–348. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2015_11_51.

REFERENCES
1. Hrinchenko T. D. Teoriia i praktyka formuvannia mystetskoho dosvidu maibutnoho vchytelia muzyky [Theory and 

practice of forming the artistic experience of the future teacher of music]. Vinnytsia : Tvory, 2018. 300 р. [in Ukrainian].
2. Laktyonov A. N. Koordynaty yndyvydualnoho opyta [Coordinates of individual experience]. Kharkov : KhNU ym. 

Karazyna, 2010. 365 p. [in Russian].
3. Pavlenko O. V. Zhyttieva perspektyva ta indyvidualnyi dosvid yak aspekty problematyky zhyttievoho shliakhu osobys-

tosti [Perspective of life and individual experience as aspects of the problems of a person’s life]. Visnyk Kharkivskoho nat-
sionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina. Seriia : Psykholohia. 2014. № 1121. Vyp. 56. Р. 28–33. [in Ukrainian].

4. Rud H. V. Okremi aspekty podiievo-kauzometrychnoho analizu zhyttievoho shliakhu molodoi liudyny [Separate 
aspects of the event-kazometricheskogo analysis of the life path of a young person]. Zb. nauk. pr. “Problemy zahalnoi 
ta pedahohichnoi psykholohii” Instytutu psykholohii imeni H. S. Kostiuka APN Ukrainy. T. VI. № 4. 2003. Р. 275–281.  
[in Ukrainian].

5. Khavula R. Zhyttieva perspektyva osobystosti v yunatskomu vitsi. Aktualni pytannia humanitarnykh nauk. [Life 
рerspective of an іndividual in juvenile age]. 2015. Vyp. 11. S. 343–348. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2015_11_51 
[in Ukrainian].

Грiнченко T. Формування iндивiдуального мистецького досвiду ...



Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 23, том 1, 2019154

Педагогiка

УДК 378.147.091.31-059.1]:37.041
DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863.1/23.166160

Юлія ДЕМЧЕНКО,
кандидат педагогічних наук,

старший викладач кафедри методик дошкільної та початкової освіти
Центральноукраїнського державного педагогічного університету

імені Володимира Винниченка
(Кропивницький, Україна) guliya81@ukr.net

САМООСВІТНЯ КОМПЕТЕНТНІСТЬ – НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ЧАСТИНА 
ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ (ДІЯЛЬНОСТІ)  

МАЙБУТНЬОГО УЧИТЕЛЯ

У статті розглядається питання самоосвітньої компетентності майбутнього учителя. Сьогодні у зв’язку з 
освітньою парадигмою, що змінюється, і зміщенням акценту в навчальному процесі на самоосвітню діяльність 
невід’ємною складовою частиною професійної компетентності молодих фахівців є самоосвітня компетент-
ність. У статті наведено структурні компоненти самоосвітньої компетентності, проаналізовано поняття 
«самоосвіта», «самоосвітня компетентність», «самоосвітня діяльність» і визначено умови щодо рівня ефек-
тивності самоосвітньої діяльності майбутнього учителя.

Ключові слова: самоосвіта, саморозвиток, самоосвітня діяльність, професійна компетентність майбут-
нього учителя, самоосвіта майбутнього учителя, самоосвітня компетентність майбутнього учителя.
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SELF-EDUCATION COMPETENCE – INDISPENSABLE COMPONENT  
OF PROFESSIONAL COMPETENCE (ACTIVITY) OF A WOULD-BE TEACHER

The article considers the issue of self-education competence of a would-be teacher. Social-economic changes in 
Ukraine, the shift to person’s development, its individual qualities and cultural values determine the urgent need for cru-
cial renovation of educational system, revision of conceptual framework of educational process in higher and secondary 
comprehensive schools. Particular relevance is attributed to the issue of reshaping the teacher training system. Current 
realities call for high level of theoretical training, as well as shaping pedagogue’s personality itself, his cultural potential, 
readiness to self-develop and self-educate.

Modern education is impossible without determination, self-management, adequate self-esteem, personal respon-
sibility of a trainee, without all the constituents of competence and independence. It is of particular importance for an 
individual to be a life-long learner, to be able to self-improve and grow intellectually, to manage personal knowledge, to 
be ready to change and adjust to new requirements of the job market, to operate and manage the information, to work 
actively, which all impacts social-economic growth of the society. All of the above is closely connected with the ability 
to study, which in its turn, forms the basis for the development of broad competence. Transition from self-teaching forms 
of education is essential in the process of establishing market economy, individual’s success in life. In the view of the 
problem outlined it is vitally important to train future teachers both as highly qualified and capable of operating in the 
environment of dynamic progress, namely in the society, science, technologies, to increase their pedagogical potential 
independently in the course of their self-education. It follows that the process of shaping self-education competence of 
would-be teachers acquires particular topicality.

Nowadays, as a result of changing educational paradigm and the shift of emphasis in studying process towards self-
education activity, self-education competence is becoming an indispensable component of young specialists’ competence. 
We put special emphasis on the idea, that the quality of the key competences is pre-determined by the level of self-edu-
cation competence development, which should be viewed as a social competitiveness factor of a graduate, as it enables 
higher education acquisition, mastering a profession, reaching the required level of qualification, and if necessary, readi-
ness to change specialization. The notions of “self-education”, “self-educational competence”, “self-educational activ-
ity” have been analyzed, the structural components of self-education competence have been outlined, and the terms for 
efficiency level of self-education activity of a would-be teacher have been determined.

Key words: self-education, self-development, self-education activity, professional competence of a would-be teacher, 
self-education of a would-be teacher, self-education competence of a would-be teacher.
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Постановка проблеми. Концепція модерніза-
ції професійної освіти вимагає підготовки якісно 
нового вчителя, готового до роботи в нових умо-
вах, здатного адаптуватися до педагогічних нова-
цій і швидко реагувати на сучасні і перспективні 
процеси соціального й економічного розвитку 
суспільства. Стратегічною метою розвитку сис-
теми освіти в Україні є життєва й соціальна ком-
петентність тих, хто навчається, громадянське 
виховання, що передбачає розвиток і саморозви-
ток особистості з більш повним використанням 
її внутрішнього потенціалу. Вища школа покли-
кана забезпечити фундаментальну наукову, про-
фесійну й загальнокультурну підготовку молоді, 
здобуття громадянами відповідних освітньо-ква-
ліфікаційних рівнів, перепідготовку й підвищення 
кваліфікації фахівців. Сучасна освіта неможлива 
без цілеспрямованості, самоорганізації, адекват-
ної самооцінки, особистої відповідальності тих, 
хто навчається, без того, що становить суть ком-
петентності та самостійності. Реалії сучасності 
вимагають не лише високого рівня теоретичної 
підготовки, а й формування власне особистості 
педагога, його культурного потенціалу, готовності 
до саморозвитку й самовиховання. Підготовка 
майбутнього фахівця до самоосвіти – вимога 
сучасної епохи.

Зазначимо, що здатність до самоосвіти багато 
авторів відносять до професійної компетентності, 
яка є необхідною для вчителя з конкретного пред-
мета і формується під впливом спеціально органі-
зованої діяльності.

Аналіз досліджень. З метою психолого-педа-
гогічного аналізу самоосвітньої компетенції осо-
бистості необхідно звернутися до проблеми само-
освіти.

Дослідження проблеми підготовки майбут-
нього фахівця до самоосвіти активізувалося 
останнім часом. Аналіз психолого-педагогічної 
літератури з проблем самоосвіти показав, що досі 
не повністю вивчені найважливіші питання теорії 
і практики самоосвіти. Предметом дослідження 
були окремі аспекти підготовки студентів до цього 
виду діяльності.

У педагогічній літературі, присвяченій дослі-
дженню проблеми самоосвіти, подано різні визна-
чення цього виду діяльності.

Історичний аспект проблеми організації і здій-
снення самоосвітньої діяльності розкривається 
в роботах Ф. А. Дістерверга, Я. А. Коменського, 
М. О. Рубакіна, Г. Спенсера та ін. Дослідники 
неодноразово акцентують увагу на необхідності 
створення умов для самоосвіти особистості, під-
креслюючи важливість самостійності у навчанні 

і розвитку упродовж усього життя. Також відзна-
чається, що досягнення основних цілей освіти – 
це, насамперед, результат власних зусиль тих, хто 
навчається. Наприклад, М. О. Рубакін і Г. Спен-
сер дійшли висновку, що якісна освіта і успішний 
розвиток здобуваються тільки шляхом самоосвіти 
(Спенсер, 1999: 40).

Дослідження аспектів самоосвіти в психо-
лого-педагогічній теорії як процесу розглянуто в 
роботах А. Я. Айзенберга, В. Б. Бондаревського 
та ін.; як діяльності – в працях І. Г. Барсукова, 
А. К. Громцевої, Л. Н. Когана, П. І. Підкасис- 
того та ін.

Педагогом А. Я. Айзенбергом поняття само-
освіти трактується як «цілеспрямована, вільна і 
самостійна пізнавальна діяльність, керована самою 
особою і спрямована на задоволення прагнень, 
інтересів, потреб людини в різних галузях знання, 
пізнання навколишнього світу, відшукування сенсу 
власного життя» (Айзенберг, 1986: 149).

Вчена А. К. Громцева розглядає самоосвіту 
як особистісно спрямовану систему пізнавальної 
діяльності індивіда, що має на меті вдоскона-
лення своєї освіти. Особа сама вибирає мету такої 
діяльності, визначає зміст, обсяг, шляхи реалізації 
мети, її організацію. Водночас самоосвіта може 
бути визначена як добровільна, систематична, 
самостійна діяльність людини, спрямована на 
розвиток його пізнавальних можливостей і зді-
бностей, набуття ним нових знань, умінь, навичок 
(Громцева, 1983: 72).

У роботах учених О. О. Бодальова, А. В. Дарин-
ського, В. Г. Онушкіна, В. Н. Турченка та ін. у 
рамках теорії безперервної освіти самоосвіта роз-
глядається як стрижень цілісної системи, що про-
низує ефективність їх функціонування на різних 
етапах життєдіяльності людини.

Досліджуючи внутрішні механізми саморегу-
ляції, педагогічна і соціальна психологія розгля-
дає самоосвіту як складову частину самовихо-
вання, самовдосконалення і саморозвитку особи 
(А. Я. Арет, О. Г. Ковальов, І. С. Кон, Л. А. Канди-
бович та ін.).

Шляхи і засоби формування готовності май-
бутнього вчителя до педагогічної самоосвіти 
отримали достатньо повне висвітлення в робо-
тах Г. І. Гусєва, Н. Д. Іванової, Б. Ф. Райського, 
Н. Д. Хміль та ін.

У роботах Д. М. Гришина, С. Б. Єлканова та ін. 
визначені сутність, особливості та функції само-
освіти, її місце в професійній діяльності.

Отже, з одного боку, самоосвіта – це цілеспря-
мована систематична пізнавальна діяльність, керо-
вана самою особою, що слугує для вдосконалення 
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її освіти, є безперервним продовженням загальної 
і професійної освіти, завдяки якій актуалізуються 
і розширюються знання, заповнюються прогалини 
в духовному розвитку людини (А. Я. Айзенберг, 
А. К. Громцева, Ю. К. Кулюткін).

З іншого погляду, самоосвіта розглядається як 
вид вільної діяльності особи (соціальної групи), 
що характеризується її вільним вибором і спрямо-
вана на задоволення потреб в соціалізації, само-
реалізації, підвищенні культурного, освітнього, 
професійного і наукового рівнів.

Аналіз досліджень щодо проблем самоосвіти 
дозволив нам зробити висновки, що суть поняття 
«самоосвіта» може бути виражена найбільш істот-
ними ознаками, що її характеризують.

Самоосвіта є необхідною умовою професійної 
діяльності, яка диктується соціальним замовлен-
ням суспільства відносно освіти, і є чинником 
особистісно-професійного зростання учителя.

Якщо цілями самоосвіти є процеси самовдоско-
налення, самовиховання, саморозвитку, то метою 
самоосвітньої діяльності – самонавчання, тобто 
повністю або частково самостійне набуття знань, 
умінь і навичок, які зазвичай пов’язують з проце-
сом навчання (Ю. К. Бабанський,А. К. Громцева, 
І. Я. Лернер та ін.) (Зимняя, 2006). На основі ана-
лізу різних поглядів на це питання ми встановили, 
що основними характеристиками самоосвіт-
ньої діяльності (самоосвіти) є: 1) самостійність; 
2) організованість; 3) цілеспрямованість; 4) сис-
тематичність; 5) багатоаспектність, множинність; 
6) самонавчання, індивідуалізація; 7) зв’язок із 
безперервною освітою; 8) суб’єктність.

Саморегульований характер самоосвіти про-
являється в тому, що управління діяльністю 
здійснюється самим суб’єктом, тобто людина, 
що здійснює самоосвітню діяльність щодо себе, 
виступає одночасно об’єктом і суб’єктом управ-
ління (організовує й аналізує власні дії). Само-
освітня діяльність зумовлена самостійністю осо-
бистості, її інтелектуальною активністю. Будучи 
вищою формою задоволення потреб та інтересів 
людини, самоосвіта пов’язана з проявом значних 
вольових зусиль, високою мірою свідомості й 
організованості людини. Водночас самоосвіта є 
продуктивним (творчим) процесом розвитку осо-
бистості – провідною метою особистісно орієнто-
ваного утворення (Матюшкин, 1989: 27).

Враховуючи той факт, що здатність до само-
освіти проявляється в діяльності, учені виділяють 
таке поняття, як «самоосвітня компетентність».

Тобто, самоосвітню компетентність визнача-
ють як якість особистості, яка характеризується 
здатністю до систематичної самостійно органі-

зованої пізнавальної діяльності, спрямованої на 
продовження власної освіти в загальнокультур-
ному і професійному аспектах.

Мета статті – акцентувати увагу на тому, що 
якість сформованості ключових компетентнос-
тей обумовлена рівнем розвитку самоосвітньої 
компетентності, яку слід розглядати як чинник 
соціальної конкурентоспроможності випус-
кника, оскільки вона дозволяє здобути якісну 
вищу освіту, опанувати професію, досягти необ-
хідної кваліфікації, за необхідності, змінити спе-
ціальність.

Виклад основного матеріалу. Аналіз психо-
лого-педагогічної літератури показує, що про-
блема розвитку самоосвітньої компетентності 
набуває особливо актуальності і стає найважливі-
шим напрямом сучасної наукової думки. Потреба 
у вирішенні проблеми розвитку самоосвітньої 
компетентності пов’язана з тим, що в науці зміс-
товно не визначено поняття «самоосвітня компе-
тентність», недостатньо висвітлена проблема роз-
витку самоосвітньої компетентності майбутнього 
учителя як системи і як кінцевого результату цього 
процесу, в умовах зміщення акцентів з принципу 
адаптивності на принцип компетентності випус-
кників освітніх педагогічних установ, не розкриті 
концептуальні основи розвитку самоосвітньої 
компетентності як результативно-цільової основи 
процесу навчання у вищому навчальному закладі, 
не виділені і не обґрунтовані оптимальні педаго-
гічні умови її становлення.

Аналіз наукових джерел показує, що в психо-
логії і педагогіці створені теоретичні передумови 
для успішного вирішення цієї проблеми. У дослі-
дженнях науковців (В. О. Адольфа, В. О. Боло-
това, В. І. Байденка, Р. Бояциса, В. В. Серікова, 
А. В. Хуторського, В. Хутмахера, Р. Райна та ін.) 
зазначені основні положення компетентніст-
ного підходу, представлені класифікації, сутнісні 
характеристики різних компетентностей, зокрема 
самоосвітньої.

Ключові поняття компетентністного підходу 
описуються по-різному, але практично усі дослід-
ники узагальнюють, що в процесі підготовки 
фахівців головну роль набуває орієнтація на осо-
бистість і компетентність. Прийняття компетент-
ністного підходу як однієї з провідних методо-
логічних підстав підготовки фахівців зумовило 
постановку і реалізацію цілей освітнього процесу 
у вищому навчальному закладі.

Зростання рівня самоосвітньої компетентності 
забезпечується низкою умов педагогічної взаємо-
дії, пов’язаних процесуальними властивостями 
самоосвіти.
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Розвиток цієї компетентності має важливе 
значення у будь-якому виді освітньої (науково-
дослідної, проектної, творчої і т. д.) і професійної 
діяльності. Особливо гострою стає ця проблема 
тоді, коли цей вид діяльності тільки формується. 
Самоосвітня компетентність розглядається сьо-
годні як важлива професійна якість.

Вона ґрунтується на досвіді самоосвітньої 
діяльності, первинному прагненні студента роз-
ширити свій освітній потенціал, підвищити кон-
курентоспроможність на ринку праці. Внаслідок 
чого роль вищої школи у формуванні ціннісного 
ставлення випускників до самостійної діяльності, 
в усвідомленні майбутніми фахівцями винятко-
вої значущості самоосвітньої компетентності для 
безперервного професійно-особистісного розви-
тку багаторазово зростає.

У процесі самоосвіти чітко простежується 
мотиваційна сторона. Виділяються чотири групи 
самоосвітніх мотивів (А. К. Громцева). Перша 
група пов’язана зі зростанням самосвідомості 
учня, з його потребою визначення ролі в житті. 
До другої групи входять мотиви, пов’язані зі спо-
нукальною силою власне пізнавального інтересу, 
без орієнтації особи на життєві плани. Третя група 
мотивів пов’язана з потребою особи в самовдос-
коналенні, в розвитку своїх здібностей і їх визна-
ння. Четверта група об’єднує різноманітні форми 
захоплень студентів.

Проте мотиви самоосвіти – це ще не сама 
самоосвітня діяльність. Для їх реалізації необ-
хідно мати певний запас знань і опанувати від-
повідні уміння. У зв’язку зі зміщенням акценту 
в системі вищої школи на самоосвітню діяль-
ність, провідного значення набуває формування 
у студентів-випускників вищого навчального 
закладу самоосвітніх компетенцій і самоосвіт-
ньої компетентності.

В основі практичної готовності особистості 
до самоосвіти належить комплекс пізнаваль-
них, інтелектуальних, організаційних умінь, під 
якими ми розуміємо володіння способами і при-
йомами, що дозволяють проникнути в суть запро-
понованого рішення педагогічної проблеми і на 
цій основі конструктивно і продуктивно вирішу-
вати конкретні професійно-педагогічні завдання, 
тобто планувати роботу з самоосвіти, знаходити 
потрібне джерело інформації, в умінні зіставляти 
факти, події, аналізувати, узагальнювати, давати 
оцінку проблемам, що вивчаються, на основі 
вивченого матеріалу і його зіставлення з власним 
досвідом педагогічної діяльності; в умінні само-
стійно підготувати творче завдання, науково-тео-
ретичне повідомлення, реферат, проект, авторську 

програму; у застосуванні отриманих знань і умінь 
у своїй професійній і громадській діяльності, у 
взаємодії з колегами в процесі реалізації особис-
тісно орієнтованого підходу. 

Самостійна робота студентів в процесі навчання 
у вищому навчальному закладі є засобом підго-
товки випускників до їх подальшої самоосвіти. 
Без досконалого оволодіння технікою самостійної 
роботи перехід до самоосвіти неможливий.

Принципова відмінність самостійної роботи 
від самоосвіти полягає в тому, що самостійна 
робота студента, в основному, спонукає і управля-
ється ззовні, а самоосвітня – внутрішніми моти-
вами, що виходять за рамки учбових. 

На основі самопізнання, вироблення рефлек-
сійного мислення, уміння вчитися відбувається 
трансформація розвитку в саморегулювальну 
систему, перетворення стійкого інтересу особи до 
самоосвіти в постійну життєву потребу в самови-
хованні, що свідчить про досягнення оптималь-
ного рівня самовдосконалення.

Отже, самоосвітня компетентність – інтегра-
ційна особова властивість, яка забезпечується 
емоційно-ціннісним ставленням до саморозвитку 
і самоосвітньої діяльності, системою знань про 
планування і реалізацію самоосвітньої діяльності, 
про способи самовиховання; суб’єктно-особовим 
досвідом продуктивного рішення проблем роз-
витку, розробки і реалізації моделей підготовки 
студентів до самоосвітньої діяльності; готовністю 
до безперервного саморозвитку якостей професі-
онала, самовдосконалення, самоосвіти в царині 
майбутньої професії.

Для системного формування самоосвітньої 
компетентності необхідно визначити її структурні 
елементи. 

У результаті аналізу досліджень І. О. Зим-
ньої, П. І. Підкасистого, В. О. Сластьоніна, 
А. В. Хуторського, ми розглядаємо самоосвітню 
компетентність як інтеграційну якість особис-
тості, що характеризує її здатність до систематич-
ної самостійно організованої пізнавальної діяль-
ності, спрямованої на безперервний саморозвиток 
професійних і загальнокультурних якостей і само-
вдосконалення.

Беручи за основу дослідження вищезазначених 
авторів, можна виділити наступні структурні ком-
поненти самоосвітньої компетентності:

– мотиваційно-особовий, що допускає наяв-
ність спонукальних мотивів студента в самоосвіт-
ній діяльності, прагнення до задоволення потреби 
в опануванні знань, умінь, навичок і способів 
самоосвітньої діяльності для свого особистісного 
і професійного зростання;
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– когнітивний, такий, що має на увазі наяв-
ність системи знань (загальноосвітніх, предмет-
них і професійних), умінь і навичок самоосвітньої 
діяльності, про методи і технології її здійснення, 
готовність і здатність до безперервної самоосвіти;

– організаційно-діяльнісний, що припускає 
володіння уміннями самостійної організації, пла-
нування і управління самоосвітньою діяльністю, 
наявністю певних практичних умінь роботи з кон-
кретними об’єктами самоосвіти; 

– рефлексивний компонент, що полягає в 
здатності самоаналізу і самооцінки, готовності до 
самоосвіти, саморегуляції і контролю, адекватній 
оцінці результатів своєї самоосвітньої діяльності і 
застосуванні їх в конкретних професійних завдан-
нях і ситуаціях.

Усі компоненти в структурі самоосвітньої 
компетентності формуються в їх цілісності і 
взаємозв’язку і характеризують самоосвітню ком-
петентність як професійну і особистісну цінність 
майбутнього вчителя.

Серед об’єктивних умов безперервності само-
освіти можна виділити інформаційні, організа-
ційні і навчально-методичні умови. 

Інформаційні умови: розроблені відповідно до 
дидактичних вимог навчальних матеріалів; наяв-
ність джерела додаткової інформації, наприклад, 
списки рекомендованої літератури; доступність 
інформації, розвиненість і поширеність каналів її 
трансляції, наявність засобів її отримання і обробки.

Організаційними умовами безперервності 
самоосвіти є: використання можливостей різних 
форм навчальних занять для підготовки студентів 
до діяльності щодо самоосвіти; визначення часу, 
необхідного для виконання цього обсягу само-
освітньої діяльності; визначення форм контролю 
самоосвітньої діяльності; здійснення єдиного 
підходу до формування самоосвітньої компетент-
ності у викладанні різних навчальних дисциплін.

Умовами повноти методичного забезпечення 
безперервної самоосвіти виступають: перелік 
проблем, які студентам необхідно дослідити 
самостійно, завдання і питання для самоосвіти; 

створення різних навчально-пізнавальних ситуа-
цій в системі теоретичних і практичних занять з 
педагогічних дисциплін, здатних виявити у май-
бутніх учителів потребу в поглибленому вивченні 
психології, педагогіки і приватної методики; 
методичні рекомендації і алгоритми роботи щодо 
самостійного вивчення проблеми; поповнення 
навчального арсеналу новими ефективними засо-
бами пізнавальної діяльності; дієві стимули для 
ефективної самоосвіти студентів.

Таким чином, формування самоосвітньої ком-
петентності – завдання, що зберігає свою акту-
альність, незважаючи на те, що самій проблемі 
самоосвіти у всі часи приділялася достатня увага. 
Ситуація, що склалася нині на ринку праці, свід-
чить про те, що тільки ініціативні і самостійні 
фахівці, здатні постійно вдосконалюватися як про-
фесійному, так і в особистісному плані, є конкурен-
тоздатними і найбільш затребуваними фахівцями, 
що робить завдання формування самоосвітньої 
компетентності актуальною для сучасної вищої 
школи, яка перебуває нинів процесі реорганізації.

Висновки. Нами передбачається, що рівень 
ефективності самоосвітньої діяльності майбут-
нього учителя значно підвищиться за умови, якщо:

– розробити спеціальну систему, що інтегрує 
освітню, методичну і науково-дослідну діяль-
ність. Особливістю цієї системи буде адекватність 
структурних і функціональних компонентів, її 
цілісність і динамічність;

– забезпечити комплекс умов, які дозволять 
реалізувати систему підготовки майбутнього учи-
теля до самоосвітньої діяльності: конструювання 
самоосвітньої програми, що моделює професійну 
діяльність майбутнього учителя; розвиваюча 
диференціація, реалізація механізмів педагогіч-
ної рефлексії при включенні майбутнього учи-
теля в самостійну професійно-творчу діяльність 
(визначення особистісних мотивів, цілей і інтер-
есу майбутнього учителя в професійно-творчій 
самоосвітній діяльності, підключення механізмів 
самопізнання, використання самоаналізу, само-
оцінки, самоконтролю).
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Однією з основних комунікативних ознак мов-
лення є визначальна його правильність, тобто 
відповідність чинним літературним нормам, що 
діють у мовній системі та визначають інтелек-
туальний і культурний рівень її носіїв. На сьо-
годні існує багато праць, спрямованих на підви-
щення культури спілкування, а отже, і культури 
української мови, наприклад, праці О. Понома-
рева, О. Сербенської, Н. Бабич, С. Єрмоленко, 
С. Караванського, М. Пентилюк, Г. Волкотруб, 
О. Горбул, О. Кубрак, Т. Чмут, С. Шевчук та ін. 
Найпильнішу увагу науковців у цьому аспекті 
привертає вивчення орфоепічних норм як най-
менш засвоєних і логічно усвідомлюваних. Укра-
їнську школу орфоепії представляють Н. Тоцька, 
М. Жовтобрюх, М. Наконечний, М. Фащенко, а 
також публікації українських дослідників у діа-
спорі – І. Огієнка, Я. Рудницького, О. Горбача, 
що в цілому визначає незгасну увагу лінгвістів 
до проблем унормованості мовлення як сталого і 

водночас динамічного, мінливого, залежного від 
цілої низки екстралінгвальних і власне мовних 
факторів феномена.

Аналіз некодифікованих елементів мов-
лення (наслідки інтерференції, інтеркаляції), вияв-
лення і систематизація факторів, що спричиняють 
девіантні та деградаційні процеси сучасного укра-
їнського усного мовлення, безперечно, щонай-
перше скеровані на вдосконалення мовлення.  
В європейському суспільстві, суспільстві з висо-
ким рівнем освіти й культури, неодмінно культиву-
ється висока оцінка зразкової літературної вимови. 
Принципово важливо пояснювати й корегувати 
негативні мовні процеси, які різко порушують 
усталені літературні норми, ускладнюють сприй-
няття інформації. З утвердженням української 
мови як державної на території України розши-
рилася сфера її використання, а це, у свою чергу, 
спричинило появу чималої кількості помилок і 
знизило рівень мовної культури, тому потреба 
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вивчення особливостей вимови й осмислення цих 
процесів назріла давно. Саме в такому ракурсі 
виконано монографічне дослідження М. Л. Дру-
жинець, присвячене науковій кваліфікації функ-
ційної природи орфоепічної синхронії в її проекції 
на психо- й соціофонетичну специфіку з ураху-
ванням глибинних діахронічніх процесів, що, на 
нашу думку, визначає максимальну актуальність 
рецензованої праці як у площині теоретичної зна-
чущості, так і в аспекті застосування її результатів 
у різножанрових дискурсивних практиках.

Сучасна українська літературна мова має уста-
лені орфоепічні норми, представлені у фундамен-
тальних розвідках М. Наконечного (1958; 1969), 
М. Жовтобрюха (1967; 1976; 1972), Н. Тоцької 
(1993), В. Горпинича (1992), які охоплюють пра-
вила вимови голосних, приголосних, звукоспо-
лучень, слів іншомовного походження, проте і до 
сьогодні не маємо ґрунтовного узагальнення наяв-
них роздумів та пропозицій науковців, де було 
б висвітлено й пояснено найскладніші випадки 
орфоепічної норми і варіативності. У цьому плані 
відзначимо доданий до монографії своєрідний 
орфоепічний кодекс – навчальне видання «Укра-
їнська орфоепічний стандарт (з електронним 
носієм)», яке містить теоретичне обґрунтування – 
орфоепічні норми в рідномовних та іншомовних 
словах; історичний коментар – відбиття особли-
востей української народної вимови в пам’ятках 
давньо- та староукраїнської, нової літературної 
мови; практичне застосування – комплекс трену-
вальних вправ і тренувальні, контрольні, модульні 
та пробні модульні тести (до останніх подаються 
відповіді), виконання яких сприятиме кращому 
засвоєнню літературних норм, удосконаленню 
вимовних навичок, умінню застосовувати набуті 
теоретичні знання на практиці та формуванню 
підвалин загальної культури грамотного усного 
мовлення. Допоміжну роль виконує короткий тер-
мінологічний словник, тексти та слова для запису 
на диктофон, що максималізують практичну вагу 
стандарту. Навчальне видання, побудоване на 
основі писемних пам’яток – початкового періоду 
в процесі становлення української орфоепії та 
відповідно до фундаментальних вище зазначе-
них праць XX століття, пропонує конкретні чіткі 
норми вимови голосних (у наголошеній / ненаго-
лошеній позиціях), приголосних (сонорних, дзвін-
ких і глухих; твердих, м’яких), груп приголосних 
у рідномовних та іншомовних словах, зокрема в 
середині, на початку слова, в префіксах, приймен-
никах, на стику слів, яких повинен дотримуватися 
кожен, хто володіє українською літературною 
мовою чи хоче цього навчитися.

Монографія п. Дружинець має беззаперечну 
теоретичну та практичну цінність, вона є першою 
працею, в якій досліджено нормативність усного 
українського мовлення молоді в різних регіо-
нах України: Південному, Західному, Східному, 
Північному, Центральному, та за її межами – у 
Придністров’ї, Молдові, державах Європи, Канаді, 
Америці, що уможливлює визначення статистики 
типових помилок та загального рівня володіння 
українцями орфоепічними кодифікованими мов-
ними нормами. Теоретичну цінність роботи уви-
разнює те, що вона прислужиться подальшій роз-
будові теоретичних підвалин сучасної української 
мови в цілому й історичної та сучасної орфоепії 
зокрема, поглибить доробок психолінгвістики та 
її психофоносемантичних аспектів у проекції на 
соціолінгвістичні виміри, конкретизує випадки 
фонетичної сугестійності мовлення, що, у свою 
чергу, уяскравить практичний вектор виконаного 
дослідження. 

Вражає обсяжність поставлених у роботі 
завдань, кожне з яких логічно і переконливо вирі-
шується авторкою у процесі дослідження. Так, 
у монографії узагальнено теоретичні засади й 
аспекти вивчення українського усного мовлення; 
схарактеризовано нормативну базу сучасного укра-
їнського усного мовлення з наведенням критичних 
зауваг і коментарів; представлено діахронічну 
ретроспективу фактичного матеріалу, в межах якої 
простежено історичне коріння кожної орфоепічної 
норми в писемних пам’ятках; з’ясовано девіантні 
та деградаційні процеси сучасного українського 
усного мовлення; на основі соцопитування про-
аналізовано мовлення українських респондентів 
на теренах України та за її межами, виокремлено 
девіації та нормативність, а також гендерну спе-
цифіку; сформульовано критерії відбору варіантів 
диспозитивної норми та виявлено атрактори пре-
скриптивної норми; конкретизовано прогресивні 
лінії розвитку сучасної української орфоепії; на 
основі експериментальних даних висвітлено пси-
хофонетичний зміст, кольорові асоціації україн-
ських звуків та представлено практичне застосу-
вання отриманих результатів; у зіставному аспекті 
виявлено фонетичний зміст звуків за місцем тво-
рення, способом творення, твердістю-м’якістю 
(для приголосних), рядом, піднесенням, лабіалізо-
ваністю (для голосних). 

Одразу зауважимо, що важливим здобутком 
монографії є виокремлення нового напряму – 
історичної та сучасної соціофонетики, в межах 
якої основна увага приділяється феномену звука, 
його вимові в реальних ситуаціях спілкування та 
в писемних пам’ятках, що відбиває мовленнєву 
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картину світу, закарбовану в лінгвоментальності 
українського народу в ретроспективних і сучас-
них презентаціях. У роботі чітко обґрунтовано 
теоретичні основи та практичні перспективи 
цього напряму, його мету, завдання тощо.

Розглядаючи українське усне мовлення у 
двох вимірах (психо- й соціофонетичні аспекти), 
авторка логічно визначає й два вектори предмета 
дослідження: 

1) перший пов’язаний з експериментальним 
визначенням рівня володіння орфоепічними нор-
мами української літературної мови молоддю 
(представники різних локальних і соціальних 
сфер), зокрема орфоепією голосних, приголосних 
та звукосполук у рідномовних словах: 1) вимова 
голосних ненаголошених [е], [и], [о]; 2) вимова 
початкового наголошеного [і]; 3) вимова дзвін-
ких приголосних у кінці слова та перед глухими; 
4) вимова глухих приголосних; 5) вимова пре-
фіксів роз-, без-, префікса-прийменника з- перед 
глухими, крім шиплячих; 6) вимова шиплячих 
перед свистячими; 7) вимова свистячих перед 
шиплячими; 8) вимова [д] перед шиплячими та 
свистячими; 9) вимова [т] перед шиплячими та 
свистячими; 10) вимова звукосполучення [чн];  
11) спрощення в групах приголосних;

2) другий аспект також має експериментальну 
верифікацію в з’ясуванні психофоносемантики та 
кольорової гами голосних [а, о, у, е, и, і], дзвінких 
[б, д, з, д̑з, г, д͡ж ], глухих [п, т, с, ц, ч, х, к, ф], сонор-
них [в, м, л, р, й] української мови. Такий підхід 
максимально увиразнює наукову об’єктивність і 
переконливість отриманих результатів.

Фактичною базою дослідження є 80 слів, піді-
браних для соцопитування, в яких можна про-
стежити володіння орфоепією голосних, при-
голосних та звукосполук у рідномовних словах 
та вокалізм і консонантизм української мови в 
цілому в його безпосередній практичній реаліза-
ції. Приваблює в монографії залучена джерельна 
база дослідження, якою стали 1) результати 20 екс-
периментів, проведених на І курсі українського 
відділення філологічного факультету ОНУ імені 
І. І. Мечникова у 2015 році; 2) результати соцо-
питування – 370 записів, зафіксованих на ауді-
оносії (диктофоні). Інформантами була обрана 
молодь Південної України (мешканці Одеської, 
Миколаївської, Херсонської областей) – студенти 
філологічного факультету українського відді-
лення різних курсів Одеського національного уні-
верситету імені І. І. Мечникова; молодь Західної 
України (мешканці Львівскої, Рівненської, Івано-
Франківської областей) – студенти філологічного 
факультету Львівського національного універси-

тету імені І. Я. Франка, Рівненського національ-
ного педагогічного університету; молодь Північ-
ної України (мешканці Київської, Житомирської 
областей) – студенти філологічного факультету 
Київського національного університету імені 
Т. Г. Шевченка; Центральної України (мешканці 
Черкаської, Дніпропетровської областей) – сту-
денти філологічного факультету Черкаського 
національного університету імені Б. Хмельниць-
кого; Дніпровського гуманітарного університету; 
Східної України (мешканці Луганської, Донецької 
областей), а також мешканці Канади, Америки, 
Придністровської Молдавської Республіки, Рес-
публіки Молдови, Європи (Італія, Чехія, Польща, 
Німеччина). Географічні терени, як зазначає 
авторка монографії, теж якнайтісніше пов’язані 
із звуковим фоном мови, навіть формують його. 
Кожний терен, де проживає корінний історичний 
етнос, має свою енергетику, яка формує мента-
літет, мову населення. Якнайменші фонетичні 
зміни – це якнайбільші зміни в мовному стрижні, 
окремі фонологічні інтервенції впливають на 
характер артикуляційної бази. За фонетичною 
своєрідністю криється онтологічна буттєва при-
рода самої мови. Тому, безперечно, залучення 
психолінгвістичних (фонетичний зміст, кольорові 
асоціації) та соціофонетичних (вимова звуків та 
звукокомплексів українською сучасною молоддю 
України та зарубіжжя) аспектів уяскравлюють 
авторські узагальнення.

 Висвітлити тему дисертації, зокрема соціофо-
нетичний аспект українського усного мовлення, 
неможливо без звернення до історії, адже укра-
їнський народ і його мова мають давні історичні 
корені. Дослідниці вдалося аргументовано про-
демонструвати орфоепічні особливості писемних 
пам’яток давньоукраїнської, староукраїнської та 
нової літературної мови. Авторка аналізує такі 
пам’ятки нової української літературної мови, 
як: «Енеида на малороссійскій языкъ перелицїо-
ваннаю И. Котляревскимъ» (1798), «Грамматика 
малороссійскаго нарѣчія» О. Павловського (1818), 
альманах Західної України «Русалка Днѣстровая» 
(1837), «Малороссійскія повѣсти рассказанные 
Грыцькомъ Основъяненком» (1841), «Словарь 
малороссійскаго, или юго-восточнорусскаго языка; 
филологическій, этимологическій, съ показаніемь 
частей рѣчи, окончательныхъ корней словъ, идіо-
тизмовь, метаплазмовъ, со сводомъ синонимовъ, 
съ пословицами и поговор ками, составленный по 
произношенію, какимъ говорять в Малой и Южной 
Россіи...» П. Білецького-Носенка (1843), «Грамма-
тика русского языка» Я. Головацкого (1864), «Гра-
матика руского языка» М. Осадци (1864), «Кобзаръ 
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П. П. Артемовьского-Гулака» (1877), «Кобзаръ. 
Пырятынська ластивка Е. П. Гребинкы» (1878), 
твори П. Куліша «Исторія України одь найдав-
нійшихь часівь» /Кулішь П. 1861, № 9: 79-107/, 
«Настуся» /Кулішь П. 1861, № 10: 1-24/, «Хмель-
нищина» /Кулішь П. 1861, № 3: 1-15/, «Великі 
проводи» /Кулішь П. 1862, № 1: 17-52/, «До бра-
тівь на Вкраїну» /Кулішь П. 1862, № 3: 29-32/  
та ін., надруковані на сторінках «Основи: 
Южно-русского литератур но-ученого вѣстника»  
(1861–1862), «Кобзарь» Т. Г. Шевченка (1840), 
рукописи Т. Г. Шев ченка: «Мала книжка. Авто-
графи поезій 1847–1850 рр., «Більша книжка. 
Автографи поезій 1847–1860 рр.», «Букварь 
южнорусскій» (1861) Т. Г. Шевченка, правописна 
система яких була побудована значною мірою 
на фонетичних засадах. Відбиття особливостей 
усного мовлення українського народу в першодру-
ках та рукописах періоду кінця XVIII – 80 років 
XIX ст., того часу, коли йшов інтенсивний процес 
формування нової українсь кої літературної мови, – 
важливе і надійне джерело для висвітлення почат-
кового періоду в процесі становлення української 
орфоепії і становлення та підтвердження відповід-
ності сучасних орфоепічних норм істотним осо-
бливостям народної вимови. Цей фрагмент роботи 
є своєрідним місточком для подальшого розвитку 
орфоепічної синхронії.

Логічною вважаємо структуру монографічного 
дослідження, що складається з передмови, чоти-
рьох розділів, висновків, списку використаних 
джерел та додатків. У першому розділі «Теоре-
тичні засади вивчення українського усного мов-
лення» ґрунтовно представлено нормативну базу 
сучасного українського усного мовлення, акцен-
товано увагу на вимові українських голосних, 
приголосних, звукосполук у рідномовних та іншо-
мовних словах, висвітлено деградаційні процеси 
мовної норми, актуальні аспекти вивчення укра-
їнського усного мовлення, діахронічну ретроспек-
тиву, де представлено фонетико-орфоепічні риси 
протоукраїнської мови, відбиття особливостей 
української народної вимови в пам’ятках давньо-
української, староукраїнської, нової літературної 
мови. Другий розділ присвячений психофоносе-
мантиці українських голосних та приголосних 
звуків. У дослідженні акцентується увага на іден-
тичності та відмінностях психофоносемантики 
звуків української та російської (зіставлення 
фонетичного змісту та кольорової гами голо-
сних, дзвінких, глухих), української, польської та 
російської (зіставлення фонетичного значення й 
кольорового забарвлення сонорних звуків) мов. 

Родзинкою двох останніх розділів й дисертації в 
цілому є представлений аналіз – рівень володіння 
у відсотках орфоепією голосних, приголосних 
та звукосполук у конкретних словах та конкрет-
ними респондентами – певної країни чи регіону 
України. На особливу увагу заслуговує опрацю-
вання матеріалу соцопитування, що дало підстави 
М. Л. Дружинець для таких узагальнень: У мов-
ленні студентів спостерігається уподібнення 
свистячих наступним шиплячим: 80% студентів 
ОНУ імені І. І. Мечникова підтверджують загаль-
ноприйняті кодифіковані норми. У мовленні сту-
дентів ПМР простежується теж уподібнення 
свистячих наступним шиплячим: 74% респон-
дентів підтверджують загальноприйняті коди-
фіковані норми при вимові слова зшити [ш:úти]; 
62% студентів – при вимові слова зчарувати 
[шчаруwáти]; 86% молоді – при вимові слова зжи-
тися [ж:úтиeс/а]. Опитана молодь Канади пра-
вильно вимовила слова [прúн`іш:и], [парашчиeн], 
[ж:уwати], однак не дотримуються норми при 
вимові слів вивізши, мотузчин, зокрема під впли-
вом південно-західного наріччя оглушують [з] і 
вимовляють [ш] [вúв`іш:и], [мотушчиeн]. 

Авторці вдалося встановити, які девіації пере-
важають у мовленні чоловіків, а які – в мовленні 
жінок, виявити характер впливу гендерного чин-
ника на мовленнєву поведінку адресата. Дове-
дено, що в мовленні жінок послідовніше відбито 
норми вимови звукосплук. На наш погляд, ура-
хування вікового чинника додало б ще більшої 
виразності роботи.

Висновкова частина праці містить теоретичні 
узагальнення, що є сконцентрованим виражен-
ням авторської концепції, створеної на міцному 
фундаменті синтезу наукових ідей прагматики, 
комунікативної і сугестивної лінгвістики, соціо- 
та психолінгвістики, що надає наукової перекон-
ливості отриманим результатам. 

Отже, рецензована праця присвячена акту-
альній проблемі сучасного мовознавства, позна-
чена оригінальним баченням широкого кола 
наукових проблем сучасного українського мов-
лення, містить фундаментальні висновки, які 
зможуть прислужитися в розвитку багатьох 
напрямів сучасного мовознавства і визначають 
загальну наукову вагу монографічного дослі-
дження М. Л. Дружинець «Українське усне мов-
лення: психо- та соціофонетичний аспекти», з 
яким ми рекомендуємо ознайомитися не лише 
науковцям-філологам, історикам, соціологам і 
психологам, а й усім тим, хто цікавиться сучас-
ним станом та історією рідної мови.

Валюх З. Рецензiя на монографiю Дружинець М. Л. ...
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Актуальність монографічної праці А. П. Роман-
ченко зумовлена необхідністю вивчення елітарної 
мовної особистості як носія високої мовленнєвої 
і передусім – національної, українськоцентричної 
культури, що на сучасному етапі розвитку націо-
нальної свідомості, укріплення фундаментальних 
ціннісних пріоритетів громадянського суспіль-
ства набуває неабиякого значення і ваги. Роботу 
виконано в руслі доволі нового напряму науко-
вих досліджень – лінгвоперсонології, основи якої 
заклали у своїх працях іще М. Бахтін, М. Бір-
віш, В. Вундт, В. фон Гумбольдт, Й. Вайсгербер, 
В. Виноградов, Е. Косеріу, О. Потебня, О. Шах-
матов, Х. Штейнталь, а сьогодні плідно розробля-
ють такі науковці, як Ю. Караулов, С. Воркачов, 
В. Гольдін, І. Сусов, Т. Сурян, С. Сухих тощо.  
В царині українського мовознавства ґрунтовні 
розробки теоретичних підвалин лінгвоперсоно-
логії та безпосередні напрацювання в прикладних 
реконструкціях пов’язані з працями Ф. Бацевича, 
А. Загнітка, Т. Космеди, І. Фаріон та інших учених, 
які здійснили ретельний аналіз таких видатних 
особистостей, як Н. Бехтерева, В. Вернадський, 
Д. Лихачов, О. Лосєв, Ю. Лотман, О. Реформат-
ський, Ю. Шевельов; Т. Шевченко, О. Довженко, 
О. Гончар, І. Пулюй, К. Чуковський, репрезенто-

ваних в епістолярному, щоденниковому, публі-
цистичному, політичному, художньому, професій-
ному, сімейному та інших дискурсивних жанрах. 
Зауважимо, що науковий дискурс привертав увагу 
українських та зарубіжних дослідників, зокрема 
Е. Вентоли, О. Галицької, С. Єлісєєвої, І. Колегає-
вої, К. Хайленда, В. Цапро, С. Шепітько, А. Ярхо. 
Проте, як справедливо зауважує авторка рецензо-
ваної монографії, «комплексний аналіз комуніка-
тивної специфіки елітарних мовних особистос-
тей у просторі наукового дискурсу в широкому 
спектрі їхньої презентаційної оригінальності ще 
не був представлений в українському мовознав-
стві, попри нагальну необхідність ідентифікації 
і наукової реконструкції комунікативних осо-
бливостей представників української наукової 
еліти», що, безумовно, визначає загальну актуаль-
ність представленого дослідження А. П. Роман-
ченко. Крім того, відзначимо, що актуальність 
праці увиразнюється і потребою виформування 
й обґрунтування основ одного з надважливих, 
на нашу думку, лінгвоперсонологічних напрямів, 
запропонованих дослідницею, – лінгвоелітоло-
гії, скерованої на реконструкцію комунікатив-
ної особистості у віялі її різноаспектних виявів, 
визначення критеріїв і складників структурного 
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комплексу елітарної мовної особистості, опис 
лінгвоіндивідуалізацій у різнотипних дискур-
сах і їхніх жанрових різновидах, установлення 
способів та засобів реалізації індивідуальності, 
залежних від етнічних, соціумних та інших фак-
торів та обставин, а також виявлення й подальше 
розроблення типології комунікативних стратегій, 
за допомогою яких утілено інтенції адресанта в 
українському науково-лінгвістичному дискурсі. 
Запропонований у монографії алгоритм особис-
тісної реконструкції уможливлює його транспози-
цію і в інші дискурсивні сегменти, що уяскравлює 
загальний здобуток дисертантки. На увагу заслу-
говує і методологійна база дослідження, яка є 
релевантною для отримання комплексних резуль-
татів в аналізі елітарної мовної особистості. Так, 
авторка застосовує загальнонаукові методи ана-
лізу й синтезу, моделювання, зіставлення, таксо-
номічний, а також і класичні й оригінальні методи 
лінгвістичного аналізу, серед яких є дискурс-ана-
ліз, компонентний і прагматичний аналіз, кон-
текстуально-інтерпретаційний та контент-аналіз, 
елементи Мілтон-модельної ідентифікації (зазна-
чимо, що роботу виконано у межах наукової теми 
кафедри української мови ОНУ імені І. І. Меч-
никова «Дослідження комунікативної сугестії в 
поліжанрових дискурсах», якою керує фундатор 
Одеської школи сугестивної лінгвістики доктор 
філологічних наук, професор Т. Ю. Ковалевська), 
що в цілому виформувало об’єктивне й стереоме-
тричне уявлення про різні презентації досліджу-
ваного предмета.

 Як переконує авторка монографії, елітарна 
мовна особистість вирізняється нестереотип-
ним мовомисленням, високим рівнем комуні-
кативної компетенції, індивідуальним світоба-
ченням і світовідчуттям, що виявляється під час 
різножанрових інтеракцій. Поєднання загаль-
нонародних та особистих знань, стратегій, кон-
цепцій уможливлює реалізацію такої мовної 
особистості завдяки виформуванню її власних 
мовних уподобань і самобутньої мовленнєвої 
поведінки в комунікативному просторі науко-
вого дискурсу. 

Для досягнення поставленої мети – з’ясування 
комплексу виявів комунікативної специфіки 
елітарної мовної особистості в українському 
науково-лінгвістичному дискурсі, критерії вио-
кремлення якого переконливо представлено у тре-
тьому розділі роботи, – дослідниця вирішує низку 
конкретних завдань: деталізує виміри реконструк-
цій особистості в сучасній науковій парадигмі, 
описує теоретичне підґрунтя кваліфікацій мовної 
особистості в лінгвоперсонології, дефінує опера-

ційні поняття мовна, комунікативна і дискурсна 
особистість, висвітлює підходи до проблеми 
типологізації мовних особистостей у сучасній 
науці, встановлює критерії, ієрархію й одиниці 
рівневої організації структури мовної особис-
тості, розкриває суть поняття елітарна мовна 
особистість і подає параметри її виокремлення 
в різнотипних дискурсах. Крім цього, в моно-
графічній праці виявлено специфіку наукового 
дискурсу в категорійному та жанровому обсязі, 
схарактеризовано етапи дослідження елітарної 
мовної особистості вченого в досліджуваному 
дискурсі, проаналізовано індивідуалізації осо-
бистості вченого-лінгвіста на лексико-семантич-
ному, фразеологічному, синтаксичному рівнях, 
що відповідають вербально-семантичному й 
лінгвокогнітивному ярусам у структурі мовної 
особистості, розроблено таксономію комуніка-
тивних стратегій наукового дискурсу на матеріалі 
праць мовознавчого спрямування, виокремлено 
особливості реалізації комунікативних тактик у 
межах виявлених стратегій указаного дискурсу, 
розроблено теоретичні засади нового наукового 
напряму – лінгвоелітології. Поставлені завдання 
вирішуються на обсяжному фактичному матері-
алі, представленому різножанровими текстами 
українського наукового дискурсу мовознавчого 
спрямування, репрезентованими в писемній 
(монографії, статті, автореферати, рецензії, від-
гуки) та усній (радіопередачі, відкриті лекції, 
а також виступи, поширені в інтернет-мережі) 
формах, авторами яких є відомі в Україні та за її 
межами вчені – член-кореспондент Національ-
ної академії наук України, доктор філологічних 
наук, професор, фундатор Одеської ономастичної 
школи Ю. О. Карпенко, доктор філологічних наук, 
професор, фундатор лінгвоекологічного напряму 
досліджень одеських мовознавців О. І. Бондар, 
а також доктор філологічних наук, професор, 
директор Інституту української мови НАН Укра-
їни, Почесний професор Одеського національ-
ного університету імені І. І. Мечникова, відомий 
в Україні і за її межами діалектолог, історик мови 
П. Ю. Гриценко. Особливе захоплення викликає 
й особистість члена-кореспондента Національної 
академії наук України, доктора філологічних наук, 
професора С. Я. Єрмоленко. Залучений матеріал 
та запропонований системний аналіз стратегій і 
тактик цих високоповажних особистостей у полі 
наукового дискурсу уможливив виявлення їхніх 
спільних і відмінних маркерів та моделей, що, 
у свою чергу, дало змогу створити комплексну 
модель елітарної особистості українського вче-
ного-лінгвіста.
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Зазначимо, що монографічну працю добре 
структуровано. Вона складається зі вступу, п’яти 
розділів, загальних висновків, списку використа-
них джерел (приємно, що авторка активно залучає 
і праці закордонних учених – близько 50 позицій) 
та додатків. У вступі наявні всі необхідні еле-
менти: обґрунтування актуальності, формулю-
вання мети й завдань, об’єкта і предмета дослі-
дження, характеристика джерельної та фактичної 
бази, використаних методів, визначення наукової 
новизни, теоретичної і практичної цінності тощо. 

Перший розділ «Теорія мовної особистості в 
сучасній науковій парадигмі» присвячено огляду 
наукових здобутків різних галузей науки, що 
сприяли формуванню теорії мовної особистості і 
з’ясуванню специфіки формування та кола інтер-
есів лінгвоперсонології (історичні підвалини, 
вектори вивчення мовної особистості, теоретичні 
засади), також схарактеризовано проблеми таксо-
номії і структурної організації мовної особистості.

У другому розділі «Елітарна мовна особис-
тість в діахронії й синхронії різнотипних дис-
курсів» потрактовано поняття елітарна мовна 
особистість та обґрунтовано параметри її вио-
кремлення, проаналізовано наявні дослідження 
таких особистостей у різнотипних дискурсах 
(медійному, епістолярному, щоденниковому, 
художньому). У ньому авторка виявляє спільні та 
розбіжні аспекти аналізу елітарних мовних осо-
бистостей у статусно- й особистісно-орієнтова-
них дискурсах. 

У третьому розділі «Науковий дискурс як про-
стір реалізації елітарної мовної особистості» про-
аналізовано основні ознаки, завдання й аспекти 
дослідження наукового дискурсу, його найважли-
віші категорії (адресантність, інтертекстуальність, 
інтердискурсивність) та жанрову стратифікацію. 
Тут авторка обґрунтовує обрану для аналізу рефе-
рентну групу елітарних мовних особистостей, 
відомих в Україні та за її межами, які в переваж-
ній більшості представляють Одеську і Київську 
лінгвістичні школи. Вважаємо, що перелік висо-
коповажних представників української наукової 
еліти, безумовно, міг би бути розширений, проте 
віддаємо належне коректності авторки моногра-
фічного дослідження, яка зуміла дуже тактовно 
обґрунтувати свою позицію.

Четвертий розділ, що стосується лінгвоіндиві-
дуалізації елітарної особистості, охоплює питання 
її експлікації на вербально-семантичному та теза-
урусному ярусах, зокрема лексико-семантичного, 
фразеологічного, синтаксичного рівнів. Особливу 
увагу привертає метафорика, епітетика, лінгво-
креативна фраземіка вчених, позначена оригіналь-

ністю їхнього мислення й світогляду. У науковому 
доробку кожного з аналізованих учених синтезо-
вано, як помітила авторка монографії, загальне, 
що інтегрує праці дослідника в простір україн-
ської і світової науки, та особистісне, яке інди-
відуалізує дослідницький підхід, спосіб викладу 
матеріалу та вербальну репрезентацію як зра-
зок вияву монолінгвоперсони науковця. Авторка 
виокремлює й переконливо аналізує елокутиви як 
засіб формування прагматики наукового тексту, а в 
цих межах виокремлює особливу роль дискурсив-
ної метафори, епітетних структур, фраземіки як 
вияву національно-культурного і лінгвокреатив-
ного складника мовної особистості. На особливу 
увагу заслуговує й інтерогативність, окличність та 
інтонаційна незавершеність як синтаксичні вияви 
елітарної мовної особистості, а також засоби 
ускладнення в просторі наукового лінгвістичного 
дискурсу, зокрема вставні компоненти як дискур-
сиви в науковому мовленні, комунікативно-праг-
матичні параметри дискурсивних слів, вставлені 
поширювачі речення як засіб комунікативного 
впливу та структура, семантичні відношення й 
функції вставлених речень. Пор. питальні речення 
у Ю. О. Карпенка: І яка різниця між формами з як 
і що?; Які риси притаманні нації?; А якого бога 
міг дати Дажбог?; Але за якими критеріями 
оцінювати назву твору?; уточнювальну питаль-
ність у О. І. Бондаря: Чи коректно в такому разі 
говорити просто про вплив однієї мови на іншу?;  
А чи мала система фонем у своєму складі зреду-
ковані в кінці ХІ ст., на початку ХІІ ст., в серед-
ині ХІІ ст.?; окличні речення у С. Я. Єрмоленко:  
А які можливості прикметникового словотво-
рення розкриваються у формах, що взаємоуподіб-
нюються суфіксами, однаковим способом переда-
вання статичної ознаки! та П. Ю. Гриценка: …  
таким розмаїттям свідчень про /ę/, поданих з 
фонетичною точністю й водночас просторо-
вою визначеністю, досі не міг оперувати жоден 
славіст! Узагалі маємо відзначити прекрасний 
добір прикладів, які справді ілюструють багато-
вимірність, своєрідність – і разом із тим певний 
стрижень, який дає підстави казати і про спільні, 
об’єднальні риси української наукової еліти. 

 У п’ятому розділі «Стратегії й тактики елі-
тарної особистості вченого-лінгвіста в просторі 
наукового дискурсу» досліджено прагматичний 
рівень, що зосереджений на вивченні комплексу 
використовуваних українською елітарною мов-
ною особистістю комунікативних стратегій і так-
тик, вербалізованих за допомогою різних засобів. 
Таксономія комунікативних стратегій наукового 
дискурсу охоплює дослідницькі, оцінювальні й 



167ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

концептуальні типи. Цілком логічно визнано, що 
стратегіями дослідницького характеру є аргумен-
тативна стратегія і стратегія самопрезентації, до 
оцінювальних стратегій науково-лінгвістичного 
дискурсу уналежнено соціативно-інфлуктивну 
стратегію та стратегії критики й хеджування, 
концептуальне спрямування пріоритетів нау-
ковця здійснюється завдяки ціннісним страте-
гіям – мовно-патріотичній та естетичній. З-поміж 
виокремлених стратегій на особливу увагу заслу-
говує хеджувальна стратегія, утілювана за допо-
могою тактик поради, компенсації, апроксимації 
та мітигації. Цікавим та оригінальним, на нашу 
думку, є вирізнення авторкою різновидів аргу-
ментації: аргументи-віяло, аргументи-дерево, 
аргументи-ланцюжок. Хотілося б, щоб авторка 
більше уваги приділила екологічній сугестій-
ності комунікативних реалізацій високоповаж-
них науковців, оскільки вміння переконувати, 
впливати на аудиторію (і студентську, і загальну) 
є невід’ємною рисою елітарної особистості, і 
наукової – першочергово. 

Загальні висновки містять основні результати 
дослідження комунікативної специфіки індивіду-
алізації елітарної мовної особистості українського 
вченого-лінгвіста, її самобутності та перспективи 
подальшого опрацювання наукового й інших 
дискурсивних жанрів у зазначеному напрямі.  
У роботі наявні таблиці та діаграми, що унаочню-
ють результати дослідження.

Наукова новизна роботи А. П. Романченко поля-
гає в тому, що в ній уперше в українському мовоз-
навстві комплексно досліджено елітарну мовну 
особистість ученого-лінгвіста, встановлено домі-
нування україноцентричного світогляду, обґрунто-
вано поняття елітарна мовна особистість, визна-
чено критерії її виокремлення, виявлено специфіку 
лінгвоіндивідуалізацій елітарної мовної особис-
тості вченого-мовознавця, виявлено й схарактери-
зовано комплекс комунікативних стратегій і тактик 
у межах науково-лінгвістичного дискурсу. 

Безперечною є теоретична й практична цінність 
виконаного дослідження. Теоретичне значення 
полягає в поглибленні основ теорії лінгвоперсоно-
логії, встановленні специфіки реконструкції елі-
тарної мовної особистості вченого-мовознавця, 
поясненні сутності такої особистості, обґрунту-
ванні параметрів її виокремлення, систематизації 
таксономії мовних особистостей у різних розділах 
мовознавчої науки, доповненні критеріїв, ієрархії 
та одиниць рівневої структури мовної особис-
тості, що і дало змогу обґрунтувати новий напрям 
дослідження – лінгвоелітологію. 

Комплексний аналіз наукового дискурсу на 
основних ярусах (вербально-семантичному, лінг-
вокогнітивному та прагматичному) на широкому 
фактичному матеріалі певною мірою поглибить 
теорію дискурсології, комунікативної лінгвіс-
тики, лінгвоперсонології, сугестивної лінгвіс-
тики, психолінгвістики та ін. Пропонований у 
монографії новий напрям дослідження стане 
поштовхом для активного опрацювання елітар-
них мовних особистостей, які реалізували себе 
в різних типах дискурсу. Одержані результати 
дослідження, безумовно, прислужаться у викла-
данні базових курсів із сучасної української мови 
(лексикологія та фразеологія, морфологія, син-
таксис), стилістики й культури мови, а також під 
час вивчення комунікативної лінгвістики, дис-
курсології, теорії мовної особистості, проблем 
світового мовознавства, в спеціальних вишів-
ських курсах із наукового мовлення, лінгвопер-
сонології. Також вони можуть застосовуватись у 
створенні підручників і посібників із лінгвопер-
сонології, стануть надійним підґрунтям під час 
написання кваліфікаційних робіт здобувачів сту-
пеня бакалавра, магістранта або доктора філосо-
фії чи доктора наук філологічного напряму. 

Актуальність висвітлюваної проблематики 
мотивовано значним інтересом до питань реа-
лізації антропоцентричного чинника в мові, до 
питань мовної свідомості вченого, його світо-
глядних орієнтирів, експлікованих у різножанро-
вих наукових працях. З огляду на домінанти цін-
нісного характеру дослідника в науковій та інших 
сферах, що відбиті в його доробку, комплексне й 
системне дослідження здобутків елітарної мовної 
особистості є вкрай важливим та затребуваним. 
Великі наукові успіхи відомих мовознавців, вер-
бальне оформлення результатів їхньої наукової 
діяльності, комунікативна специфіка вираження 
і способи втілення авторських інтенцій слугують 
взірцем осмислення світу, науки й мови. 

З огляду на сказане вважаємо, що рецензоване 
монографічне дослідження А. П. Романченко має 
фундаментальний характер, спирається на набутки 
багатьох мовознавчих наук: лінгвоперсонології, 
комунікативної лінгвістики, лінгвопрагматики, 
дискурсології, сугестивної лінгвістики, психолінг-
вістики. В ній висвітлено важливі для сучасної 
науки питання, які стосуються елітарної мовної 
особистості, що зацікавлять і фахівців-мовознав-
ців, і представників інших галузей знання – пси-
хологів, соціологів, журналістів, що увиразнює 
наукову вагу і практичну цінність виконаного 
А.П. Романченко монографічного дослідження.

Мосенкiс Ю. Рецензiя на монографiю Романченко А. П. ...
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