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ОСОБЛИВОСТІ ДОСЯГНЕННЯ КОНСЕНСУСУ У ВИБОРІ ТЕМИ 
ХОРЕОГРАФІЧНОЇ ВИСТАВИ ГРУПОЮ СТУДЕНТІВ-АВТОРІВ

У статті з’ясована проблема досягнення консенсусу у виборі теми дипломної творчої роботи – хореографіч-
ного твору великої форми, який створюється в рамках навчального процесу студентами-хореографами освіт-
нього рівня «бакалавр» на факультеті культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана 
Франка. Здійснено аналіз досліджень проблем творчості та її проявлення в особистості, а також проявлення 
в колективній діяльності. Названо причини, які перешкоджають розвитку особистого творчого потенціалу. 
Визначено рівні творчої діяльності. Запропоновано три рівні створення колективної творчої роботи в площині 
хореографії: духовний, ментальний і фізичний.

Виокремлено етапи технології колективної творчої діяльності, запропонованої академіком І. Івановим, у якій 
центральним об’єктом названо колективне творче діло. Розглянуто її дві складники: етапи «зараження» ідеєю 
і планування. Названо джерела вибору теми майбутнього спектаклю, вибору сценічної форми, жанру, музичної 
складової, хореографічного лексичного наповнення. З’ясовано особливості роботи з першоджерелом у процесі 
пошуку теми сценарію. Визначено форми «колективного творчого діла» в хореографії, можливості практичного 
досягнення консенсусу в процесі створення колективного творчого продукту, а саме хореографічного твору вели-
кої форми. Наведено приклади практичного втілення тематики колективних творчих робіт – дипломних хорео-
графічних вистав, використано досвід кафедри режисури і хореографії Львівського національного університету 
імені Івана Франка (художній керівник творчих робіт – О. Лань).

Установлено важливість впливу особистісних якостей на якість колективного творчого діла. Проаналізова-
но особистісні фактори, що впливають на процес колективної творчості в народженні задумів хореографічних 
вистав. Означено чинники, що ускладнюють творчий процес у пошуку рішень. Виокремлено аспекти колектив-
ної взаємодії в процесі створення колективного творчого продукту, умови досягнення найкращого мистецького 
результату.

Ключові слова: колективний творчий продукт, хореографічний твір великої форми, колективне творче діло, 
тема й форма хореографічного твору, бакалавр, консенсус.
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PECULIARITIES OF CONSENSUS ACHIEVEMENT IN CHOOSING THE TOPIC  
OF THE CHOREOGRAPHIC PERFORMANCE A GROUP OF STUDENT AUTHORS

The article clarifies the problem of reaching a consensus in choosing the theme of the graduation work – a choreographic 
work of large form, which is created in the educational process by students-choreographers of the bachelor`s degree 
at the Faculty of Culture and Arts of Ivan Franko National University of Lviv. There was made a research analysis 
of creativity problems and its manifestation both in certain person and group activity. The reasons that hinder the 
development of personal creative potential are named. There are offered three levels of organizing the creative teamwork 
in the choreography field: spiritual, mental and physical.

The stages of the technology of group creative activity proposed by Academician I. Ivanov are singled out, in 
which the group creative work (project) is the central object. Its two components are considered: stages of capture 
and planning. The sources of choosing the theme of the future performance, choosing the stage form, genre, musical 
component, choreographic lexical content are named. The feature of working with the original source in the process 
of finding the theme of the script are clarified. The forms of “gruop creative work” in choreography, the possibility of 
achieving practical consensus in the process of creating a collective creative product, namely – a choreographic work of 
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a large form. There are given examples of practical implementation of the theme of group creative works – graduation 
choreographic performances, the experience of the Department of Directing and Choreography of Ivan Franko National 
University of Lviv is used (course master of creative works – O. Lan).

The importance of the influence of personal qualities on the quality of group creative work is established. The personal 
factors influencing the process of collective creativity in the making of ideas of choreographic performances are analyzed. 
The factors that complicate the creative process in finding solutions are identified. Aspects of collective interaction in the 
process of creating a group creative product, conditions for achieving the best artistic result are highlighted.

Key words: group creative product, large choreographic work, group creative work, theme and form of choreographic 
work, bachelor, consensus.

Постановка проблеми. Особливим етапом 
навчального процесу студентів-хореографів освіт-
нього рівня «бакалавр» на факультеті культури і 
мистецтв Львівського національного університету 
імені Івана Франка є створення спільної колек-
тивної творчої дипломної роботи на останньому 
(четвертому) курсі, яка визначається як хореогра-
фічний твір великої форми (балет, танцювальна 
вистава, балет-перформанс тощо).

Така форма започаткована автором статті з 
першого року заснування кафедри в програмі 
навчальної дисципліни «Мистецтво балетмей-
стера». Творчий процес тут сягає свого апогею 
і передбачає колективне творче діло, колектив-
ний творчий продукт, індивідуальність, креа-
тивність, особистість, а також відповідальність і 
дисципліну.

Здатність створювати хореографічний склад-
ник у різних мистецько-видовищних формах, про-
дукувати креативні ідеї, обговорювати їх у команді, 
розробляючи алгоритм їх практичного втілення в 
арт-проекті й ефективно вирішувати завдання з 
його реалізації, презентувати власний творчий, 
науковий продукт, використовуючи традиційні та 
інноваційні комунікаційні технології, розробляти 
й утілювати авторські хореографічні твори, різно-
манітні за формою, жанром, виражальними засо-
бами, з використанням традиційних та новітніх 
прийомів їх створення – це компетентності, якими 
мусить володіти хореограф, котрий здобуває вищу 
освіту, працюючи над творчим дипломним проек-
том (СТВ, 024 хореографія).

Особливістю навчально-творчого процесу 
створення хореографічного твору великої форми 
групою студентів-авторів є досягнення консен-
сусу у виборі теми майбутнього спектаклю, його 
сценічної форми, жанру, музичної складової, 
хореографічного лексичного наповнення. Вияв-
лення всіх аспектів колективної взаємодії є важ-
ливою умовою досягнення найкращого мистець-
кого результату. Важливими будуть дослідження 
впливу особистісних якостей на якість колектив-
ної творчої роботи.

Аналіз досліджень. Вивченням проблем твор-
чості, її проявлення в особистості й колективній 

діяльності займалися О. Альтшуллер (стверджу-
вав, що здатність до творчості не талант, а при-
рода людини, вона реалізується в інтелектуальній 
і духовній діяльності), К. Юнг (виділяв у людині 
особистісне і творче, уважав, що витоки творчого 
натхнення містяться в несвідомому), А. Маслоу 
(розвивав теорію самоактуалізації особистості, 
стверджував, що творчість – універсальна функція 
людини, яка веде до всіх форм самовираження), 
Д. Богоявленська (сформулювала концепцію 
«інтелектуальної активності»), О. Спіркін (визна-
чив творчість як духовну діяльність, результатом 
якої є створення оригінальних цінностей) тощо.

Мета статті – проаналізувати особистісні 
фактори, що впливають на процес колективної 
творчості в народженні задумів хореографічних 
вистав; визначити аспекти практичного досяг-
нення консенсусу в процесі, що є формою колек-
тивного творчого діла – створення творчого про-
дукту – хореографічного твору великої форми.

Виклад основного матеріалу. Мистецтво 
балетмейстера є, з одного боку, конструктивною 
навчальною дисципліною, а з іншого – дуже «тон-
кою, інтуїтивною і чутливою» наукою, яка перед-
бачає наявність в автора-хореографа такої якості, 
як тонке індивідуальне сприйняття дійсності та 
здатність відтворення її на сцені особливими спо-
собами. Тут вирішальне значення мають системні 
знання з хореографії, володіння багатьма техно-
логіями танцю, інтуїція та спосіб мислення, а 
також здатність бачити кінцевий продукт у всіх 
його елементах зі збереженням наскрізної дії та 
надзавдання.

Композиційний спосіб мислення (мислення 
конструкціями) – особливий талант, який можна 
розвивати, якого можна навчити, але в основі 
своїй є вродженою здібністю індивіда.

Колективний творчий продукт для хорео-
графа – це неабиякий виклик: для кожного сту-
дента важливим є його особисте бачення завдання 
та майбутнього кінцевого продукту. Швидкість 
фіксувати свої ідеї та вловлювати запропоновані, 
ступінь індивідуалізму кожного, його естетичні 
вияви – усе це впливає на здатність працювати 
гуртом, на створення майбутнього колективного 
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творчого продукту – хореографічного твору вели-
кої форми, тобто дипломної творчої роботи освіт-
нього рівня «бакалавр».

Розглядаючи глобально процес композиції або 
режисури в хореографії, можна визначити три 
рівні створення колективної творчої роботи – 
хореографічного твору великої форми:

– вибір теми (зважаючи на першоджерело) – 
духовний рівень;

– вибір форми (виходячи з уяви та знань) – 
ментальний рівень;

– вибір способу реалізації (з огляду на мате-
ріальні можливості й організаційні здібності) – 
фізичний рівень.

Про різні рівні творчості в роботах писав 
А. Галин (1986, 2001), зазначаючи, що творчість 
вищого типу охоплює інтуїцію, натомість нижчий 
рівень цього може не передбачати, спираючись 
лише на раціональні знання. Аналізуючи риси 
творчої особистості та її взаємини з довколиш-
німи, науковець відстежував наявність у людей 
відмінностей у здібностях до творчості, різних 
рівнів творчого потенціалу.

Групу студентів-авторів, які працюватимуть 
над створенням хореографічного твору, безу-
мовно, можна назвати творчим колективом, адже 
вибір тематики свого проекту, його належності до 
визначеного мистецького простору, пошуку опти-
мальних рішень, напряму розвитку з отриман-
ням кінцевого результату (сценічного втілення) 
буде забезпечувати стимул для творчості, свобода 
вибору та експеримент.

Чинники, що ускладнюють творчий процес у 
пошуку рішень, досліджували Берельсон і Стей-
нер (Berelson, Steiner, 1964), зазначивши, що 
добре відоме та звичне блокує можливість поди-
витися на щось (проблему) в абсолютно новому, 
не прийнятому досі аспекті й винайти незвичне та 
оригінальне рішення.

Спільна діяльність передбачає, що кожен учас-
ник робить індивідуальний внесок і в зміст, і в 
організацію процесу навчання, завдяки чому роз-
виток відбувається в трьох площинах: когнітивній 
(обмін знаннями, ідеями, думками), поведінковій 
(обмін способами, стратегіями дій) та афективній 
(обмін емоціями, враженнями), при цьому форму-
ється створене групою унікальне освітнє серед-
овище (Комарова, Ситников, Слотина, 2019).

Одна з найефективніших технологій колек-
тивної творчої діяльності, у якій централь-
ним об’єктом названо колективне творче діло, 
запропонована академіком І. Івановим (Иванов 
2013; Иванов 2018). Його система ліквідує поділ 
на пасив та актив, є високопедагогічною, про-

стою щодо організації та спрямована на колек-
тивне вирішення важливих завдань суспільно-
творчого життя.

На основі теоретичного аналізу доречно вио-
кремити етапи колективного творчого діла, які 
доцільно застосувати для процесу створення 
колективного творчого продукту – хореографічної 
вистави:

1) «зараження ідеєю»;
2) планування;
3) проведення;
4) аналіз, підведення підсумків;
5) післядії в майбутньому.
Розглянемо перші два етапи, у яких досяг-

нення консенсусу особливо важливе, – зараження 
та планування.

«Зараження ідеєю» – перший етап колек-
тивного творчого діла (далі – КТД). У нашому 
випадку колективне творче діло – це творча 
дипломна робота студентів-бакалаврів – хоре-
ографічний твір великої форми. Група авто-
рів-хореографів зазвичай охоплює від п’яти до 
десяти студентів залежно від обсягу майбутнього 
хореографічного твору.

Цей етап має два аспекти: перший – вибір теми 
творчої дипломної роботи, і другий – форма цієї 
творчої роботи.

У виборі теми колективної дипломної твор-
чої роботи розглядається її актуальність, злобо-
денність і можливість утілення цієї теми групою 
учасників. Велику роль тут відіграє обізнаність 
студента, його світогляд, знання, ерудиція, уподо-
бання, навіть середовище, у якому він проживає 
та навчається. Під час колективної праці група 
студентів обговорюватиме тему, що є цікавою для 
всіх учасників КТД, для всіх майбутніх авторів 
великого хореографічного твору.

Першоджерелом вибору теми може бути літе-
ратурний твір, проблема (побутова, психологічна, 
соціальна тощо), музичний твір, постать, істо-
рична подія, документ тощо. Як правило, про-
понується чимало різних варіантів, проте чи не 
найголовнішим фактором вибору є зацікавлення 
творінням майбутнього глядача.

Прикладом позиції молодого хореографа 
може бути вибір проблематики для створення 
дипломних вистав або одноактних балетів сту-
дентів – бакалаврів і спеціалістів ЛНУ ім. Івана 
Франка: збереження історії нашого народу («Про-
пала грамота», 2013, і «Вечори на хуторі поблизу 
Диканьки», 2013); проблема виховання любові 
(«Дикі лебеді, 2014); присвоєння інтелектуальної 
власності («Невигадана історія», 2014); прагнення 
до самовдосконалення («Чайка на ім’я Джонатан 
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Лівінгстоун», 2013). Перелічені хореографічні 
постановки створено за мотивами літературних 
першоджерел.

За власними авторськими лібрето створено 
хореографічні постановки, де розглянуто такі 
проблеми: сучасна громадсько-національна пози-
ція («Свіча» (Голодомор), 2013, і «Музи генія» 
(фрагменти біографії Т. Шевченка), 2014); жер-
товності й самотності («Цінуй любов», 2013, 
і «Вечір у Парижі», 2014); відмови від руйну-
вання людства («За крок до…», 2014); соціальні 
проблеми народжуваності («Ціна життя», 2014); 
проблема психологічних шаблонів особистості 
(«Ілюзія цілеспрямованості», 2014); синтез мис-
тецтв («Бачу, відчуваю, виражаю…, 2013, та 
«Останній танець чорнил», 2014) і багато інших 
(Лань, 2019: 7, 184–197).

На початку роботи над дипломним проек-
том студенти пропонують максимальну кіль-
кість варіантів тем, щоб зацікавити один одного. 
Роль викладача на цьому етапі – скерувати про-
цес вибору теми оптимальним шляхом з ураху-
ванням імовірних перешкод і труднощів під час 
утілення творчого задуму. З розповіді студента 
про обрану тему відразу зрозуміло, що він хоче 
відтворити на сцені. Вихідні, ключові слова, які 
він уживає у своїй розповіді, дають можливість 
викладачеві зрозуміти його задум. Цьому осмис-
ленню також сприятиме масштабність особис-
того досвіду педагога.

На практиці траплялися випадки, коли запро-
понована студентом тема була не зовсім зрозу-
мілою йому (тому, хто її пропонує), але, на його 
думку, вона (тема) мала б викликати увагу до його 
постаті й надавати ваги як автору-хореографу. 
Про прагнення індивіда до особистої значущості 
йдеться в роботі А. Шарова (2000: 35): «Життя є 
реалізація в часі сутності людини в її прагненні 
до значущості власного «Я» за допомогою регу-
ляції взаємодії зі світом у певних соціокультур-
них умовах».

Як правило, надмірну увагу своїй значущості 
приділяють особи із заниженою самооцінкою або 
ті, хто «не бачить» величезного обсягу роботи в 
межах пропонованої теми, дуже поверхово ста-
виться до реалізації проекту, не вникаючи в суть 
тематики. Часом запропоновану колегою тему 
студенти підхоплюють від лінощів, аби не думати 
самому. Така інертна позиція та поступлива пове-
дінка підлаштовування може призводити в май-
бутньому до відчутного гальмування загального 
творчого процесу.

Творчий потенціал людини є змінною величи-
ною в часі. Дослідження К. Гуськової (2006: 12) 

щодо вияву в студентів причин, які перешко-
джають проявленню свого творчого потенціалу, 
показало такі результати: відсутність матеріаль-
них засобів (відсутність зовнішньої стимуля-
ції) – 36%, нерозуміння з боку інших (проблеми 
у взаєминах з оточуючими) – 28%, відсутність 
бажання – 19%; лінь – 16%.

Також серед причин називалися завантаженість 
побутовими проблемами, неулюбленими спра-
вами; самотність, відсутність друзів, заздрість 
однолітків; особисті проблеми – замкнутість, про-
блеми зі здоров’ям, нереалізованість тощо. Окрім 
ліні, ворогами творчості ще називають страх, 
надто високу самокритичність, імпульсивність 
думки, стереотипність мислення, конформізм, 
пізнавальний егоцентризм (Маслоу, 2003).

Робота з першоджерелом створення майбут-
нього сценарію хореографічного твору великої 
форми є основою для подальшого плану дій. Ця 
вихідна позиція диктуватиме майбутню структуру 
сценарію та застосування особливих методів ком-
позиції й режисури.

Особливості роботи з першоджерелом:
1. Створення сценарію за мотивами сюжету 

літературного твору – оповідання, роману, кіно-
сценарію тощо. Коли літературна основа вже 
існує, групі студентів легко визначити драматур-
гію цього твору та розділити роботу на частини 
(епізоди). Вирішити експлікацію епізоду – осо-
бисте рішення кожного постановника-хореографа.

2. Створення сценарію майбутнього хореогра-
фічного твору, де першоджерелом є проблема. 
Стимулом до вибору студентами-хореографами 
тем-проблем буде можливість розвинути в сце-
нарії творчої дипломної роботи ракурси болючих 
актуальних проявів соціального середовища та 
втілити її сцені у вигляді хореографічного твору 
великої форми, привернувши увагу глядача до 
того чи іншого аспекту, до тієї чи іншої події, до 
тієї чи іншої проблеми. Якщо робота над створен-
ням сценарію за мотивами літературного твору є 
зрозумілою, то розкриття в сценарії соціальної 
проблематики є креативним, непередбачуваним 
і відповідальним творчим процесом. Група авто-
рів-студентів, визначивши тему проблеми, пови-
нна шукати ту драматичну колізію, яка допоможе 
створити сюжет, розвинути подієвий ряд у сцена-
рії (лібрето).

3. Часто студенти в пошуку теми творчої 
дипломної роботи користуються прихильністю 
до особливого лексичного матеріалу. Такий під-
хід більше стосується народної хореографії: збе-
режена фольклорна спадщина, вивчення свят, 
обрядів, ритуалів окремих народностей – усе це 
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надихає хореографа на пошук сюжету майбут-
ньої постановки, застосовуючи особливу лек-
сику народного танцю. Що стосується сучасної 
хореографії, то найкращий варіант, коли група 
складається приблизно з однаково підготовлених 
студентів або хореографів, які вивчають однакові 
чи подібні стилі сучасного танцю. Розмовляючи 
однією мовою, легше формувати танцювальні 
фрази, комбінації, варіації, ставити завдання 
колезі для продовження попередньої думки.

Другий етап – визначення форми творчої 
дипломної роботи (КТД). Із розвитком музич-
ного мистецтва, кіно та популярних сценічних 
форм у ХХ столітті з’являються нові форми й 
у хореографії: джаз-балет; модерн-балет; рок-
джаз-балет; балет-феєрія, фільм-балет. Також 
продовжують існувати традиційні форми хоре-
ографії – одноактний, двоактний або триактний 
балет (класичний), балет-казка тощо. За осо-
бливими характеристиками визначають танцю-
вальне видовище, танцювальну виставу, балет-
перформанс (Лань, 2019: 20).

Оригінальними та злободенними за формою 
й тематикою створено балет-перформанси «Keep 
culm and be a trash» (2017), «Простір Забути Рамки 
(крапку постав сам)» (2018) та «Експеримент» 
(2019); танцювальні вистави, де ключовим є укра-
їнський художній образ, – «Вірний» (образ Івана 
Богуна) та «Енеїда» (епічний образ Енея) (Лань, 
2019: 7, 184–197).

На етапі планування фактично відбуваються 
максимальні «розписування» задуму вистави 
(експлікація та план-сценарій). Тут викладач 
є провідником у «лісі запропонованих ідей», 
«диспетчером» розподілення доручень і завдань 
в окремій студентський підгрупі. Студенти оста-
точно пропонують, домовляються та затверджу-
ють стилістику майбутньої вистави, її форму; 
визначають напрям мистецтва, у якому працю-
ватимуть; вибирають жанр вистави; визначають 
художні образи вистави; підбирають простір 
хореографічної лексики, у якій творитимуть 
(особливо це стосується стилів і напрямів сучас-
ного танцю), і визначають танцювальні техніки. 
З викладачем – художнім керівником проекту – 
розподіляються ролі та участь кожного зі сту-
дентів у групі.

Драматургічна канва сюжету сценарію поділя-
ється на епізоди, які стануть окремими творчими 
завданнями для кожного з учасників підгрупи. На 
цьому етапі кожний студент особисто відповідає 
за свій індивідуальний творчий процес у межах 
колективного творчого проекту. Викладач має 
передбачити, що під силу тому чи іншому студен-

тові, щоб він якнайкраще виявив себе в доступних 
йому на цей момент межах.

З іншого боку, викладач має право поставити 
завдання перед молодим хореографом на щабель 
вище задля прогресу, тобто надати студентові 
можливість індивідуально зрости в майстерності 
балетмейстера-постановника. Якщо студент не 
готовий до великих форматів хореографічного 
твору, можна запропонувати йому зосередити 
увагу на частині цього твору, яку він створюва-
тиме, але він має розуміти цілісний обсяг твор-
чого проекту й відчувати надзавдання його сце-
нічного втілення.

Найпотужнішим моментом вистави є кульмі-
нація.

Епізод кульмінації твору, де проблема вирі-
шується в екзальтації, – неабияка відповідаль-
ність автора-хореографа. Такий епізод у групі 
потрібно доручати найдосвідченішому, найак-
тивнішому, найкреативнішому студентові, адже 
його внутрішня сила, готовність, бажання та 
намір сприятимуть створенню гостроти й сили 
характеру епізоду, збереженню розвитку драма-
тургії хореографічного твору (вистави, балету 
тощо). У практиці автора статті траплялося, коли 
під час неправильного розподілу епізодів серед 
студентів за їхніми можливостями в процесі 
роботи була втрачена кульмінація, студент не 
впорався із завданням.

Під час підготовки, перед початком плану-
вання, усі учасники мають чітко уявляти, як 
виглядатимуть їхні персонажі. Тому доцільно 
створювати візуальний образ та ескіз костюму 
для подальшого розуміння пластичного про-
стору персонажів у роботі над лексикою, розу-
міти, як розвиватиметься персонаж у призначе-
ній йому манері.

Деякі з танцювальних вистав створюються за 
схемою, коли кожний із епізодів є лише «пазлом» 
або «штрихом» до цілісної картини тематики 
хореографічного твору. Кожний епізод може від-
різнятися танцювальною лексикою, але таке поєд-
нання різних технік в означеній тематиці надає 
смисл постановці та створює особливу палітру 
творчого задуму.

Такий принцип менше стосується (або зовсім 
не стосується) класичної або народної хорео-
графії, адже сталі, загальноприйняті елементи 
народної й класичної хореографії дають змогу 
вибудовувати композицію швидко, лаконічно, 
в одній манері, системі тощо. Тут важливу роль 
виконуватимуть здатність хореографа до відчуття 
логічності побудови тієї чи іншої музичної фрази, 
навички відтворювати характер і хореографічний 
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образ, уміння емоційно висловлюватися всіма 
засобами хореографічного мистецтва.

Натомість у сучасній хореографії для при-
йняття консенсусу буде важливою запропоно-
вана стилістика модерного танцю як лексичного 
матеріалу. Стилі сучасної хореографії, якими 
володіють сьогодні студенти-хореографи, змі-
шуються в певних пропорціях і в окремих еле-
ментах, набуваючи різних форм, тому здатність 
користуватися цим обсяжним арсеналом сучас-
ної пластики дає змогу створювати нові форми 
хореографічної вистави.

Наприклад, обсяг імпровізації та «постано-
вочної» хореографії може впливати на те, у якому 
форматі вийде хореографічний твір: балет-пер-
форманс чи танцювальна вистава або модерн-
балет. Тобто кількісний склад застосованого 
лексичного матеріалу завжди можна охаракте-
ризувати за превалюючим складником лексики 
в хореографічному творі (наприклад, стиль кон-
темпорарі із застосуванням елементів джазо-
вого танцю).

Значна практика сценічного втілення різних 
форм, творчий досвід та інтуїція допомагають 
викладачеві «зупинити» студента на початку, 
розуміючи можливі наслідки «невдалого» вибору.

Своїм розмаїттям сучасних форм хореогра-
фічне мистецтво допомагає вирішувати актуальні 
проблеми психології та педагогіки. Спираючись 
на досвід автора статті, можна стверджувати, що 
творчість є потребою життя. Активність відкриває 
перед широкі можливості для творчого пошуку. 
У цьому ракурсі створення великих хореографіч-
них форм значно робить танцювальний простір 
значно ширшим. Танець став аргументом у фор-

муванні естетичного смаку, складником худож-
ньої освіти, моральною підтримкою що сучасне 
хореографічне мистецтво стало невід’ємним 
складником великого духовного зростання моло-
дих душ (Лань, Плахотнюк та ін., 2020).

Висновки. Досягнення консенсусу студен-
тами-авторами в роботі над створенням великого 
хореографічного твору (спектаклю, балету тощо) 
вимагає від усіх учасників групи системні знання 
з хореографії, володіння багатьма технологіями 
танцю, інтуїції та специфічного способу мис-
лення, а також уяви майбутнього сценічного вті-
лення колективного творчого проекту в усіх його 
складниках. Спираючись на практичний досвід, 
можна виокремити такі особистісні фактори інди-
відуума, що впливатимуть на процес колективної 
творчості в процесі роботи зі створення диплом-
ної хореографічної вистави: адаптація в новому 
просторі, працездатність; ерудованість, обізна-
ність, креативність, готовність сягнути за звичні 
межі; гуманність, комунікативність; упередже-
ність, оцінювання іншої людини за своїми шабло-
нами; психологічні «зажими»; завищена або зани-
жена самооцінка; підлаштування під лідера.

Необхідно зазначити, що умовою «руху колек-
тивного творчого діла» буде систематичний 
контроль процесу постановки викладачем курсу, 
у якому кожний із підгрупи періодично інформує 
колег про створене. На практиці це можна вдало 
демонструвати у відеоформаті. Це дасть можли-
вість побачити й виправити помилки або недоліки 
композиції танцю, допоможе творчому поста-
новному процесу хореографів рухатися в межах 
домовленостей колективного проекту – колектив-
ної творчої дипломної роботи.
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УТІЛЕННЯ ОБРАЗУ КОРОЛЯ ДАНИЛА РОМАНОВИЧА  
В УКРАЇНСЬКОМУ МИСТЕЦТВІ

Мета статті – розглянути художньо-мистецькі інтерпретації історичної постаті Короля Данила Романовича 
(1201–1264) крізь призму літературного, музичного, образотворчого, архітектурного, скульптурного та кіновті-
лення. Методологія дослідження ґрунтується на застосуванні міждисциплінарних підходів з акцентом на історич-
ному, джерелознавчому й загально-культурологічному методах, що дали змогу виопуклити стійкість наукового та 
художньо-мистецького інтересу як знак глибокої пошани й пієтету до одного з найвідоміших представників україн-
ської історії. Наукова новизна полягає в доповненні наявних гуманітарних знань щодо шляхів мистецької реалізації 
історичного контексту життєпису Короля Данила Романовича. Його історична фігура є знаковою в національному 
вимірі та загальносвітовому контексті. Підтвердженням цього є як визнані та ґрунтовно описані істориками його 
здобутки як мудрого правителя, розбудовника й далекоглядного політика, так і пронесена крізь численні століт-
тя «історична пам’ять», забарвлена винятковим позитивно конотованим змістом. Крім високої оцінки історичної 
науки, постать Короля Данила удостоїлася значною кількістю «вшанувань» у різних видах мистецтва – скульптурі, 
архітектурі, малярстві, літературі, музиці, кіно, театрі. Особливо цей процес інтенсифікувався з початком Доби 
Незалежності, коли почалося заповнення «білих плям» вітчизняної історії й принагідно відбулася ревізія наявного 
наукового знання. Історична постать Короля Данила, яка стала одним із брендів української нації, і надалі про-
довжує викликати непроминуще зацікавлення, свідченням чого є рясна кількість останніх історичних розвідок і 
мистецьких присвят. Перелік цих науково-мистецьких артефактів продовжує зростати в геометричній прогресії.

Ключові слова: Король Данило Романович, історія, українське мистецтво.
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CREATION OF THE IMAGE OF KING DANYLO ROMANOVYCH  
IN UKRAINIAN ART

The purpose of this research is to consider artistic interpretations of the historical figure of the King Danylo 
Romanovych (1201–1264) through the prism of literary, musical, visual, architectural, sculptural and cinema embodiment. 
The methodology of the research is based on the application of interdisciplinary approaches, with emphasis on historical, 
source and cultural methods, which allowed demonstrating the resilience of scientific and artistic interest as a sign of 
reverence and piety to one of the most famous representatives of Ukrainian history. The scientific novelty lies in the 
complement of existing humanitarian knowledge about the ways of artistic realization of the historical context of the 
King Danylo Romanovych’s biography. His historical figure is iconic in the national dimension and worldwide context. 
Confirmation of this is both recognized and thoroughly described by historians of his achievements as a wise ruler, builder 
and farsighted politician, as well as the “historical memory”, carried through many centuries, full with an exceptional 
positively connotated content. In addition to the high appreciation of historical science, the King Danylo’s figure has been 
honored with a large number of “homage” in various forms of art – sculpture, architecture, painting, literature, music, 
cinema, theater. This process was intensified especially with the beginning of the Independence Day, when the filling of 
the “white spots” of national history began and the existing scientific knowledge was revised accordingly. The historical 
figure of the King Danylo, who has become one of the brands of the Ukrainian nation, continues to arouse constant 
interest, as evidenced by the abundance of recent historical researches and artistic dedications. The list of these scientific 
and artistic artifacts continues to grow exponentially.

Key words: the King Danylo Romanovych, history, Ukrainian art.

Постановка проблеми. За часи правління 
князя (з 1253 р. – короля), дипломата, полководця, 
державотворця Данила Романовича (1201–1264) 
Галицько-Волинське князівство досягнуло най-
вищого ступеня економічно-політичного, релігій-
ного та соціокультурного розвитку. Його вчинки 
та дії як мудрого й далекоглядного керманича 
принесли позитивні «політичні плоди» й отри-
мали широкий суспільно-історичний і культурно-
мистецький резонанс, відлуння якого пронеслося 
крізь горна століть і досягнуло початку ХХІ ст. 
Свідченням стійкого інтересу до легендарної 
постаті Данила Галицького є прискіплива увага 
науковців, значна кількість історіографічних роз-
відок і художніх артефактів у різних видах мис-
тецтв як знак високої оцінки його місця в націо-
нальному культурно-історичному наративі.

Аналіз досліджень. Основна частина розвідок, 
присвячених Данилу Романовичу (Я. Дашкевича, 
В. Александрович, О. Добржанського, Ф. Яце-
нюка, Є. Михальчука, І. Паславського, М. Воло-
щука. І. Гояна, Й. Міляна, О. Головка, М. Котляра, 
В. Нагірного, Р. Пастуха та ін.), становлять істо-
ричні матеріали, що стосуються різних аспектів 
його життєпису в контексті історії Галицько-
Волинської держави (Я. Ісаєвича, Л. Войтовича, 
Н. Федорака, В. Ідзьо, М. Волощука, І. Ліхтея та 
ін.), державотворчої діяльності на тлі політичної 
ситуації тодішньої доби (В. Бадяка, І. Максимо-

вича, Д. Добровського (D. Dąbrowski), Т. Чугуя 
(Чугуй, 2017; 2019) та ін.), є просопографічними 
портретами Короля Данила, членів його родини 
(Л. Купчинської, О. Головка) та ін.

У 2007 р. виникла громадська організація 
«Мистецький фонд імені Короля Данила», яка 
заініціювала проведення розмаїтих науково-мис-
тецьких проектів. Зокрема, проведено Міжна-
родну наукову конференцію й видано збірник 
матеріалів «Доба короля Данила в науці, мисте-
цтві, літературі» (2008), до якого ввійшли статті 
Ю. Ясіновського, Н. Сиротинської, М. Котляра, 
О. Головка, Л. Войтовича, І. Банаха, А. Гречила, 
Я. Онищука, І. Паславського, В. Любащенко та 
ін. Найбільш дотичними до означеної розвідки є 
праці кандидата історичних наук Н. Христана, у 
яких образ Данила Романовича аналізується крізь 
призму концепту історичної та культурної пам’яті 
на прикладі візуального мистецтва (монументи, 
марки, ордени, картини тощо) та екранізацій 
(Христан, 2018). Натомість констатується відсут-
ність наукового висвітлення відображення його 
історичного образу в комплексній мистецькій 
площині.

Мета статті – проаналізувати взірці худож-
нього втілення історичного образу Короля Данила 
Романовича в українському мистецтві: скуль-
птурі, архітектурі, малярстві, літературі, музиці, 
кінематографі й театрі.
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Виклад основного матеріалу. Легендарна 
постать Короля Данила Романовича, сина князя, 
творця Галицько-Волинського князівства Романа 
Мстиславовича (1150–1205), знаходиться в постій-
ному фокусі зацікавлень науковців, адже чимало 
векторів його багатогранної діяльності й досі 
потребують подальшого вивчення. Велика часова 
дистанція сприяла тому, що, окрім суто історич-
ного фактажу, життєпис короля Данила опови-
тий значною кількістю легенд, міфів і домислів, 
які подекуди проблематично відокремити від 
реальних подій. У радянської історичній доктрині 
політичні міркування Короля Данила інтерпрету-
валися доволі «своєрідно» та часто штучно фаль-
сифікувалися. Особливе це стосувалося євро-
пейського вектору спрямування його зовнішньої 
політики. Про це згадувалося спорадично, адже 
його діяльність і погляди нерідко йшли в розріз із 
відретушованим і партійно заангажованим радян-
ським баченням минулого. Основний акцент було 
покладено на значні військові здобутки Короля 
Данила як безстрашного полководця. З початком 
Доби Незалежності українські історики в руслі 
ретроспекції в «конструюванні нової історичної 
пам’яті» (за Н. Христаном) сформували вельми 
цінний об’ємний пласт «данилознавчих» студій.

Час правління Данила Романовича був склад-
ним. Об’єднуючи українські землі, він відродив 
одне з найбільших у тогочасній Європі Галицько-
Волинське князівство. Великих перемог він зазнав 
не тільки на ратному полі, а й у царині дипломатії, 
зумів налагодити добрі відносини з кількома євро-
пейськими державами. Вінцем політичної кар’єри 
Данила Романовича стало отримання в 1253 р. 
від Папи Римського Інокентія IV титулу «Король 
Русі» (Rex Russiae).

Іменем Данила Галицького названі численні 
площі, вулиці, провулки та бульвари країни, також 
культурні й навчальні інституції, соціально-адмі-
ністративні об’єкти тощо. Зокрема, Львівський 
національний медичний університет (21.10.1998), 
Міжнародний аеропорт «Львів» (09.11.2011). 
12.04.2012 тут відкрито бюст «Король Данило» 
(автор – Е. Мисько). 03.05.2017 Івано-Франків-
ський університет права імені Короля Данила 
Галицького як приватний заклад вищої освіти 
перейменовано в «Університет Короля Данила». 
Крім того, полководець зображений на нумізма-
тичних і геральдичних матеріалах, грошових оди-
ницях, поштових марках, державних нагородах 
(«Орден Данила Галицького» (2003)), листівках 
тощо. 01.07.1998 НБУ в серії «Княжа Україна» 
випустив присвячену йому монету; медаллю 
князя Данила Галицького нагороджуються вій-

ськовослужбовці ЗСУ й інших військових фор-
мувань; іменем князя Данила Галицького названо 
24 окрему механізовану Бердичівську залізну бри-
гаду; Міжнародне спортивне товариство Короля 
Данила тощо.

У культурному просторі країни постать пол-
ководця інспірувала мистців різних шкіл і гене-
рацій. Усі дедиковані йому артефакти об’єднує 
спільна риса – планомірна візуалізація засобами 
різних видів мистецтв історичного образу Данила 
Романовича. Вона слугує утвердженню культур-
ної та національної пам’яті народу.

Скульптура, архітектура. За влучним спосте-
реженням Н. Христана, «за період існування неза-
лежної України образ Данила Романовича зайняв 
стійке місце в українській культурній свідомості… 
Найбільш цінним і найбільш ефективним спосо-
бом репрезентації образу давнього правителя у 
суспільстві стало відкриття низки монументів або 
ж пам’ятників» (Христан, 2018а: 140–141, 136).

Скульптури Короля-полководця прикрашають 
кілька українських міст – Галич, Львів, Терно-
піль, Володимир-Волинський. У Добу Незалежної 
України бронзовий пам’ятник полководцю від-
крито вперше, з-поміж інших міст у м. Галичі. Він 
розташований на гранітному постаменті з напи-
сом «Король Данило Галицький», установлений у 
центрі міста 22.09.1998 на Майдані Різдва в день 
святкування 1100-літнього ювілею міста. Король 
Данило в образі переможця з мечем у правій руці 
постає у вигляді вершника на коні. Давнє місто 
Галич тісно пов’язане з іменем Данила Романо-
вича: у 1238 р. саме звідси він об’єднав галицькі 
та волинські землі. Авторами пам’ятника є львів-
ські мистці: скульптори Олександр Пилєв (1928*), 
Валентин Подольський (1931*) та архітектор 
Олег Чамара (Голубець, 2008).

Окрасою архітектури м. Львова є пам’ятник 
Данилу Романовичу. Як і в м. Галичі, його компо-
зиція складається з гранітного постаменту (з напи-
сом «Король Данило») та бронзової статуї верш-
ника на коні. Символічно, що пам’ятник Данилу 
Галицькому розташований на площі Галицькій, 
де колись була Галицька брама, через яку в давні 
час в’їжджали до міста. У 1999 р. було оголошено 
Всеукраїнський конкурс на проект пам’ятника 
Королю Данилу, приурочений 800-річчю від дня 
його народження, яке громадськість мала від-
значити у 2001 р. З-поміж 20 проєктів, поданих 
на конкурс анонімно, перемогла творча група 
скульпторів Василя Ярича (1951*), Романа Рома-
новича (1942–2014) та архітектора Яреми Чури-
лика (1960–2016). У їхній мистецькій візії Король 
Данило постає у вигляді воїна-вершника з підня-
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тою правою рукою, ліва ж тримає стремена. Його 
корону разом із тризубом розташовано в центрі на 
постаменті пам’ятника, по кутах якого поміщено 
маскарони чотирьох левів. Відкриття пам’ятника 
відбулося 29.10.2001, коли широка спільнота від-
значала 800-річчя від народження Короля, у рам-
ках Міжнародного економічного форуму з питань 
прикордонного співробітництва.

Увічнена в карбованій міді та граніті постать 
Короля й у м. Тернополі на Майдані Волі поряд 
із давнім Домініканським монастирем. П’єдестал 
із гранітних плит із викарбуваним написом 
«Данило Галицький» сприймається на кшталт 
скель. Данило Романович постає в образі воїна, 
що сидить на коні. Полководця зображено в обла-
дунках, без корони на голові, з опущеним мечем у 
правій руці та щитом у лівій. Навколо пам’ятника 
знаходиться уквітчане підніжжя з гранітних плит. 
Показово, що як і в м. Львові, пам’ятник Королю в 
м. Тернополі спорудили з нагоди відзначення 800-
річчя з дня його народження. Над ним також пра-
цювала творча тріада – скульптори Богдан Рудий, 
Борис Рудий, архітектор Олександр Міщук. Від-
криття монументу відбулося 05.10.2002.

Мідний пам’ятник Королю Данилу встано-
вили у 2001 р. на вулиці Луцькій у м. Володи-
мир-Волинському. Тут він постає в сидячій позі в 
образі молодого князя, який у правій руці тримає 
меч, а в лівій – сувої з текстом, які можна сприй-
мати як прообраз Галицько-Волинського літопису. 
На гранітному постаменті міститься напис «Князь 
Данило. Король Волині і Галича». Як і в м. Тер-
нополі, постамент монументу обрамлений квіт-
ковими клумбами. Авторами пам’ятника є тріо 
мистців: скульпторка Теодозія Бриж (1929–1999) 
(її дипломною роботою став проект пам’ятника 
Данилові Романовичу) та архітектори Костянтин 
Присяжний (1936–2015) і Сергій Кравцов. Брон-
зову копію Володимир-Волинського пам’ятника 
Данилу Галицькому подарували у 2001 р. Папі 
Івану Павлові II під час його візиту на Львівщину. 
У м. Володимир-Волинський також є пам’ятник 
«Данилу і Васильку Романовичам» авторства 
Т. Бриж, установлений у 1988 р. з нагоди 1000-
ліття міста. Тут Данило зображений юнаком, як і 
його брат Василько: малолітні княжичі тримають 
сідло з обладунками батька Романа Мстиславича.

Крім монументальних пам’ятників, Король 
Данило зображений і на бронзових погруд-
дях: зокрема, у м. Івано-Франківську (2015, 
«Король Данило Галицький 1210–1264», скуль-
птор – Ігор Семак), м. Львові (1954, «Данило 
Галицький – засновник Львова», скульптор – 
Т. Бриж; погруддя – авторства Е. Миська).

Малярство. Постать Данила Романовича стала 
потужним інспіратором і для майстрів пензля, які 
створили чимало його портретів, зобразили цере-
монію коронації та участь у численних баталіях. 
Цьому підтвердженням слугують полотна живо-
писців минулого й сучасності. Однією з найвідо-
міших є картина Антона Пилиповського «Корона-
ція Данила» (ХІХ ст.), копія представлена навесні 
2009 р. на експозиції «Дух епохи короля Данила» 
у Музеї Волинської ікони з нагоди 810-ї річниці 
Держави Романовичів і Дня Європи в України.

Серед сучасних живописних візій – картина 
«Король Данило Романович» (п. акрил, 2013) 
народного художника України Володимира Слєп-
ченка (1947*), створена в сучасній манері арт-
лайну (мистецтво ліній). Триптих «Князь Данило 
Галицький» (олія, полотно; 1982–1992) живо-
писця Володимира Липового (1950*) написаний 
у манері монументального живопису (центральна 
частина – «Мати», права частина – «Батько», ліва 
частина – «Вчитель»).

Варто відзначити проект «Король Данило» 
Народного художника України Мирослава Отко-
вича (1947*), який складається з дев’яти живо-
писних полотен, що поєднують техніки акварелі 
й темпери. Він експонований наприкінці березня 
2017 р. в Міжнародному аеропорті «Львів» імені 
Данила Галицького. На них зображено один епі-
зод із життя Данила Романовича – прибуття послів 
Папи Римського з пропозицією коронації.

Література. Данило Романович, як перший 
і єдиний король в історії України, став головним 
героєм різножанрових літературних творів, як 
художніх, так і науково-популярних. Серед найві-
доміших – історична поема «Данило Галицький» 
(1942) Миколи Бажана (1904–1983), яка побачила 
світ під час війни. Головного героя письменник 
трактує як непересічного полководця, «воїна укра-
їнських піль» (Бажан, 1949). За цю поему 1946 р. 
мистець відзначений Державною премією СРСР.

Історичний роман «Данило Галицький» 
(1951) уважається найвищим творчим досягнен-
ням українського письменника Антона Хижняка 
(1907–1993), який працював над ним упродовж 
семи років. У 1953 р. роман був надрукований 
у Нью-Йорку на шпальтах газети «Українські 
щоденні вісті», у 1956 р. був перекладений росій-
ською мовою та кілька раз перевиданий. Події, 
описані в романі, відбуваються впродовж 60 років 
(Хижняк, 1991). Понад 180 героїв твору, чимало 
яких мають історичні прототипи, належать до 
трьох генерацій.

Події обох романів (М. Бажана й А. Хижняка) 
завершуються до 1253 р. й не заторкують коро-
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нації Данила Романовича. На противагу істо-
ричного роману «Корона Данила Галицького» 
(1996) українського прозаїка, краєзнавця Романа 
Коритка (1935*) (Коритко, 2008), у якому події 
середини XIV ст. перегукуються з актуальними, 
а Корона Короля Данила є символом минулого, 
теперішнього та майбутнього державницького 
устрою. Іншу працю Р. Коритка «Таємниця 
корони Данила Галицького» (Коритко, 2009) зга-
дує історик Т. Чугуй у статті «Коронація Данила 
Романовича: дискусійні питання історіографії» 
(Чугуй, 2017: 9).

У перелічених літературних творах (М. Бажана, 
А. Хижняка, Р. Коритка) возвеличуються відвага 
та патріотичні почуття, підкреслюється ідея дер-
жавотворення, акцентуються ратні подвиги й дер-
жавно-будівничі здобутки Короля Данила на тлі 
його історичної доби як центрального персонажа, 
що представляє загальнонародні інтереси.

У 2016 р. в серії «Творці державного пре-
стижу» з’явилася книга «Данило Галицький» 
(Главацький, 2016) історика Максима Главаць-
кого. Цей історико-літературний твір написаний 
у жанрі біографії, як і книга «Данило Галиць-
кий» М. Згурської та Ю. Бєлочкіної, яка у 2009 р. 
побачила світ російською мовою, а у 2018 р. – в 
українському перекладі Т. Рассадкіної (Згурська, 
Бєлочкіна, 2018).

Після публікації вищезгаданого роману 
М. Бажана в московському «Историческом жур-
нале» в 1943 р. з’явилася стаття історика В. Пашуто, 
у якій фігурував «русский князь Даниил Галиц-
кий» у «южнорусских землях» (Пашуто, 1943). 
Фальшування та перекручування історичних фак-
тів, що торкаються життєпису й різнобічної діяль-
ності Данила Романовича, надання йому росій-
ської «історичної прописки», спостерігаються й 
у новітніх творах російських авторів: у «Даниил 
Галицкий. Первый русский король» письменниці, 
авторки творів на історичні теми Н. Павліщє-
вої (Павлищева, 2010) і «Тайна князя Галицкого» 
письменника О. Прозорова (Прозоров, 2013), напи-
саного в стилі історичного «фентезі». Спотворення 
та перекручування фактів історичної дійсності є й 
у романі «Даниил Галицкий. Король, погубивший 
королевство» (Чернявский, 2015) письменника-
історика С. Чернявського та романі «Александр 
Невский и Даниил Галицкий. Рождение третьего 
Рима» (Ларионов, 2015) В. Ларіонова.

У 2016 р. в Харкові побачила світ історична 
проза «Данило Галицький» Тараса Орлика 
(Орлик, 2016). На жаль, на літературних фору-
мах відсутні будь-які відомості про автора цього 
твору чи згадки про його інші книги. Беручи до 

уваги той факт, що цей історично-пригодницький 
роман є перекладом із російської мови М. Воло-
щак, можна припустити, що яскраво конотовані 
українські ім’я та прізвище (Тарас Орлик) спе-
ціально та свідомо обрані як літературний псев-
донім іншого нині невідомого письменника. 
Цікавим є факт, що роман Т. Орлика, як і книги 
С. Чернявського, В. Ларіонова, Н. Павліщєвої та 
О. Прозорова, представлені не лише на числен-
них російських книжкових порталах та Інтернет-
магазинах, а й українських (!), як й аудіокнига 
«Князь Даниил Галицкий. Галицко-Волынское 
княжество» петербурзького історика С. Віватенка 
(Виватенко, 2017).

Музика. Постать Данила Романовича отри-
мала мистецьку інтерпретацію й у царині музич-
ного мистецтва, у жанрах симфонічної поеми, 
опери та фортепіанного циклу. Одним із перших 
творів-присвят стала симфонічна поема «Данило 
Галицький» (1942) українського композитора Бог-
дана Крижанівського (1894–1955) на текст поеми 
М. Бажана. Перше виконання відбулося 11.05.1946 
у м. Чернівці. Довгий час твір був забутий. Його 
віднайшов у фондах ІМФЕ ім. М. Рильського та 
виконав 26.06.2015 із симфонічним оркестром і 
хором «Чернівці» художній керівник і диригент 
Чернівецької філармонії Й. Созанський.

У національному музичному мистецтві лише 
кілька українських історичних постатей (Ярослав 
Мудрий, Богдан Хмельницький, Олекса Довбуш 
і Данило Романович) отримали мистецьке вті-
лення в жанрі опери. У творчій спадщині сучас-
ного українського композитора Мирослава 
Волинського (1955*) виділяється опера «Данило 
Галицький» (початкова назва – «Порятунок 
Європи») (2009), створена за підтримки «Мис-
тецького фонду імені Короля Данила». Лібрето до 
опери написали Р. Горак та А. Волинська. У його 
лібрето – реальні історичні події ХІІІ ст., почерп-
нуті з літописів. Драматургія опери побудована на 
симбіозі героїко-патріотичної та лірично-любов-
ної ліній. Масштабності твору надають народно-
побутові сцени. Композитор перевтілив в опері 
давні церковні наспіви та монгольський мелос 
(Волинський, 2013). Прем’єра твору була запла-
нована на 04.10.2010, однак він так і не побачив 
світло рампи та ще чекає постановки.

У творчому доробку сучасного українського 
композитора Миколи Ластовецького (1947*) виді-
ляється фортепіанний цикл «Про короля Данила, 
його сина Лева, принцесу Констанцію та засну-
вання Львова (вісім музичних сторінок з історії 
України ХІІІ ст.)» (Ластовецький, 2016), який 
складається з восьми номерів: «Ранкова молитва 
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в стародавньому Галичі Року 1238 (з нагоди 
його повернення до князя Данила та початку 
відродження об’єднаної держави)», «Інавгура-
ція короля Данила Галицького (урочиста цере-
монія коронування та сходження на престол) 
року 1253», «Молодий княжич Лев (син короля 
Данила)», «Принцеса Констанція (донька угор-
ського короля Бели IV – наречена княжича Лева)», 
«Придворний весільний танець з ХІІІ ст. (кня-
жича Лева та принцеси Констанції)», «Панегірик 
королю Данилу Галицькому (воїну, об’єднувачу 
українських земель, засновнику міста Львова)», 
«Різдвяна ніч Року 1256 (на львівському Високому 
Замку)», «Дитяча щедрівка Нового Року 1257 (на 
львівському майдані)». У побудові циклу М. Лас-
товецький дотримався хронологічних рамок опи-
суваних історичних подій.

Кіно. В українському кінематографі істо-
рична постать Короля Данила екранізована двічі. 
У 1987 р. на Одеській кіностудії імені О. Довженка 
знято історичну драму «Данило – князь Галиць-
кий» (режисер Я. Лупій), трактовану в дусі радян-
ських патріотичних фільмів. Фільм став помітним 
культурним явищем, як показовий взірець вітчиз-
няного «історичного полотна». Серед останніх 
здобутків українського кіно – історичний бойовик 
«Король Данило», який вийшов у прокат у листо-
паді 2018 р. За словами його режисера Т. Химича, 
фільм поєднує елементи драми, бойовика та коме-
дії (Мончук, 2018). Творці картини опиралися на 
історичні джерела, зокрема на праці доктора істо-
ричних наук Л. Войтовича, хоча художня фабула 
та сюжет фільму вигадані. Виконавець головної 
ролі, професійний каскадер С. Ярмошенко зазна-
чив: «Образ короля Данила на екрані войовничий, 
твердий і виважений. Це людина, яка приймала 
дуже складні рішення, що давалися йому дуже 
великою ціною» (Мончук, 2018).

Театр. Постать Данила Романовича при-
сутня й у національному театральному репер-
туарі. Вистава «Князь Данило Галицький» дра-
матурга Василя Босовича (1986) поставлена в 
Національному українському драматичному теа-
трі ім. М. Заньковецької (06.12.1986; режисери – 
А. Бабенко, Ф. Стригун; художник – М. Кипріян). 
23.06.2019 відбулася прем’єра вистави «Данило 
Галицький» В. Босовича в постановці народ-
ного театру «Легенда» в м. Калуші (режисери – 
Л. Піцик, І. Хемич), у якій брали участь 20 акторів.

Висновки. Король Данило Романович є знако-
вою фігурою української середньовічної історії. 
Постать полководця одержала мистецьке вира-
ження в скульптурі, архітектурі, малярстві, літе-
ратурі, музиці, кінематографі, театрі.

Король Данило увіковічений у пам’ятках мону-
ментального мистецтва в кількох українських 
містах – Галичі (1998), Львові (2001), Тернополі 
(2002) та Володимир-Волинському (2001). Від-
криття монументальних споруд у двох обласних 
центрах було інспіроване відзначенням 800-річчя з 
дня народження Короля. Усі пам’ятки об’єднують 
спільні риси – монументалізм у зображенні скуль-
пторами й архітекторами міці та фізичної сили 
Данила Романовича-вершника, наявність образів 
коня (за винятком м. Володимир-Волинський) і 
меча як його «вірних товаришів», готовність до 
руху та подвигів.

Більшість картин, що візуалізують образ 
Короля Данила, відштовхуються від історичного 
підґрунтя. Вони написані з використанням як тра-
диційних засобів виразності (А. Пилиповський), 
так і модерних прийомів (арт-лайн В. Слєпченка), 
декотрі виконані в манері монументального живо-
пису (В. Липовий), поєднують техніки акварелі та 
темпери (М. Откович).

У мистецтві слова Король Данило, як голо-
вний персонаж, утілені в різних літературних 
жанрах (поема-фреска, роман, драма, оповідання 
тощо), у творах художньої та наукової біогра-
фії. Данилу Романовичу присвятили літературні 
твори М. Бажан, А. Хижняк, Р. Коритко й ін. Їх 
героями є реальні історичні персонажі, об’єднані 
навколо центральної постаті Короля Данила. 
Водночас важливою в цих творах є роль народу. 
У декотрих взірцях основний акцент кладеться 
на збереженні історичної хронології та біографії 
(М. Главацький, М. Згурська, Ю. Бєлочкіна). Вод-
ночас в останні роки констатується активізація 
інтересу російських письменників (С. Черняв-
ський, В. Ларіонов, Н. Павліщєва, О. Прозоров, 
С. Віватенко) до постаті Короля Данила, які трак-
тують його як героя російської історії, значною 
мірою перекручуючи факти історичної дійсності.

У ділянці музичного мистецтва постать Короля 
Данила інспірувала композиторів Б. Крижанів-
ського, М. Волинського і М. Ластовецького, отри-
мавши творче вираження в жанрах симфонічної 
поеми, опери та фортепіанного циклу. Завдяки 
старанням диригента Чернівецької філармо-
нії Й. Созанського, симфонічна поема «Данило 
Галицький» (1942) Б. Крижанівського віднайдена 
й лише у 2015 р. повернута із забуття. В основі 
опери «Данило Галицький» (2009) М. Волин-
ського – історичні події часів Галицько-Волин-
ського князівства, зафіксовані в літописах. У фор-
тепіанному циклі М. Ластовецького «Про короля 
Данила, його сина Лева, принцесу Констанцію 
та заснування Львова (вісім музичних сторінок з 
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Ластовецька-Соланська З., Cоланський С., Ластовецька Л. Утiлення образу Короля…

історії України ХІІІ ст.)» (2016) отримали музичне 
відображення коронація можновладця, одруження 
сина Лева, заснування міста Львова. Композитор 
створив музичні портрети Короля Данила, кня-
жича Лева та принцеси Констанції, використав 
жанри павани, щедрівки, весільного танцю.

Данило Романович увіковічений і в мистецтві 
кіно й театру. Зокрема, в українському кінема-
тографі вийшло два, присвячені йому фільми: 
«Данило – князь Галицький» (1987) і «Король 
Данило» (2018), останній із яких кінокритики 
окреслили «дебютний вітчизняний історичний 
блокбастер». У мистецтві Мельпомени виріз-
няються дві постановки за п’єсою драматурга 
В. Босовича: «Князь Данило Галицький» (1986) 

Львівського театру ім. М. Заньковецької та нещо-
давня «Данило Галицький» (2019) Калуського 
народного театру «Легенда».

Отже, ареал досліджень, присвячених постаті 
Данила Романовича в міждисциплінарному дис-
курсі, кількісно розширюється. Водночас із поя-
вою щойно написаних присвятних Королеві мис-
тецьких артефактів, відкриваються нові обрії для 
майбутніх розвідок, які утверджують його осо-
бливий, «королівський» статус як у національній 
історії, так і культурній дипломатії.

Перспективи подальших розвідок у цьому 
напрямі полягають в аналізі мистецьких інтерпре-
тацій інших знакових постатей української історії, 
які символізують її героїчне національне минуле.
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ІНТЕГРАЦІЯ ТИПУ РОДИННИХ ЕПІТАФІЙ  
ІЗ КОЛІНОПРЕКЛОНЕНИМИ ПОСТАТЯМИ  

У ЛЬВІВСЬКУ МЕМОРІАЛЬНУ СКУЛЬПТУРУ КІНЦЯ XVI СТ.

У статті досліджується інтеграція типу родинних епітафій з колінопреклоненими постатями у львівську 
меморіальну скульптуру кінця XVI ст. й аналізуються іконографічні, стилістичні, образні, формотворчі осо-
бливості належних йому збережених пам’яток. Відзначається, що характерною рисою еволюції скульптури в 
Речі Посполитій наприкінці XVI – першій половині XVIІ ст. є виникнення нових іконографічних типів, зокрема 
епітафій з дрібномасштабними симетричними зображеннями колінопреклонених представників міщанських 
родин в узніжжі Розп’яття, Воскресіння, інших сакральних сцен. Аргументовано, що особливістю інтеграції 
типу в меморіальну пластику в регіоні львівської культурно-мистецької гравітації є запізніла рецепція в 1570-х 
чи 1580–1590-х рр., домінування північноренесансних традицій, виникнення змішаних іконографічних схем і вкрай 
обмежена кількість пам’яток.

З’ясовано, що єдиним «хрестоматійним» зразком типу в сучасному західноукраїнському регіоні є епіта-
фія Шольців-Вольфовичів із цоколя апсиди Латинського кафедрального собору у Львові (1570-ті чи 1580–1595, 
Г. ван Гутте, Я. Заремба /?/) з адорацією Воскресіння живими і померлими представниками патриціансько-
го роду. Установлено, що образними ознаками композиції, характерними для типу загалом, є імперсональність 
зображень, відтворення родини як цілісного організму та її «зовнішня» характеристика за посередництвом 
ґмерків, зачісок, вбрання. Пластичними – примітивність формоутворення, домінування ліній над об’ємами, 
«жорсткий» однотипний ритм. Підкреслено, що інтеграцію ренесансних світоуявлень у львівську скульптуру 
засвідчує співмірність адорантів релігійній сцені – візуалізація визнання людської гідності й «зустрічі» земного і 
Божественного світів. Висловлено припущення про вроцлавську інспірованість рельєфу, виявлену в «намітках», 
що закривають жіночі обличчя, як у сілезьких епітафіях 1500–1550 рр.

Здійснено порівняльний мистецтвознавчий аналіз епітафії Шольців-Вольфовичів із зовнішньої вівтарної сті-
ни Львівського латинського кафедрального собору і сцени родинної адорації з предели вівтаря Шольців-Вольфо-
вичів з Кафедрального собору Покрови Пресвятої Богородиці УПЦ у Львові, авторство якої приписують Яну 
Шольцу-Вольфовичу. Виявлено рівноцінність їхнього технічного рівня та схожість моделювання рук, долонь і 
голів, що спонукає до припущення про їх виконання за участі Яна Шольца-Вольфовича й одного кола професійних 
різьбярів.

На підставі порівняльного стилістичного аналізу встановлено, що образно-пластичними відмінностями 
епітафії Шольців-Вольфовичів від епітафії Матеуша й Анни Чарних із зовнішньої стіни костелу Внебовзяття 
Пресвятої Діви Марії у Кракові, виконаної, імовірно, Г. ван Гутте або представником його кола майстрів, є 
лінійно-графічний принцип пластичної організації, виваженість ритму, урівноваженість композиції, сумірність 
біблійної та адораційної сцен.

Ключові слова: львівська меморіальна скульптура кінця XVI ст., скульптурний іконографічний тип, родинні 
епітафії з колінопреклоненими постатями.

Anna LEHEDZA,
orcid.org/0000-0001-5197-9106

Head of the Department of Formal Receptions and Ceremonial Events Potocki Palace
B. G. Voznytskyi’s Lviv National Gallery of Arts

(Lviv, Ukraine) ldkdum.ak@gmail.com

THE INTEGRATION OF FAMILY EPITAPHS’ TYPE WITH KNEELING FIGURES 
INTO LVIV MEMORIAL SCULPTURE OF THE END OF THE 16TH CENTURY

The study researches the integration of family epitaphs’ types with kneeling figures into Lviv memorial sculpture of 
the end of the 16th century and analyzes iconographic, stylistic, imaginative, and formative special features of saved 
monuments belonging to its type. The paper highlights that the character feature of sculpture evolution in the Polish-
Lithuanian Commonwealth at the end of the 16th century and in the first half of the 17th century deals with the origin of 
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new iconographic types, in particular, epitaphs with small-scale symmetric depictions of kneeling representatives of 
the bourgeois’ families in the foothills of the Crucifixion, Resurrection, and other sacral scenes. The author provides a 
rationale for the special feature of this type’s integration into memorial plastics art in the region of Lviv cultural and 
artistic gravitation. This one concerns with the out-of-date perception in the 1570s or the 1580–1590s, domination of 
the north Renaissant traditions, and emergence of combined iconographic schemes and extremely limited amount of 
monuments.

The author argues that the only typical sample of the type in modern Western Ukrainian region is the Scholz-
Wolfgangs’ epitaph from the apse’s pedestrial of the Latin Cathedral in Lviv (the 1570s or the 1580–1595s, H. van 
Hutte, Ya. Zaremba /?/) with the Resurrection’s adoration by the alive and dead representatives of patrician’s family. 
The research establishes imaginative special features of the composition that characterize the type on the whole. These 
characteristics are interpreted with the depictions’ impersonality, family presentation as a whole organism and its 
external characteristics using family symbols, hair-dresses, clothes. The author presents such plastic characteristics 
as form making primitiveness, domination of lines over the volumes, hard monotypic rhythm. The research emphasizes 
on the fact that the integration of Renaissant worldviews into Lviv sculpture establishes commensurability of adorants 
to the religious scene dealing with the visualization of human’s dignity appreciation and “meeting” of dar al-fana and 
overworld. The author suggests Wroclaw’s relief instigation revealed in female headscarves that cover women’s faces as 
it is in Silesian epitaphs of the 1500–1550s.

It has been carried out comparative art analysis of the Scholz-Wolfgangs’ epitaph considering the external altar’s wall 
of the Latin Cathedral in Lviv and the scene of the family adoration researching the Scholz-Wolfgangs’ altar footpace 
from the Cathedral of the Intercession of the Holy Virgin of Ukrainian Orthodox Church in Lviv. The authorship of this 
cathedral is credited with Yan Scholz-Wolfgang. The paper reveals the equivalence of their technical level and similarity 
in hands’, palms’ and heads’ modeling that motivates to suggest their execution with the participation of Yan Scholz-
Wolfgang and one circle of professional carvers

Basing on the comparative stylistic analysis the author establishes the differences of the Scholz-Wolfgangs’ epitaph 
from Mateush and Anna Charnykh’s epitaph considering the external wall of the Polish Roman Catholic Church of the 
Assumption of the Blessed Virgin Mary in Krakow that was probably executed by H. van Hutte or the representative of his 
craftsmen team. These differences deal with the linear-graphical principle of plastic organization, balanced rhythm and 
composition, commensurability of the Bible and adoration scenes.

Key words: Lviv memorial sculpture of the end of the 16th century, sculptural iconographic type, family epitaphs with 
kneeling figures.

Постановка проблеми. Особливістю еволюції 
скульптури в Речі Посполитій і в регіоні львів-
ської культурно-мистецької гравітації межі XVI–
XVIІ ст. є урізноманітнення типів портретних 
зображень і співіснування стадіально різних типо-
логічних форм. Найбільш загальною передумовою 
процесу стала притаманна мистецтву як різновиду 
самореферентних, відкритих, здатних до самороз-
витку складноорганізованих систем диференціація 
структури й функціональних зв’язків (М. Каган, 
1997: 61, 65). Синхронізації узвичаєних і ново-
виниклих типів сприяла «інерційність» потужної, 
консолідованої скульптурної традиції, що сформу-
валася в Речі Посполитій у XVI ст. й поширилася 
в сучасний західноукраїнський регіон. Значення 
набула еволюційність мистецького поступу, що 
відрізнила рік 1600-й від позначеного інтенсив-
ним утвердженням ідей Ренесансу попереднього 
зламу століть (M. Karpowicz, 1974: 51). Передумо-
вою формування нових типів меморіальних пор-
третів слугував більш активний, аніж у попередній 
період, «запит» на «артикуляцію» в полі культури 
світоглядно-ціннісних пріоритетів середніх соці-
альних страт.

Шляхи розвитку портретної пластики окрес-
лило утвердження ідей Контрреформації, віддзер-
калених, зокрема, у меморіальних композиціях із 

колінопреклоненими постатями, стадіально най-
більш раннім різновидом яких є міщанські родинні 
епітафії з адорацією Розп’яття, Вознесіння, інших 
сакральних сцен. Важливими аспектами питання є 
особливості інтеграції нововиниклого скульптур-
ного типу в меморіальну скульптуру на сучасних 
західноукраїнських землях і «трансфер» художніх 
рішень між Львовом і польськими різьбярськими 
осередками, насамперед краківським.

Аналіз досліджень. Аналіз наявних дослі-
джень і публікацій засвідчує, що багатофігурні 
родинні епітафії в меморіальній скульптурі регі-
ону львівської культурно-мистецької гравітації 
досі не стали предметом наукового вивчення з 
погляду еволюції типів портретних зображень.

З-поміж праць польських учених, що створю-
ють загальне теоретико-методологічне підґрунтя 
подальшого наукового пошуку, укажемо на ґрун-
товну статтю В. Татаркєвича – одну з не багатьох, 
присвячених надгробкам із колінопреклоненими 
постатями в польській скульптурі кінця XVI – пер-
шої половини XVII ст. (W. Tatarkiewicz, 1956). Так, 
науковцем проаналізовано ґенезу іконографії колі-
нопреклоніння в європейському мистецтві, акцен-
товано на її зв’язку з вотивними таблицями й роз-
глянуто родинні міщанські епітафії як найбільш 
ранній типологічний зразок (W. Tatarkiewicz, 



21ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

Легедза А. Iнтеграцiя типу родинних епiтафiй iз колiнопреклоненими постатями…

1956: 274–275). Визначено іконографічні особли-
вості композицій з колінопреклоненими міщан-
ськими родинами та наведено їх приклади, зосе-
реджені на території сучасної Польщі.

У річищі еволюції польської меморіальної 
пластики кінця XVI – початку XVIІ ст. тип епі-
тафій з колінопреклоненими постатями стисло 
охарактеризовано М. Карповичем (M. Karpowicz, 
1974: 62, 65–66; M. Karpowicz, 1994: 27, 31).

У контексті дослідження польських надгроб-
них пам’ятників міщан XVI–XVII ст. багатофі-
гурні родинні епітафії, зокрема Шольців-Воль-
фовичів із зовнішньої вівтарної стіни Львівського 
латинського кафедрального собору (1570-ті або 
1588–1595, майстерня Г. ван Гутте), оглядово роз-
глянуто А. Виробішем (A. Wyrobisz, 1990: 64, 68).

Поза еволюцією меморіальних скульптурних 
типів іконографічні, стилістичні, образно-фор-
мотворчі особливості рельєфу Шольців-Воль-
фовичів проаналізовано в працях Т. Маньков-
ського (T. Mańkowski, 1948: 274; T. Mańkowski, 
1974: 177), М. Гембаровича (M. Gębarowicz, 
1962: 175–176; M. Gębarowicz, 1966: 29), В. Люб-
ченка (В. Любченко, 1968: 143–144; В. Любченко, 
1981: 56–57). Епітафію Матеуша й Анни Чарних 
із зовнішньої стіни Маріацького собору в Кракові, 
виконану, імовірно, Г. ван Гутте чи представником 
його кола майстрів, охарактеризовано Ф. Коперою 
(F. Kopera, M. Cerchowie, 1904: 220), Т. Маньков-
ським (T. Mańkowski, 1948: 275–276), А. Виробі-
шем (A. Wyrobisz, 1990: 64).

Отже, огляд джерел і літератури підтверджує 
відсутність спеціального наукового дослідження 
інтеграції типу багатофігурних родинних епіта-
фій у меморіальну скульптуру на сучасних захід-
ноукраїнських землях наприкінці XVI ст. та акту-
альність теми публікації.

Мета статті – розкрити специфіку інтеграції 
типу родинних епітафій з колінопреклоненими 
постатями у львівську меморіальну скульптуру 
кінця XVI ст. й охарактеризувати іконографічні, 
стилістичні, образні, формотворчі особливості 
збережених пам’яток.

Виклад основного матеріалу. Композиції 
з колінопреклоненими постатями є стадіально 
наступним після «сансовінівського» й «кінети-
зованого» домінантним іконографічним типом 
у польській меморіальній скульптурі кінця 
XVI – першої чверті XVIІ ст. Безпосереднім їх 
прообразом слугували зображення донаторів у 
молитві, навколішках, на дедикаційних і вотив-
них таблицях, у скульптурних і малярських вівта-
рях попередніх віків (J. Kębłowski, 1967: 16, 148; 
W. Tatarkiewicz, 1956: 284; A. Wyrobisz, 1990: 70).

На думку В. Татаркєвича (W. Tatarkiewicz, 
1956: 276), З. Коссаковської-Шанайца (Z. Kossa-
kowska-Szanajca, 1961: 175), М. Карповича (M. Kar-
powicz, 1974: 65), інтеграцію іконографічної схеми 
в меморіальну пластику спонукав рух Контр-
реформації й пов’язана з ним актуалізація іма-
нентного римо-католицькій традиції усвідомлення 
значущості молитовного колінопреклоніння як 
складника літургії й виразу релігійних почуттів1. 
Становлення нового типу уможливило уявлення 
про припустимість зображення померлого як 
живого, поза станом «сну як смерті» і «смерті як 
сну». Мистецьким підґрунтям розповсюдження 
меморіальних композицій з колінопреклоненими 
адорантами стало «самовичерпання» надгробка 
з лежачою постаттю, збідніння його художніх 
рішень, примітивізація форм.

Назагал у польській пластиці кінця XVI – пер-
шої половини XVIІ ст. сформувалося кілька типів 
«колінопреклонених» меморіальних скульптур: 
1) міщанські надгробки та епітафії з барельєф-
ними дрібномасштабними родинами в узніжжі 
Розп’яття, Вознесіння, інших сакральних сцен; 
2) цілофігурні або горельєфні монументальні над-
гробки з чоловічою постаттю, подружжям, роди-
ною, характерні для магнатерії, шляхти, вищих 
духовних осіб; 3) епітафійні рельєфи з осібною 
фігурою або подружжям у половину чи менше 
натуральної величини, популярні в середовищі 
різних соціальних страт.

Соціокультурною передумовою поширення 
міщанських епітафій було зростання значущості 
патриціату в економічному житті польського 
міста (А. Wyrobisz, 1986: 324–329) і відображення 
властивих йому пріоритетів, зокрема уявлення 
про родину як суспільний «sacrum» (A. Wyrobisz, 
1990: 72), у вимогах до меморіальних скульптур.

Іконографічною особливістю типу, що сфор-
мувався в Сілезії й звідти розповсюдився в Краків 
у третій чверті XVI ст. (W. Tatarkiewicz, 1956: 275; 
А. Wyrobisz, 1990: 69)2, стало симетричне роз-
ташування чоловіків по правій, геральдичній, 
жінок – по лівій стороні зі зменшенням від пери-
ферії до центру профільних колінопреклонених 
фігур. Рідше зустрічаються чергування різно-

1  Іншої позиції дотримується А. Виробіш, за зауваженням 
якого перші сілезькі й поморські епітафії із зображеннями 
померлих навколішках фундовано міщанами-євангелістами 
(A. Wyrobisz, 1990: 70).
2  Одним із найбільш ранніх меморіальних зображень колі-
нопреклонених родин є епітафія Адама та Еви Бернеків із 
парафіяльного костелу в Олькуші (W. Tatarkiewicz, 1956: 
274–275). Значну кількість однотипних за образно-пластич-
ним рішенням міщанських епітафій з колінопреклоненими 
постатями зосереджено в Маріацькому соборі в Кракові.
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масштабних постатей і їх відтворення у фас3. 
У низці пам’яток родинну адорацію доповнено 
рельєфом померлого в окремій ніші, навколішках 
або в сні4. Відомі випадки подвійного зображення 
небіжчика – у складі родини й осібно5. Відзна-
ками пам’яток є простота обрамлення, дрібно-
масштабність постатей, їх виконання в баре-
льєфі, переважно з пісковику. Привертає увагу 
характеристика адорантів як членів родинного 
організму й зумовлена цим уніфікованість ритму, 
рухів, облич.

Семантика сцен збірної адорації пов’язана 
зі спонуканням до поминального моління 
(A. Wyrobisz, 1990: 70), утвердженням єдності 
живих і померлих (T. Dobrzeniecki, 1969: 23), уна-
очненням постулатів віри (B. Steinbern, 1967: 10) 
та есхатологічної ідеї спасіння як зображених, так 
і вірян (J. Kębłowski, 1967: 148–149).

Єдиним збереженим сьогодні в регіоні львів-
ської культурно-мистецької гравітації іконо-
графічно «хрестоматійним» зразком типу є 
«вотивний рельєф» (T. Mańkowski, 1974: 177; 
M. Gębarowicz, 1962: 175–176), «рельєф типу 
епітафії» (В. Любченко, 1968: 143), «фрагмент 
епітафії» (Kościoły i klasztory, 2013: 78) Шоль-
ців-Вольфовичів із цоколя апсиди Латинського 
кафедрального собору у Львові (1570-ті або 
1588–1595, майстерня Г. ван Гутте).

Серед творів львівських скульпторів на тери-
торії сучасної Польщі до нього належить епітафія 
Матеуша та Анни Чарних із Маріацького собору 
в Кракові, імовірно, різця Г. ван Гутте або ж 
представника його кола майстрів (M. Cerchowie, 
F. Kopera, 1904: 220; A. Wyrobisz, 1990: 64). 
Ознаки першого і третього типіву в епітафії Софії 
Скарбкової з дітьми з парафіяльного костелу 
в Бережанах (після 1609 р., фонди ЛНГМ ім. 
Б. Г. Возницького в смт. Олесько) та епітафії Бої-
мів із родової каплиці обабіч Латинського кафе-
дрального собору у Львові (після 1617; Я. Пфістер 
і його син).

Позбавленими одностайності є припущення 
щодо обставин і часу створення львівської епі-
тафії, зумовлені суперечливими даними історич-
них джерел. Так, перший дослідник пам’ятки 

3  Подібне рішення зустрічаємо, зокрема, у надгробку Анто-
нія і Барбари Францковичів із гробової каплиці Францковичів 
і Льодвигів у Маріацькому соборі в Кракові (поч. XVII ст.).
4  Прикладами слугують надгробки невідомої дівчини (друга 
половина XVI ст.) із зовнішніх галерей домініканського 
монастиря (Katalog zabytków sztuki w Polsce, 1964: 163) та 
Вавринця Спитка Йордана (бл. 1568) із костелу св. Катерини 
в Кракові.
5  Наприклад, у надгробку Станіслава Завадського-Пікуса та 
його дружини з домініканського костелу в Кракові (B. Pap-
rocki, 1858: 663; A. Wyrobisz, 1990: 64).

Т. Маньковський розглядав її як елемент над-
гробка6 патриція Вольфганга Шольца7, фундова-
ного його сином Яном Шольцом-Вольфовичем 
у каплиці Св. Хреста на цвинтарі Латинського 
кафедрального собору (T. Mańkowski, 1974: 177) 
у проміжку між 1588 р., коли споруда перейшла в 
його власність8, і 14 жовтнем 1595 р. – датою нобі-
літації родини цезарем Рудольфом ІІ і надання 
їй відсутнього на рельєфі герба (W. Łoziński, 
1902: 70). Натомість М. Гембарович стверджу-
вав, що каплицю збудував Вольфганг Шольц, а 
найбільш пізнім часом постання епітафії є рік 
його смерті (1574), позаяк нащадки нехтували 
будівлею як усипальницею роду (M. Gębarowicz, 
1962: 176; M. Gębarowicz, 1966: 29).

Чималі труднощі пов’язані зі встановленням 
авторства скульптури, що зумовлено поєднан-
ням у ній північноренесансних та італійських 
традицій і парадоксальним, разючим контрастом 
художнього рівня частин. Так, на думку Т. Мань-
ковського, вивершеність і північноренесансна 
стилістика «Воскресіння» вказують на авторство 
Я. Заремби й Г. ван Гутте, тоді як італійські ремініс-
ценції декору і примітивність колінопреклонених 
постатей спонукають до припущення про участь 
у роботі інших цехових різьбярів (T. Mańkowski, 
1974: 177). Водночас М. Гембарович уважає, що 
схожість мотивів архітектонічного обрамлення 
епітафії й надгробка Катерини Ремултової з пара-
фіяльного костелу Внебовзяття Пресвятої Діви 

6  Вочевидь, рельєф знаходився на стіні над саркофагом Воль-
фганга Шольца, що характерно для скульптури другої поло-
вини XVI ст.
7  За даними В. Лозинського, Вольфганг Шольц або 
Вольф прибув до Львова з Вроцлава в 1525 р., пов’язав 
із містом подальше життя й поклав початок потужному 
патриціанському роду. У шлюбі з донькою патриція Газа 
(Газе), вірогідно, Мельхіора, надбав 12 синів і 12 доньок і 
став «батьком і дідом половини Львова, істинним патріархом 
і головою родинного союзу, який оповив не лише патриціат 
міста, а й мало не всю його людність» (W. Łoziński, 1902: 
70). Історія не зберегла писемних характеристик особи 
Вольфганга Шольца, однак розпорошені відомості свідчать, 
що був він поважним і розсудливим, знався з відомими 
людьми свого часу, а представники інших патриціанських 
родин уважали за честь здобути його прихильність або ж 
породичатися з ним. Нащадки Вольфганга Шольца, згідно 
з нобілітаційним дипломом цезаря Рудольфа II, назвалися 
Шольцами-Вольфовичами (W. Łoziński, 1902: 69–70). Серед 
синів Вольфганга Шольца найбільшого розголосу набуло 
ім’я Яна Шольца-Вольфовича – мецената, шанувальника 
мистецтв, скульптора-аматора, імовірно, автора сцени 
родинної адорації з предели вівтаря Шольців-Вольфовичів 
(W. Łoziński, 1902: 75). Онук Вольфганга Шольца Юзеф 
Шольц-Вольфович (пом. 1626 чи 1627) був знаний як 
маляр – автор чудотворного образа Матері Божої Ласкавої з 
Латинського кафедрального собору у Львові.
8  За даними Т. Маньковського, каплицю збудував д-р Станіс-
лав Дібовицький, дружина якого в 1588 р. передала право на 
володіння спорудою «для розміщення родинних поховань» 
синові Вольфганга Шольца Янові Шольцу-Вольфовичу 
(T. Mańkowski, 1974: 177). Будівлю зруйновано в 1765 р.
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Марії, Святого Христа і св. Варфоломія в Дро-
гобичі засвідчує авторство С. Чешека – одного 
з найбільш знаних у Львові «краківсько-італій-
ських» майстрів (M. Gębarowicz, 1962: 176). 
З огляду на стилістику рельєфу та давні зв’язки 
Шольців-Вольфовичів з Г. ван Гутте, до атрибу-
ції, запропонованої Т. Маньковським, схиляється 
В. Любченко (В. Любченко, 1968: 144).

Іконографічно композиція є збірною адора-
цією Воскресіння живими і померлими членами 
родини або ж молитвою нащадків за її патріарха: 
з шістьма великими і трьома другоплановими 
чоловічими постатями з правого боку й вісьмома 
жіночими – ліворуч. Достеменно невідомий склад 
зображених. Вочевидь, на рельєфі могли бути 
увічнені протопласта роду Вольфганг Шольц, 
три його сини – Ян, Мельхіор, Юзеф і померлий 
син Станіслав, сини останнього – Вольфганг, 
Бальтазар, Еразм, інші сини або ж хтось із зятів, 
дружина Вольфа з роду Газів і сім із дванадцяти 
доньок. Упадає в око, що менші фігури другого 
плану репрезентують не дітей, а дорослих членів 
родини й не мають в узніжжі ґмеркових щитів. 
На думку, що перша права постать є зображенням 
Вольфганга Шольца, наводить її масштаб і вио-
кремлення з-поміж інших вервицею в руці.

Центруванню нижньої частини епітафії слугує 
янгол зі щитом із ґмерками Шольців-Вольфови-
чів і Газів (T. Mańkowski, 1974: 177)9 – основним 
засобом характеристики членів родини, поряд 
із мініатюрними ґмерками в узніжжях засти-
глих, ієратичних, пластично примітивних фігур. 
Окрім репрезентації соціального статусу Шоль-
ців-Вольфовичів, функцією фронтальної янгель-
ської постаті є «розмикання» композиції в простір 
сакральної споруди й поєднання колінопрекло-
нених із зображенням Христа. Зосередженню 
погляду на «Воскресінні» сприяє збіжність рядів 
однотипних фігур. Інтеграцію ренесансних сві-
тоуявлень у львівську скульптуру засвідчує спів-
мірність адорантів релігійній сцені – візуалізація 
визнання людської гідності й «зустрічі» земного і 

9  На розташування на щиті ґмерку Шольців-Вольфовичів 
(справа) і Газів (зліва) указує Т. Маньковський (T. Mańkowski, 
1948: 177). Водночас В. Лозинський згадує про розміщення 
на ньому схожого на попередній ґмерку Домагаличів, родова 
каплиця яких знаходилася на цвинтарі катедри (W. Łoziński, 
1902: 389). Аналогічної позиції притримується М. Мальська 
(М. Мальська, 2017: 150). З огляду на родинний характер 
епітафії та її початкове розташування не поблизу каплиці 
Домагаличів, а над саркофагом протопласта роду Вольфганга 
Шольца, дружина якого походила з родини Газів і була донь-
кою одного з найбільш шанованих її представників, львів-
ського райці Мельхіора Газа, більш переконливою видається 
перша версія.

Рис. 1. Епітафія Шольців-Вольфовичів із цоколя апсиди Латинського кафедрального собору 
у Львові (1570-ті або 1588–1595, майстерня Г. ван Гутте) (фото А. Легедзи)
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Божественного світів (T. Dobrzeniecki, 1969: 114; 
J. Kębłowski, 1969: 149).

«Дефініції» особи через родину, осмислену як 
організм, колективний суб’єкт, злагоджена функці-
ональна цілісність, слугують уніфікованість постав, 
одноманітний ритм, синергізація повторюваних 
молитовних рухів рук і долонь. Прикметою компо-
зиції є жіночі обличчя, напівзакриті «намітками», 
що символізують скорботу або ж відтворюють еле-
менти чернечого вбрання. Впадає в око поширення 
мотиву у вроцлавських епітафіях, що в зіставленні 
з походженням Вольфганга Шольца з Вроцлава вка-
зує на вплив на концепцію рельєфу естетичних прі-
оритетів замовника або ж долучення до його вико-
нання когось із вроцлавських різьбярів.

Особливістю сцени родинної адорації є умов-
ність, примітивність формоутворення, домінування 
ліній над об’ємами, «жорсткий» однотипний ритм 
та уподібнення вертикальних штивних бганок кане-
люрам фланкуючих епітафію композитних колон.

Низький рівень виконання колінопреклонених 
постатей, тим більш дивний з огляду на їх зна-
чущість у композиції й тісні контакти Шольців-
Вольфовичів з мистецьким середовищем Львова, 
позбавляє ґрунту для визнання творцем цієї час-
тини рельєфу когось із тогочасних професійних 
різьбярів (T. Mańkowski, 1974: 177)10. Не видається 
переконливою гіпотеза, що разючі відмінності 
художньої якості зумовлено послуговуванням гра-
фічними взірцями у «Воскресінні» і створенням 
самотужки колінопреклонених фігур (В. Люб-
ченко, 1968: 144). Водночас порівняння епітафії 
та сцени родинної адорації з предели алебастро-
вого вівтаря Шольців-Вольфовичів із каплиці 
Св. Хреста в північному притворі Латинського 
кафедрального собору (нині – у Львівському кафе-
дральному соборі Покрови Пресвятої Богородиці 
УПЦ) засвідчує рівноцінність їх технічного рівня 
та схожість моделювання голів, рук і долонь.

Останнє спонукає до припущення про наслі-
дування Яном Шольцом-Вольфовичем у рельєфі 
предели11 родинній епітафії або ж виконання ним 
обох сцен адорації за участі професійних май-
стрів12. З огляду на використання в мистецькій 
практиці XVI ст. «заготовок» меморіальних скуль-

10  На думку Т. Маньковського, зображення є невдалим тво-
ром Я. Заремби (T. Mańkowski, 1948: 274), хоча припущення 
видається дискусійним і позбавлене підтвердження матеріа-
лами архівних джерел.
11  Припущення про виконання Яном Шольцом-Вольфовичем 
сцени колінопреклоніння на пределі родинного вівтаря 
не воднораз обґрунтовувалося в науковій літературі 
(M. Gębarowicz, 1962: 204; В. Любченко, 1968: 141–143).
12  Не виключено, Г. ван Гутте, у якого мистецтва скульптури 
Ян Шольц-Вольфович навчався ще за життя Вольфганга 
Шольца (В. Любченко, 1968: 143).

птур, окремі частини яких «конкретизувалися» 
згідно із замовленням, не виключаємо доповне-
ння зображенням колінопреклоненої родини вже 
наявної композиції «Воскресіння».

Значно вища за художнім рівнем сакральна 
сцена позначена поєднанням нідерландсько-
німецьких та італійських інспірацій і плас-
тичною цілісністю, попри певну оповідність і 
стрімкий відцентровий рух. Анатомічно вправне 
моделювання фігури Христа, класичний контр-
апост, м’якість наче невагомих плинних драперій 
і рідкісна у львівській скульптурі другої поло-
вини XVI ст. органічна взаємодія з простором 
спонукають зголоситися з думкою дослідників 
про копіювання зображення з графічного взірця 
(В. Любченко, 1968: 144). Імовірність інтерпре-
тації майстром північного спрямування італій-
ського першоджерела підтверджує перебування 
Г. ван Гутте в Кракові в 1576–1582 рр. (Słownik 
artystow polskich, 1979: 138).

Порівняння центральної композиції вівтаря 
Шольців-Вольфовичів і «Воскресіння» засвід-
чує спорідненість стилістики, формоутворення, 
композиції, пластичного потрактування площин 
і вірогідність створення зображень одним колом 
майстрів. Так, експресивні й наче оповиті пові-
трям бганки на тілі Христа нагадують драперії на 
стегнах постаті в правій вівтарній частині. Спо-
рідненою є пластика торсів: динамічна, з міке-
ланджелівськими ремінісценціями – у вівтарі й 
гармонійно-спокійна – в епітафії Шольців-Воль-
фовичів. Спільність німецько-нідерландських 
інспірацій підтверджують сплетені в активному 
русі сюжетні групи, що заповнюють усю площину.

Історія не зберегла відомостей про значення в 
епітафії літер на консолях «K» і «W», які могли б 
означувати імена засновника роду Вольфа (Wolf) 
і його дружини (Katarzynа /?/), що перегукуються 
з ґмерками Шольців-Вольфовичів і Газів на щиті 
в руках янгола й мініатюрними ґмерками в узніж-
жях фігур. Водночас проти наведеної гіпотези 
свідчать відсутність документальних фіксацій 
імені дружини Вольфганга Шольца та розташу-
вання «K» праворуч, на чоловічій, «W» – ліворуч, 
на жіночій, стороні.

Не виключено, що камені на консолях є фраг-
ментами зведеної в 1644–1645 рр. і зруйнованої 
в 1765 р. каплиці Домагаличів, а літери – ініціа-
лами замовників іконописного образа Богоматері 
Ласкавої, батьків фундатора каплиці Яна Дома-
галича – Катерини (Katarzyny) (сестри автора 
ікони, Юзефа Шольца-Вольфовича) і Войцеха 
(Wojciecha) (X. Wacław, 1896: 13). На належність 
фрагментів іншій споруді вказує більш «гострий», 
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виразний і філігранний характер різьби, аніж в 
епітафії Шольців-Вольфовичів. Вірогідним є й 
те, що літери під коронами слугують уславленню 
короля Владислава IV (Król Władysław), який 
надав дозвіл на побудову каплиці в грудні 1644 р. 
(X. Wacław, 1896: 13)13.

Назагал аналіз пам’ятки засвідчує, що поді-
бно до шляхетських надгробків другої половини 
XVI ст. міщанські епітафії з колінопреклоненими 
постатями будувалися на поєднанні фігуративних 
зображень, гербів, ґмерків, інскрипцій і передба-
чали єдність візуальної, миттєвої рецепції та роз-
горнутого в часі «прочитання». Варто пам’ятати, 
що сприйняття рельєфів у добі їх створення 
зумовлювалося «генеруванням» нової художньої 
інформації в межах узвичаєних іконографічних 
схем і підпорядкуванням мистецьких аспектів 
меморіально-глорифікаційному призначенню 
композицій.

«Паралелізмом» львівської пам’ятки є епі-
тафія Матеуша й Анни Чарних із зовнішньої 
стіни собору Внебовзяття Пресвятої Діви Марії 
в Кракові, на думку Т. Маньковського, виконана 

13  Виклад засновано на гіпотезах доктора мистецтвознавства, 
професора Ю. Бірюльова.

Г. ван Гутте або представником його кола майстрів 
(T. Mańkowski, 1974: 275–276)14. До зіставлення 
спонукає подібність сцен Воскресіння, імовірно, 
узятих з одного графічного чи малярського зразка, 
потрактування рук і жіночих голівок, напівза-
критих «намітками», як у сілезьких епітафіях 
1500–1550 рр. Схожими є характеристики адоран-
тів як часток родинного організму в краківському 
рельєфі – завдяки злиттю фігур у єдину, експре-
сивну масу, у львівському – завдяки однотипності 
ритму, жестів, постав, облич.

Водночас різними є пластика та архітекто-
ніка композицій – урівноваженої, ритмізованої, 
лінійно-графічної – львівської та живописної, 
просякнутої експресією об’ємів і ліній – із Марі-
ацького собору в Кракові. Враженню стрімкого 
Вознесіння, яке уналежнює своєму часопростору 
і спонукає до адорації глядача, сприяють сміливі 
перспективні скорочення, що нагадують плафони 
бароко. На розбіжність у концепціях скульптур 

14  За твердженням Ф. Копери, пам’ятник фундовано після 
1556 р. Станіславом Пікусом-Завацьким (F. Kopera, M. Cer-
chowie, 1904: 220). На створення рельєфу Г. ван Гутте в 
1566 р. вказує А. Виробіш (A. Wyrobisz, 1990: 64), хоча наве-
дена дата не є вірогідною з огляду на перебування скульптора 
в Кракові в 1576–1582 рр. (Słownik artystow polskich, 1979: 
138–139).

Рис. 2. Сцена родинної адорації з предели вівтаря Шольців-Вольфовичів  
(після 1595, майстерня ван Гутте /?/, Я. Заремба /?/) (фото А. Легедзи)



Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 35, том 3, 202126

Мистецтвознавство

указує співмірність біблійної та адораційної сцен 
в епітафії Шольців-Вольфовичів і підпорядку-
вання земного сакральному в другій із пам’яток. 
Привертає увагу поділ краківської епітафії на 
два поля – вертикальне, зі сценою Воскресіння, і 
горизонтальне з колінопреклоненими постатями, 
схоже на відокремлену карнизом пределу. Мону-
ментальності краківській композиції надають зна-
чні розміри – 3,47 х 1,73 м.

Висновки. Характерною рисою еволюції 
скульптури в Речі Посполитій наприкінці XVI – 
першій половині XVIІ ст. є виникнення нових іко-
нографічних типів, зокрема епітафій із дрібно-
масштабними симетричними зображеннями 
колінопреклонених представників міщанських 
родин в узніжжі Розп’яття, Воскресіння, інших 
сакральних сцен. Особливістю інтеграції типу в 
меморіальну пластику в регіоні львівської куль-

турно-мистецької гравітації є запізніла рецепція 
в 1570-х чи 1580–1590-х рр., домінування північ-
норенесансних традицій, виникнення змішаних 
іконографічних схем і вкрай обмежена кількість 
пам’яток.

Єдиним «хрестоматійним» зразком типу в 
сучасному західноукраїнському регіоні є епітафія 
Шольців-Вольфовичів із цоколя апсиди Латин-
ського кафедрального собору у Львові (1570-ті чи 
1580–1595, Г. ван Гутте, Я. Заремба /?/) з адора-
цією Воскресіння живими і померлими представ-
никами патриціанського роду.

Образними ознаками композиції, характерними 
для типу загалом, є імперсональність зображень, 
відтворення родини як цілісного організму та її 
«зовнішня» характеристика за посередництвом 
ґмерків, зачісок, убрання. Пластичними – примі-
тивність формоутворення, домінування ліній над 

Рис. 3. Епітафія Матеуша й Анни Чарних із зовнішньої стіни  
собору Внебовзяття Пресвятої Діви Марії в Кракові  

(1556 чи 1566 рр., майстерня Г. ван Гутте) (фото А. Легедзи)
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об’ємами, «жорсткий» однотипний ритм. Інтегра-
цію ренесансних світоуявлень у львівську скуль-
птуру засвідчує співмірність адорантів релігійній 
сцені – візуалізація визнання людської гідності й 
«зустрічі» земного і Божественного світів. Осо-
бливістю епітафії вважаємо ймовірність вроцлав-
ських впливів, відображених у «намітках», що 
закривають жіночі обличчя, як у сілезьких епіта-
фіях 1500–1550 рр.

Порівняння епітафії і сцени родинної адорації 
з предели вівтаря Шольців-Вольфовичів з Кафе-
дрального собору Покрови Пресвятої Богородиці 
УПЦ у Львові, авторство якої приписують Яну 
Шольцу-Вольфовичу, засвідчує рівноцінність їх 
технічного рівня та схожість моделювання рук, 
долонь і голів.

Образно-пластичними відмінностями епіта-
фії Шольців-Вольфовичів від епітафії Матеуша 
й Анни Чарних із зовнішньої стіни собору Вне-
бовзяття Пресвятої Діви Марії в Кракові, вико-
наної, імовірно, Г. ван Гутте або представником 
його кола майстрів, є лінійно-графічний принцип 
пластичної організації, виваженість ритму, урів-
новаженість композиції, сумірність біблійної та 
адораційної сцен.

Перспективи подальших наукових студій 
полягають у всебічному дослідженні скульптури 
регіону львівської культурно-мистецької граві-
тації другої половини XVI – першої половини 
XVIІ ст. з погляду еволюції типів зображень та 
узалежнення нею портретних характеристик уві-
чнених осіб.
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PINCHUKARTCENTRE: ТРАНСФОРМАЦІЇ ЯК НЕВІД’ЄМНА ЧАСТИНА 
РОЗВИТКУ ІНСТИТУЦІЇ СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА

На прикладі діяльності провідної приватної артінституції в Україні – PinchukArtCentre охарактеризова-
но одну з головних умов успішного функціонування будь-якої мистецької установи сьогодні – уміння адапту-
ватися і змінюватись. У світі, перенасиченому візуальною інформацією та мистецьким продуктом, де рівень 
конкуренції є особливо високим, перманентні трансформації стали невід’ємною складовою частиною розвитку 
будь-якої мистецької інституції, яка прагне залишатися в центрі актуальних процесів і водночас бути при-
вабливою як для професійної спільноти/глядача, так і для потенційного інвестора – держави/мецената. Для 
української артсцени поняття «трансформація» особливо близьке, воно постійно супроводжує її становлення 
останні тридцять років. «Ситуація після розпаду Союзу Радянських Соціалістичних Республік цікава тим, що 
процеси, що відбуваються в інших суспільствах стадіально, на пострадянський простір вихлюпнулися лавиною» 
(Ложкіна, 2019: 296). Зміна цінностей, широкий доступ до інформації, можливість подорожувати і бачити 
світ зумовили також і попит у нашій державі на мистецькі установи нового типу. Саме такою інституцією 
і став PinchukArtCentre. Нами буде розглянуто, як розвивалася установа: від ідеї створення музею, до її оста-
точного втілення у форматі центру сучасного мистецтва, як змінювався фокус проєктів – поступовий пере-
хід від глобального до локального контексту, як виникали освітні («Кураторська платформа») та дослідницькі 
проєкти («Дослідницька платформа»), як уперше в Україні з’явилась медіація, що давно вже існувала на Заході. 
Також простежимо, як міжнародні проєкти (зокрема, “Future Generation Art Prize” і “Future Generation Art 
Prize @ Venice”) сприяли виокремленню України на світовій мистецькій мапі, як інституція стала платформою, 
«вікном» у професійний глобальний світ для цілого покоління українських та іноземних молодих митців.
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PINCHUKARTCENTRE: TRANSFORMATIONS AS AN ESSENTIAL PART  
OF THE DEVELOMENT OF A CONTEMPORARY ART INSTITUTION

Leveraging the example of the leading private art institution in Ukraine – PinchukArtCentre, the article describes one 
of the main conditions for a successful operation of any art institution today which is the ability to adapt and change. In 
a world which is oversaturated with visual information and art products, where the level of competition is particularly 
high, permanent transformations have become an integral part of the development of any art establishment that seeks to 
remain at the center of current processes and be attractive to professional community, audience and potential investors: 
the state/patron. For the Ukrainian art scene, the concept of “transformation” is especially close; it has been inextricably 
accompanying its formation over the past thirty years. “The situation that has formed after collapse of the USSR is 
interesting since the processes that happened gradually in other societies, happened all at once in the post-Soviet context” 
(Lozhkina, 2019: 296). Changing values, wide access to information, ability to travel and see what is in the world, have 
also led to a demand for the emergence of new types of art institutions in Ukraine. PinchukArtCentre became such an 
institution. We will consider how the institution developed: from the idea of creating a museum to its final implementation 
in the format of CCA; how the focus of projects changed – the gradual transition from global to local context; how 
educational (Curatorial platform) and research projects (Research platform), mediation – which has already existed in 
the West for a long time, have become a part of transformation of the PAC. We will also describe which international 
projects (including “Future Generation Art Prize” and “Future Generation Art Prize @ Venice”) have become the 
connections that have brightened Ukraine on the world’s art map, and how PinchukArtCentre has become a “window” 
into the professional global world for a whole generation of Ukrainian and foreigner young artists.

Key words: PinchukArtCentre, art institution, contemporary art, Ukraine.
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Мистецтвознавство

Постановка проблеми. Мистецтво в різних 
своїх проявах завжди супроводжувало розвиток 
соціуму. Як і будь-яка сфера людської діяль-
ності, воно не може існувати у вакуумі, йому 
потрібна структура. Не в сенсі його обмеження, 
а в сенсі фасилітації його функціонування. 
Такими фасилітаторами виступають численні 
артінституції, які суттєво розширили свій вплив 
за останні сто років.

Аналіз досліджень. В Україні за останні трид-
цять років було написано чимало книг з історії 
сучасного національного мистецтва. Дослідження 
надбань окремих художників, творчих угрупо-
вань/сквотів, а також історію виставок ми зна-
йдемо у працях О. Соловйова, А. Ложкіної, В. Бур-
лаки, Г. Скляренко, Є. Герман та інших. Чимало 
уваги досліджуваній темі присвячено й у статтях, 
що побачили світ у численних наукових видан-
нях, а також у журналах, зокрема “Art Ukraine” 
та «Образотворче мистецтво». Водночас дуже 
мало уваги приділено вивченню артінфраструк-
тури – мистецьким інституціям, які стимулюють 
і мотивують розвиток сучасного мистецтва, без 
них не були б реалізовані численні артпроєкти, 
які вже увійшли до української історії та є міцною 
платформою для наступних поколінь. Щодо між-
народних досліджень, то є чимало кураторів, мис-
тецтвознавців і артритиків, які з різних аспектів 
аналізують історію розвитку та принципи функці-
онування артінституцій, зокрема праці В. Мізіано, 
П. О’Ніла, Х. У. Обріста, Т. Сміта.

Мета статті – розгляд особливостей роботи 
масштабної артінституції західного зразка в укра-
їнських реаліях.

Виклад основного матеріалу. Однією із 
провідних інституцій сучасного мистецтва, які 
з’явилися в Україні за період незалежності, став 
центр сучасного мистецтва – PinchukArtCentre 
(далі – PAC). Відкритий у Києві у вересні 2006 р. 
в рамках діяльності Фонду Віктора Пінчука, PAC 
став тією платформою, яка, за словами її засно-
вника, є інструментом формування прозахідного, 
критичного мислення в суспільстві. Розгляда-
ючи завдання художньої політики у глобальному 
контексті, можемо сказати, що вона полягає не 
стільки у просвітництві, скільки в побудові діа-
логу, під час якого вибудовується нове знання 
(Мизиано, 2014: 102).

PinchukArtCentre функціонує за «англосаксон-
ською» моделлю фінансування культури, коли 
превалює підтримка благодійних коштів з акцен-
том на індивідуальне/корпоративне меценатство, 
що дало змогу йому уникнути впливу з боку 
держави. Культура створюється, акумулюється і 

транслюється реальними людьми, інститутами й 
організаціями. І саме в інституціональному серед-
овищі відображаються традиції, системи ціннос-
тей, норми та настанови суспільної свідомості, які 
їх зберігають, відтворюють і транслюють у сус-
пільстві (Музычук, 2012). Щодо PAC акцент був 
радше зроблений на трансформації цінностей, 
ніж просто на їх трансляції в межах локальної 
національної спільноти.

Проєкт PinchukArtCentre розпочинався з ідеї 
створення музею сучасного мистецтва в Україні, 
яку Марат Гельман подав Вікторові Пінчуку і яка 
була сприйнята з великим ентузіазмом. Марат 
Гельман – куратор і власник галереї в Москві, зго-
дом орендував простір – «Галерея Гельмана», у 
Києві на вул. Костьольній, 11 (2002 р.). Спочатку 
вона існувала як філія його московської галереї, 
але згодом стала окремою українською інститу-
цією, директором якої був художник О. Ройтбурд 
(вона проіснувала до літа 2004 р.). Саме ця гале-
рея і стала оперативною базою з розроблення 
проєкту музею. Передусім було створено і роз-
повсюджено анкету між художниками та курато-
рами з питаннями щодо музею і його колекції. 
Згодом відбулася конференція, на яку зібралися 
всі, хто мав долучитися до проєкту (приблизно 
100 осіб). Запросили також відомого французь-
кого куратора Ніколя Бурріо (Nicolas Bourriaud) – 
одного із засновників естетики взаємодії, екс-
директора Токійського палацу (Palais de Tokyo) 
у Парижі, який спочатку був головним консуль-
тантом проєкту. Узагалі, в іміджевому плані 
В. Пінчука вела ціла група людей – зокрема, було 
залучено піар-агентство “Euro RSCG” – одне із 
провідних у Європі.

У сучасній економіці є категорія, яка включає 
поняття «бренд підприємства сфери культури» – 
це образ, який існує у свідомості споживачів як 
реакція на товарний знак (Чечель, 2014: 58–65). 
У контексті діяльності PAC у його сучасному 
форматі (не як музею, а як центру сучасного мис-
тецтва) бренд справді сформований правильно, 
адже про його існування та проєкти знають навіть 
ті, хто ніколи там не бував, знають і за кордоном 
завдяки міжнародній мистецькій премії – Future 
Generation Art Prize та великим міжнародним 
виставкам як в Україні, так і поза її межами.

У процесі реалізації ідеї зі створення музею 
було заплановано низку пілотних проєктів, над 
яким працювали: французький куратор Ніколя 
Бурріо, український куратор Олександр Соловйов, 
а також галерист, власник найбільшої тогочасної 
колекції сучасного українського мистецтва Марат 
Гельман, одеський художник Олександр Ройт-
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бурд. Перед ними стояла мета – за півроку дослі-
дити весь контекст українського сучасного мисте-
цтва, що передбачало відвідини студій, поїздки по 
всій Україні і до Москви (Російська Федерація). 
Було складено диференційований список (з фото-
графіями і дизайнерським оформленням), що міс-
тив майже 2,5 тисячі робіт 100 художників, які 
були запропоновані на розгляд. Невдовзі В. Пін-
чук створив Фонд «Сучасне мистецтво в Україні», 
а вже із 2004 р. його кураторами стають О. Солов-
йов – з українського боку, Н. Бурріо й О. Баров-
ський (з Музею російського мистецтва в Петер-
бурзі) – з міжнародного боку. Саме вони очолили 
експертну раду, яка вирішувала, що купувати до 
колекції. Першими придбаними до зібрання робо-
тами були твори А. Савадова, В. Цаголова, І. Чіч-
кана, О. Гнилицького, О. Ройтбурда, О. Куліка, 
Б. Михайлова й інших.

У 2003 р. В. Пінчук зазначав, що сучасне мис-
тецтво здатне впливати на свідомість, оскільки є 
засобом модернізації суспільства: «<…> я дійсно 
мрію, щоб цей проєкт переріс у справжній центр 
сучасного мистецтва. Центри Соломона Гуген-
хайма в Нью-Йорку і Пітера Людвіга в Кельні 
змогли стати справжніми живими організмами з 
художніми школами, пересувними виставками, 
мультимедійними лабораторіями, дослідними 
студіями і театрами. Сподіваюся, нам багато чого 
вдасться зробити і в Києві» (Денисова, 2003). 
Автор багатьох книг про музеї, їхню роль і функ-
ції Е. Хупер-Грінхілл наголошує, що музеї варто 
розуміти як штучні комунікативні системи, які 
можуть бути як предметом соціальних дослі-
джень, так і предметом соціального виховання 
(Hooper-Greenhill, 1991: 47–62).

У процесі збирання колекції виникла ідея її пре-
зентації. Так, відбулися покази «Перша виставка», 
2003 р. (Центральний будинок художника); «Про-
щавай, зброє!», 2004 р. («Мистецький Арсенал»); 
«Перевірка реальності», 2005 р. («Український 
дім»), куратором яких був О. Соловйов.

Новою сторінкою не лише для проєкту май-
бутнього музею, а й для мистецької спільноти 
загалом став факт передачі будівлі за адресою 
вул. Лаврська, 10 Міністерством оборони України 
Міністерству культури. Тоді, у 2004 р., майже весь 
бюджет виставки «Прощавай, зброє!» – 55 тисяч $ 
було витрачено не на каталог і експозицію, а на 
електрифікацію й очищення приміщення, яке 
навіть у незавершеному вигляді виразно під-
креслювало дещо провокативні роботи митців. 
Інтер’єр колишнього заводу не був «білим кубом» 
у прямому розумінні, у якому директор МоМА 
А. Барр уперше використав його в 1930-х рр. Тут 

не було білих стерильних стін, а цегляна кладка 
і склепіння, які нагадували храм, робили його 
своєрідною перлиною серед тогочасних гале-
рей. Просторові Арсеналу, – а це приблизно 
15 000 м2 – не судилося стати «землею обітова-
ною» приватного музею, адже, попри виграний 
В. Пінчуком тендер, держава в особі нового пре-
зидента В. Ющенка, який прийшов до влади після 
Майдану (2004–2005 рр.), анулювала результати 
конкурсу. Урешті-решт будівля Арсеналу стала 
підпорядковуватися Державному управлінню 
справами Президента України. Через ці події 
вже запланований великий мультимедійний про-
єкт “Reality check” відбувся на іншій локації – в 
«Українському домі».

Переломним моментом «поневірянь» у 
пошуку власного простору в Києві виявився успіх 
у Венеції, коли В. Пінчук став учасником офіцій-
ної паралельної програми Венеційського бієнале 
2005 р. із проєктом «Перше придбання», показа-
ним у Палаццо Пападополі (Palazzo Papadopoli). 
Тоді у столиці розглядалися різні будівлі: був, 
наприклад, варіант на вул. Бульварно-Кудряв-
ській, але коли з’явилася опція біля самого Хре-
щатика, на вулиці Басейній, то на ній і зупинили 
свій вибір. За порадою Н. Бурріо було запрошено 
італійського архітектора Ф. Кіамбаретто, під 
наглядом якого наприкінці 2005 р. розпочалось 
будівництво. А вже у вересні 2006 р. відбулося 
урочисте відкриття першої виставки «Новий про-
стір», кураторами якої були Н. Бурріо й О. Солов-
йов. На думку останнього, РАС зробив собі 
реноме моментально: «Це було як снігова куля». 
Відкриття Центру було неможливо не помітити 
хоча б тому, що воно супроводжувалося ініціюю-
чим жестом – справжньою пожежею на сцені під 
час концерту у внутрішньому дворі «Арени». Дея-
кою мірою ідея музею була похована, але якимось 
чином усе це трансформувалося в Центр сучас-
ного мистецтва (далі – ЦСМ).

Сьогодні пріоритетними напрямами діяльності 
ЦСМ є: організація виставок, як міжнародних, 
так і присвячених суто українському мистець-
кому контекстові; (Art Prize – премія для молодих 
митців, яка дає змогу художникам розвиватися й 
реалізовувати власні проєкти за підтримки PAC); 
дослідження українського сучасного мистецтва – 
на базі «Дослідницької платформи»; виховання 
нового покоління кураторів, чим опікується 
«Кураторська платформа». Тобто PAC став однією 
з тих інституцій, які звільняються від вузької про-
фесіоналізації та стають місцем зустрічі науки, 
мистецтва, теоретичної думки і громадської прак-
тики (Мизиано, 2014: 103).
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Під час проведення аналізу виставкової діяль-
ності PinchukArtCentre спадає на думку вислів 
Х. Обриста про те, що виставки є найважливішим 
елементом політичної економії мистецтва, де від-
бувається обмін, що допомагає формувати мисте-
цтво і керувати його культурним змістом (Obrist, 
2009). Важко із цим не погодитися, оскільки на 
прикладах конкретних виставок інституції ми 
бачимо, як працює принцип тимчасових проєктів 
у ролі точок однієї лінії певного дискурсу.

Отже, PinchukArtCentre, незважаючи на статут 
ЦСМ, по суті став першим музеєм сучасного мис-
тецтва в Україні. До цього про створення такого 
музею точилися розмови в Асоціації артгалерей 
України, у ЦСМ «Совіарт», однак усе заверши-
лося лише юридичною фіксацією проєктного, 
а не фактичного музею «Совіарт». Уже зібрану 
велику колекцію було оцифровано й каталогізо-
вано, однак не було належного великого майдан-
чика для її презентації, потужного фінансового 
ресурсу, а також сайту, що повноцінно працював, 
який міг би зберігати колекцію онлайн і був у 
вільному доступі для широкого загалу.

Виставка «Новий простір» стала новою сто-
рінкою в діяльності проєкту PAC. Це був не про-
сто черговий показ, який об’єднав уже відомих за 
попередніми виставками класиків українського 
сучасного мистецтва, це був безпрецедентний для 
українського контексту проєкт, який одразу набув 
яскравого міжнародного звучання, оскільки залу-
ченими виявилися відомі іноземні художники, 
зокрема: О. Еліассон, Ф. Паррено, С. Морріс, 
Т. Руфф, К. Холер.

Після Н. Бурріо, у 2007 р., на посаду артдирек-
тора прийшов Пітер Дорошенко – відомий амери-
канський куратор українського походження, який 
уже приїжджав раніше до України; у другій поло-
вині 1990-х рр. він був членом наглядової ради Цен-
тру сучасного мистецтва Сороса (м. Київ, Україна). 
П. Дорошенко вже мав досвід керівництва вели-
кими артінституціями, серед яких такі: “Baltic” 
(Гейтсхед, Англія); SMAK (Stedelijik Museum voor 
Actuele Kunst (Гент, Бельгія); Інститут візуальних 
мистецтв (Мілуокі, США). Крім того, П. Доро-
шенко був організатором багатьох персональних 
виставок таких художників: Мауріціо Каттелана, 
Кім Соа, Луїзи Ламбро й інших (Президентом 
PinchukArtCentre). Взявшись до своїх обов’язків, 
того ж року П. Дорошенко став комісаром укра-
їнського павільйону, який представляв Україну на 
Венеційському бієнале 2007 р. Після Бієнале Пітер 
почав працювати в РАС на постійній основі. Він 
обіймав посаду артдиректора 2 роки. Його наступ-
ником був Екхард Шнайдер.

У просторі на вул. Басейній другим про-
єктом була українсько-американська виставка 
“Generation USA”, яку спільно організували 
О. Соловйов і П. Дорошенко. Цей показ сприяв 
діалогові між художниками двох країн, оскільки 
знайомив з останніми тенденціями і новими яви-
щами в мистецькій практиці молодих художників 
(PinchukArtCentre відкрив). На сайті інституції 
повідомлялося, що це – перша українсько-аме-
риканська виставка, але з таким твердженням 
можна погодитися лише наполовину. Перша пері-
оду Незалежності, але друга в історії українського 
сучасного мистецтва, оскільки в 1987 р. в Києві 
вже відбулася перша радянсько-американська 
виставка, організована ЦСМ «Совіарт».

За 17 років у PAC експонувалось чимало виста-
вок. Варто назвати основні тенденції, знакові про-
єкти, які стали ключовими для інституції, загалом 
були значущими для української артспільноти. 
Ідеться про виставки: Віка Муніса: «Експертиза» 
(2007 р.), «Око підсвідомості: добірка сучас-
них фотографій з колекції сера Елтона Джона» 
(2007 р.), “Reflection” (2007–2008 рр.). О. Солов-
йов пригадує, якщо у 2003–2006 рр. В. Пінчук 
в основному купував до колекції роботи укра-
їнських митців, то згодом звернув увагу на між-
народну артсцену. До 2007 р. В. Пінчук мешкав 
у Лондоні, знав багатьох дилерів, галеристів 
(Л. Гагосяна й інших) і директорів провідних 
артінституцій. Такі контакти також допомогли 
йому сформувати частину своєї колекції, яка скла-
далася із творів найвідоміших сучасних художни-
ків. Саме ці роботи і стали основою вищезгаданої 
виставки “Reflection”.

Помітними віхами на шляху розвитку інсти-
туції стала виставка “Oneness” (2008 р.) япон-
ської художниці Маріко Морі, що вперше була 
представлена в Центральній і Східній Європі. 
До низки «перших» можна віднести і проєкти 
«Пол МакКартні. Живопис» (2008 р.); «Рейн на 
Дніпрі: Колекція Джулії Стошек / Андреас Гур-
скі» (2008 р.); персональні виставки Сем Тейлор-
Вуд (2009 р.); Субодх Гупта «Віра має значення» 
(2010 р.) і Олафура Еліассона – «Твоє емоційне 
майбутнє» (2011 р.). Не менш знаковим став пер-
сональний проєкт «Реквієм» (2009 р.), де були 
вже всесвітньовідомі, але нові й досить провока-
тивні для локального середовища роботи Демі-
єна Хьорста. Серед інших персональних виста-
вок міжнародних художників були такі: “Agentic 
iced etcetera” американського відеохудожника 
Тоні Оурслера (2013 р.), «Данина Бельгійському 
Конго» і «Данина Ієронімусу Босху в Конго» бель-
гійського художника Яна Фабра (2014 р.). Серед 
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групових виставок, які, безумовно, залишаться 
в пам’яті українського глядача, варто назвати 
«Крихкий стан» (2017 р.) та «Сексуальність 
і трансцендентність» (2010 р.), які об’єднали 
150 робіт таких митців, як А. Капур, М. Барні, 
П. Маккартні, Б. Михайлов, Т. Муракамі, Л. Бур-
жуа, С. Лукас, І. Чічкан та інші.

Окремо варто виділити виставки, які презен-
тували не одного художника, а сучасні мистецькі 
тенденції окремої країни. Такою, наприклад, була 
групова виставка китайських художників, що 
зібрала найгучніші імена Китаю в галузі візуаль-
ного мистецтва – одинадцять художників різних 
поколінь – «Китай Китай» (2013 р.), «21 РОСІЯ» 
(2009 р.) – групова виставка сучасних російських 
художників.

Ще із 2008 р. в PinchukArtCentre існує Project 
Room – простір, у якому відбуваються виставки 
молодих українських та іноземних митців. Тут 
були показані проєкти: “Pastime Paradise” Хрис-
тини Соломухи (Франція – Україна), «Мистецтво 
як подарунок» групи Р.Е.П. (Україна), «Художня 
карта Східної Європи» групи IRWIN (Республіка 
Словенія), персональна виставка Кейта Сугіура 
(Японія), «Мрійники» групи SOSka (Україна).

Підбивши підсумки виставкової практики 
інституції, можемо виокремити деякі особли-
вості. Так, якщо до 2014 р. фокус PAC був на 
організації масштабних проєктів-«блокбастерів», 
коли запрошували всесвітньовідомих митців, то 
після 2014 р., що збіглося в часі із соціально-полі-
тичними змінами, спричиненими революційними 
подіями Майдану, акцент було зроблено на дослі-
дженні саме українського мистецтва. З одного 
боку, причиною цього був фінансовий аспект, а з 
іншого – усвідомлення факту відсутності послі-
довного вивчення і презентації саме національ-
ного сучасного мистецтва. Зважаючи на розмаї-
тий спектр художників (зокрема, географічний), 
на бюджети, які виділялися, стає очевидним, що 
PinchukArtCentre – це поки що єдина інституція 
в Україні, яка здатна завдяки контактам і стабіль-
ному фінансуванню бути містком до глобального 
світового мистецького контексту. PAC, аудиторію 
якого становить переважно молодь 15–30 років, – 
це єдиний майданчик, де за відсутності можли-
вості подорожувати можна ознайомитися з акту-
альними художніми процесами і найвідомішими 
митцями, імена яких названі вище.

Ще одним аспектом трансформації PAC стало 
перше в Україні введення інституту медіації. 
Із 2013 р. відвідувачі могли побачити молодих 
співробітників інституції, які, працюючи безпо-
середньо у виставковому просторі, допомагали 

глядачам дізнатися більше і краще зрозуміти ті 
проєкти, які були представлені. Зазвичай на таку 
роботу претендували студенти, молоді худож-
ники, мистецтвознавці (Дмитриевская, 2020). 
Сьогодні медіація широко використовується в 
роботі європейських музеїв та галерей і є при-
кладом музейної освіти для аудиторії. Згідно зі 
словником ЮНЕСКО, термін «посередництво» 
включає в себе поняття комунікації та музейних 
зв’язків із громадськістю. Сучасна музеологія 
визначає посередництво як специфічну форму 
спілкування на перетині науково-фондової, 
дослідницької й експозиційно-просвітницької 
діяльності (Kliuchko, 2020: 81–89). Концептуа-
лізація мистецтва, мабуть, є основною причи-
ною появи нових форм комунікації із глядачем, 
де право теоретика мотивувати/інтерпретувати 
створення творів чи дій художника – невід-
дільна частина мистецького поля (Wróblewski, 
2013: 113–119). Медіатори стали частиною інсти-
туції лише на 6 років, адже наприкінці 2019 р. їх 
усіх було звільнено. На думку артдиректора PAC 
Бйорна Гельдхофа, інститут медіаторства втратив 
свою актуальність для PAC.

Програмним етапом змін стало включення 
освітньої функції в діяльність ЦСМ. Однією з її 
складових частин було створення «Кураторської 
платформи». Про роль і місце куратора можна 
говорити чимало, у контексті як музейного, так і 
незалежного кураторства. Терміни “independent” 
і “museum curator” прийшли до нас з англійської 
мови. Відомий куратор В. Мізіано вважає, що 
кураторство – це форма лінгвістичного виробни-
цтва, яка є невіддільною від стихії комунікацій-
ного обміну. Його становленню сприяє критичний 
сумнів у традиційному акті репрезентації. Крім 
того, будь-який репрезентативний акт передбачає 
певне авторське зусилля, а сама виставка – це про-
єкт, тоді як «виставковий показ і його просторово-
часовий вимір стають спільною діалогічною робо-
тою куратора і художника» (Мизиано, 2014: 16).

Ідея створення «Кураторської платформи» 
належить Екхарду Шнайдеру – генеральному 
директорові PAC, утілював її в життя Бйорн Гель-
дхоф, який приєднався до команди РАС у 2009 р. 
і став артдиректором у 2015 р. До 2020 р. про-
йшло три набори майбутніх кураторів, перший із 
яких відбувся наприкінці 2011 р. Після двох кон-
курсних турів з-поміж 130 претендентів обрали 
5 учасників, попередньо було обумовлено, що 
двоє з них мають бути «відсіяні» ще у процесі 
навчання. Отже, лише троє слухачів курсу – 
Тетяна Кочубинська, Єлизавета Герман та Марія 
Ланько – завершили навчання в повному обсязі. 
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Їхніми т’ютерами були Штефан Шмідт-Вульфен 
(ректор Кунстакадемії Відня) та Крістін Хаупт-
Стаммер (магістр мистецтв). Дворічна програма 
навчання передбачала надання стипендії в роз-
мірі 4 000 грн.

«Кураторська платформа» діяла у трьох напря-
мах, як-от: теоретичні семінари (що передбачали 
прочитання філософських, критичних текстів про 
сучасне мистецтво та їх обговорення на рідінг-
сесіях), занурення в роботу інституції (скажімо, 
створення звітів про стан збереження робіт, залу-
чення до публічної програми, яку учасниці курсу 
і мали розробляти, а також проведення дискусій, 
модерація зустрічей з аудиторією) та створення 
архіву. Учасниці мали розробити структуру того, 
як саме організовуватиметься архів сучасного 
українського мистецтва, працювали над створен-
ням профайлів художників, писали есе та робили 
дослідження, які згодом лягли в основу «Дослід-
ницької платформи». Другий і третій набори на 
«Кураторську платформу» тривали упродовж 
5 місяців. Цього разу програму розробляла Ксенія 
Малих. На другому наборі деякі лекції читала й 
Т. Кочубинська, яка поділилася практичним досві-
дом, адже на той момент вона була вже куратором 
PAC. Друга платформа була цікавою тим, що сту-
денти зробили фінальну виставку й були активно 
залучені до роботи на виставці Future Generation 
Art Prize (2018–2019 рр.). Одним із мінусів обох 
платформ була відсутність т’юторів – представни-
ків міжнародної артсцени.

Якщо дивитися на реалії сьогодення з філо-
софського погляду, не можна не погодитися, що 
споживацький гедонізм санкціонує вже панівне 
розуміння мистецтва як частини індустрії розваг 
і ексклюзивного споживання. Коли роль куратора 
починають розуміти як роль менеджера, завдан-
ням якого є задовольнити запит клієнта (тобто 
публіки) на отримання продукту, який спромож-
ний принести задоволення (Мизиано, 2014: 225). 
В. Мізіано не нівелює значення ролі куратора, 
а лише підкреслює ту тонку грань, яка відмеж-
овує високі ідеали служіння мистецтву і необхід-
ності кон’юнктури, що впливає на комерційний 
успіх. Така проблема торкнулася артінституцій у 
всьому світі, не останньою причиною якої, як ми 
вже згадували на початку статті, є високий рівень 
конкуренції.

Повертаючись до стратегічно важливих векто-
рів діяльності PAC, згадаємо дослідження укра-
їнського сучасного мистецтва, яким займається 
«Дослідницька платформа». Створена в лютому 
2016 р., вона стала логічним продовженням 
«Кураторської платформи», проте, на відміну від 

останньої, де учасники також займалися пошу-
ком інформації і створенням профайлів, «Дослід-
ницька платформа» займається суто створенням 
цифрового архіву і проведенням виставок на його 
базі. Появі платформи передували кілька етапів, 
серед яких проєкти «Переосмислення» (2014 р.) 
та “Boarderline” (2015 р.).

На думку Б. Гельдхофа, створення «Дослід-
ницької платформи» дало можливість сконцентру-
ватися на Україні: «Зрозуміти про що воно – укра-
їнське мистецтво». Натепер сьогодні є дослідники, 
бібліотекар та архівіст. За кожним дослідником 
закріплена окремаа тема. Дослідження – це велика 
робота, і щоб зробити її видимою, інституція про-
водить виставки на базі їхніх результатів. Упро-
довж трьох років (2016–2019 рр.), поки куратором 
«Дослідницької платформи» була Т. Кочубин-
ська, реалізовано 6 виставок. Результатом діяль-
ності цієї платформи стало також видання низки 
книг – квінтесенції досліджень окремих мистець-
ких явищ української артсцени. Зокрема: «Чому 
в українському мистецтві є великі художниці» та 
«Паркомуна. Місце. Спільнота. Явище».

Ми вже говорили про виставкову й освітню 
діяльність PAC, але не менш важливим був новий 
етап розвитку – проєкт Art Prize, мета якого – під-
тримка молодих художників, зокрема премією, 
ідея якої належить В. Пінчукові, а остаточне 
оформлення – артдиректорові РАС Б. Гельдхофу.

Проєкт Art Prize ділиться на два окремі, 
пов’язані один з одним підпроєкти.

Перший – PinchukArtCentre Prize – охоплює 
суто український мистецький контекст, другий – 
Future Generation Art Prize – створений для роботи 
зі світовою артсценою. На участь в останньому 
конкурсі можуть надсилати заявки художники з 
будь-якої країни світу, окрім України (для неї ство-
рений окремий, вищезгаданий проєкт). Модель 
майже така ж: митці вільно подають заявки, однак 
є віковий ценз – до 35 років. Наступним етапом 
є відбір, формування «шорт-листа», потім органі-
зовують виставку проєктів-домінантів, яка завер-
шується врученням премії. Треба зазначити, що 
роботи переможців і номінантів премії Future 
Generation Art Prize беруть участь у Венецій-
ському бієнале в ролі паралельної програми, яку 
репрезентує РАС.

У різний час володарями національної пре-
мії були: А. Волокітін, М. Кадан, Ж. Кадирова 
(2013 р.), «Відкрита група» (2015 р.), А. Звягінцева 
(2018 р.), група Я. Малащука та Р. Хімея (2020 р.). 
Головну нагороду міжнародної премії здобули 
С. Марселле (2010 р., Бразилія), Л. Ядом-Боак’є 
(2012 р., Великобританія), К. Мотта (2014 р., 
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Колумбія) і Н. Москіто (2014 р., Ангола), Е. Шкар-
нуліте (2019 р., Литва). Підтвердженням того, що 
мета премії – бути стартовим майданчиком для 
нових талантів – досягнута, є успішний розвиток 
міжнародної кар’єри її переможців, деякі з них 
мали персональні виставки в Serpentine Gallery в 
Лондоні, MoMA PS1, Tate Modern (11).

Під час запровадження міжнародної пре-
мії Future Generation Art Prize інституція запро-
сила відомих художників (А. Гурскі, Д. Хьорста, 
Д. Кунса та Т. Муракамі) стати її патронами. Їм 
запропонували зробити персональні виставки, які 
проходили б паралельно з виставкою номінантів. 
Так, у 2010 р. відкрилася персональна виставка 
Такаші Муракамі, а у 2013 р. – Демієна Хьорста 
«Два тижні, одне літо». Певною квінтесенцією 
стала групова виставка всіх 4-х художників-
патронів у 2014 р.

Ще однією важливою складовою частиною 
діяльності PinchukArtCentre, про яку вже йшлося, 
є участь у Венеційському бієнале. Однак варто 
зауважити, що інституція не завжди представляла 
лише паралельну програму (із проєктом “Future 
Generation Art Prize @ Venice” виставами: («Перше 
придбання», 2005 р.; “The Future Generation Art 
Prize @ Venice 2011”, “The Future Generation Art 
Prize @ Venice 2013”, “Future Generation Art Prize 
@ Venice 2017”), а й отримувала від держави право 
представляти український національний павіль-
йон, зокрема проєктами: «Поема про внутрішнє 
море», 2007 р.; «Степи мрійників» (“Steppes of 

Dreamers”, 2009 р.; «Надія!», 2015 р. У цьому 
сенсі PAC – це єдина приватна інституція в Укра-
їні, яка спромоглася на це. Таким чином інститу-
ція в різних форматах сприяла становленню пре-
стижу України на міжнародній артсцені.

Висновки. Від початку 1990-х рр. характерною 
рисою інституціонального ландшафту української 
артсцени була нестабільність. За ці роки виникло 
й безслідно зникло чимало приватних мистець-
ких установ. На цьому тлі своїм сталим розви-
тком виділяється PinchukArtCentre, що є прикла-
дом успішної інституції західної моделі в Україні, 
яка за багатьма аспектами своєї діяльності не має 
аналогів серед приватних чи державних мистець-
ких установ. Він здійснює багатовекторну роботу, 
має великий вплив на розвиток як локальної, так і 
міжнародної артсцени, допомагає реалізовуватись 
молодим художникам і уможливлює міжнародний 
культурний діалог, що, своєю чергою, допомагає 
українському артсередовищу не замикатися на 
собі, а поєднувати у своєму розвитку традиції та 
глобальне бачення, яке виникає у процесі комуні-
кації. PAC виховав ціле покоління молодих укра-
їнських митців, серед яких представники групи 
Р.Е.П. та багато інших художників з усієї України. 
На прикладі ЦСМ ми бачимо, що мистецька уста-
нова як живий організм здатна не тільки зміню-
ватися, розширювати сферу своїх інтересів, але 
й впливати на трансформацію суспільної свідо-
мості, як це відбувається зі ставленням молодого 
покоління в Україні до сучасного мистецтва.
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РИСУНОК ІЛАРІОНА ПЛЕЩИНСЬКОГО

Стаття присвячена дослідженню рисункової спадщини одного з найвидатніших українських рисувальників 
середини ХХ століття, викладача Київського державного художнього інституту, художника-графіка Іларіо-
на Миколайовича Плещинського. Метою розвідки є аналіз етапів розвитку художньо-стильової та жанрової 
структури рисунків художника, а також матеріалів і техніки виконання аркушів залежно від періоду. На основі 
вивчення листування І. Плещинського періоду Великої вітчизняної війни й інших архівних документів уточнено 
деякі деталі біографії художника.

І. Плещинський використовував розмаїття рисункових матеріалів: графітний, свинцевий, вугільний та кольо-
рові олівці, вугіль, сангіну, акварель; експериментував із методом рисування через копіювальний папір, створював 
аркуші, що поєднували в собі риси рисунка й естампа; пробував себе в жанрах портрета, натюрморту, побуто-
вої зарисовки, проте найулюбленішим жанром, до якого І. Плещинський звертався протягом усіх творчих років, 
залишався пейзаж.

Іларіон Плещинський тонко відчував тенденції розвитку сучасного йому художнього історико-культурного 
контексту та залишався вірним насамперед своїм власним мистецьким смакам. Рисунки І. Плещинського про-
тягом усіх років пронизує прагнення втілити мить становлення невловимого теперішнього як грані-перетікан-
ня майбутнього в минуле. На відміну від більшості творів соцреалістичного спрямування, теперішній момент 
у рисунках Іларіона Плещинського має певну тривалість, подовженість, адже для художника насамперед був 
важливим не стільки готовий результат, скільки сам акт творення. Отже, І. Плещинський зовнішньо дотри-
мується вимог соцреалізму, реалістичного зображення дійсності та досягнень радянської людини, водночас спо-
внює свої аркуші невловимими трансцендентними категоріями – світлом, повітрям, рухом та часом.

Ключові слова: рисунок, український рисунок, творчість Іларіона Плещинського, простір, час, пейзаж.
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DRAWINGS OF ILARION PLESHCHINSKYI

The article is devoted to the study of the drawings heritage of one of the greatest Ukrainian draftsmen of the mid-
twentieth century, the professor of the Kyiv State Art Institute, the graphic artist, Ilarion Mykolaiovych Pleshchynskyi. The 
aim of the study is to analyze the stages of development of artistic, stylistic and genre structure of the artist’s drawings, 
as well as the materials and techniques of the works depending on the period. Based on the study of Pleshchynskyi’s 
correspondence during the Great Patriotic War and other archival documents, some details of the artist’s biography have 
been clarified.

I. Pleshchynskyi used a variety of drawing materials: graphite, lead, charcoal and colored pencils, charcoal, sanguine, 
watercolor; he experimented with the method of drawing by using the copy paper, creating works that combined the 
features of drawing and printmaking; tried himself in the genres of portrait, still life, animalier and genre art, but his 
favorite genre, to which I. Pleshchynskyi turned throughout the creative years, remained a landscape.

Subtle in sensing the trends in the development of contemporary artistic, historical and cultural context, Ilarion 
Pleshchynskyi remained faithful, above all, to his own artistic tastes. Throughout all the years, Pleshchynskyi’s drawings are 
imbued with the desire to embody the moment of formation of the elusive present as a border-crossing of the future into the past. 
Unlike most works of the social realism, the present moment in the drawings of Ilarion Pleshchynskyi has a certain duration, 
lengthening, because for the artist, above all, was not so much the finished result that was important, as the act of creation 
itself. Thus, outwardly observing the requirements of social realism (a realistic portrayal of reality and the achievements of 
Soviet man), I. Pleshchynskyi fills his works with subtly transcendent categories, namely: light, air, movement and time.

Key words: Drawing, Ukrainian drawing, Oeuvre of Ilarion Pleshchinsky, Space, Time, Landscape.
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Постановка проблеми. Початок станов-
лення рисунку як самостійного виду мистецтва 
пов’язаний зі світоглядними змінами доби Відро-
дження, проте лише двома століттями пізніше, у 
період класицизму, рисунок уповні засвоїв влас-
ний неповторний арсенал засобів виразності, які 
дозволили йому втілювати «динамічне, а підсві-
домо – часове начало» (Лєвітін, 1990: 17). Саме 
тоді з’явилися митці, у творчості яких провід-
ним, а в деяких – єдиним, художнім інструмен-
том став саме рисунок (Лєвітін, 1990: 22). Поді-
бне явище мало місце і в українському мистецтві: 
Тарас Шевченко, Лев Жемчужников, Порфирій 
Мартинович були більше рисувальниками, ніж 
живописцями (Майстренко-Вакуленко, 2012: 83). 
Авангардні течії початку ХХ ст., зумовлені розви-
тком нових філософських та наукових концепцій, 
також стали сприятливим ґрунтом для розвитку 
мистецтва рисунку. Істотну частину творчої спад-
щини видатних українських живописців – Олек-
сандра Богомазова, Марка Епштейна, Олекси 
Новаківського, Оксани Павленко, Охріма Крав-
ченка становить рисунок; непересічними рису-
вальниками були Осип Сорохтей, Василь Седляр 
та Кость Єлева. Пластична мова рисунку у твор-
чості кожного із цих художників є гостро інди-
відуальною, яка, однак, відображає загальні тен-
денції мистецького русла доби. Особливо цікава 
в цьому контексті творчість графіка Іларіона Пле-
щинського (1892–1961 рр.) – одного з небагатьох 
українських художників, яких можна з упевне-
ністю назвати рисувальником.

Аналіз досліджень. Більшість із нечисленних 
досліджень, присвячених творчості І. Плещин-
ського, пов’язані з персональними виставками 
художника: це каталог 1939 р.; дві статті-замітки 
в журналі «Образотворче мистецтво» 1940 р. – 
редактора та Ф. Кричевського; каталог графічних 
творів І. Плещинського 1964 р. з короткою перед-
мовою Л. Сак; пресреліз до виставки 2013 р. в 
Національному художньому музеї України (далі – 
НХМУ) «Діалог у часі: Іларіон Плещинський – 
Олекса Захарчук». У 2015–2016 рр. Д. Нікітін опу-
блікував спогади дружини І. Плещинського Софії 
Проходи про життя та творчість чоловіка. Стислі 
відомості про І. Плещинського біографічного 
характеру вміщенні в низці видань та на сайтах 
енциклопедичного характеру. Твори І. Плещин-
ського є окрасою багатьох музейних, архівних 
та приватних зібрань України, зокрема Націо-
нального музею у Львові імені Андрея Шептиць-
кого, Одеського художнього музею, Луганського 
художнього музею, Хмельницького обласного 
художнього музею, Центрального державного 

архіву-музею літератури і мистецтв України 
(далі – ЦДАМЛМ України), а найбільша збірка 
рисунків та естампів художника належить Наці-
ональному художньому музею України (Нікітін, 
2015: 104). Роботи І. Плещинського представ-
лені також у колекціях художніх музеїв Москви, 
Санкт-Петербурга, Казані та низки приватних збі-
рок різних країн.

Мета статті – поглиблене вивчення рисунко-
вої спадщини Іларіона Плещинського, аналіз її 
художньо-стильової, жанрової структури, а також 
матеріалів та техніки виконання окремих арку-
шів; уточнення деяких відомостей біографічного 
характеру на основі архівних джерел.

Виклад основного матеріалу. За майже 
п’ятдесят років активного творчого життя Іла-
ріона Плещинського, початок якого припав на 
складний період Першої світової війни та поліс-
тилізму 20–30-х рр. ХХ ст., художником було 
створено сотні рисунків. І. Плещинський не 
закінчив навчання в Імператорському товаристві 
заохочення мистецтв, був призваний на службу до 
царської армії, потрапив у полон і провів чотири 
роки в німецькому таборі для російських військо-
вополонених. Після звільнення І. Плещинський 
навчався в Казанських художніх майстернях, а 
після закінчення саме там розпочав педагогічну 
діяльність, яку не полишав до кінця свого життя 
(за винятком 1941–1944 рр.). Згодом, уже досвід-
чений майстер, викладач Київського державного 
художнього інституту (з 1924 р.), художник ство-
рює визначні рисункові цикли в часи утвердження 
єдиного методу соцреалізму, переживає труднощі 
воєнних років, плідно працює в повоєнні роки. 
«У творах майстра своєрідно відбилися зміни мис-
тецьких напрямів 1910-х, 20-х, 30-х рр. минулого 
століття. І. Плещинський ніколи не був осторонь 
новітніх формальних тенденцій, однак не поринав 
у жодну з головою. Його творчість можна умовно 
розділити на періоди: «авангардний», «неореаліс-
тичний», «соцреалістичний», щоправда, «ізми» 
аж ніяк не панували над сутністю його мисте-
цтва» (Нікітін, 2015: 104).

Найраніші збережені рисунки І. Плещин-
ського датуються 1915–1917 рр., періодом пере-
бування в полоні. У таборі він створив серію 
портретних, пейзажних та жанрових зарисовок, 
у яких досліджував не стільки об’єкт і форму, 
скільки світло та повітря («В таборі до військо-
вополонених. В. О. Топорков читає газету», 
1916 р., НХМУ, Гр-2822; «Військовий загін. 
Начерк», 1915–1917 рр., НХМУ, Гр-2823 та інші). 
У начерках, виконаних кольоровими олівцями, 
«Будиночки з червоними дахами» (1915 р., НХМУ, 
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Гр-2825), «За колючим дротом» (1915 р., НХМУ, 
Гр-2826) активна експресія кольору спрямована 
на втілення середовищності; у подальших роках 
І. Плещинський буде використовувати колір зна-
чно стриманіше.

Рисунки І. Плещинського 1920–1930-х рр. дея-
кою мірою втілюють авангардні ідеї первинності 
формальних мистецьких елементів над сюжетом. 
Його начерк тушшю та широким пензлем «Жінка, 
що сидить» (1921 р., НХМУ, Грс-6180) за експре-
сивністю та лаконічною виразністю перегуку-
ється із «Жінкою, що читає газету» О. Богомазова. 
У пейзажах 1920-х рр. – «Київські схили» (1925 р., 
Грс-6175), «Пейзаж» (1925 р., Грс-6178), «Дво-
рик. Казань» (1926 р., Грс-10882) – простежується 
кубістичний підхід у трактуванні форми; активну 
роль у структуруванні аркуша відіграє тон, його 
підтяжка до меж площин сплощує простір та пере-
носить із сюжету акцент на композицію ритмів та 
плям. Дуже цікавими є пейзажні аркуші, виконані 
технікою рисування через копіювальний папір, що 
поєднує такі різні за сутністю процеси створення 
рисунка й естампа. На звороті одного з таких 
аркушів «Пейзаж з деревами» (1926 р., НХМУ, 
Грс-6173) зроблено напис: «Краєвид з деревами на 
березі річки. 1924»; отже, можна припустити, що 
цей аркуш був виконаний через деякий час мето-
дом монотипування з натурного начерку. І. Пле-
щинського, як досвідченого графіка, який вико-
нав численні літографії й офорти, приваблювали 
художні можливості такого рисунка-монотипії. 
Окрім здійснення мистецького відбору та досяг-
нення віртуозності лінії, чим досить часто корис-

тувалися художники, повторюючи на просвіт свої 
начерки (як-от Валентин Сєров), рисування через 
копіювальний папір додавало начеркам особливої 
нерукотворності, яка притаманна лише естампам.

У ці роки І. Плещинського приваблюють екс-
пресивні можливості кольору, водночас художник 
не заглиблюється в його питомо живописні мож-
ливості, а використовує колір як допоміжний еле-
мент виразності. Начерки, виконані кольоровими 
олівцями, – «Вудильники на березі» (1925 р., 
НХМУ, Грс-6176), «Пейзаж» (1926 р., НХМУ, Грс-
5802), «Купальщиці» (1929 р., НХМУ, Грс-5794) 
і аквареллю – «Портрет С. П. (Софії Проходи)» 
(1928 р., НХМУ, Грс-9951), – набувають додатко-
вої енергії, привнесеної контрастами кольорових 
плям. Композиційна структура аркуша «Пейзаж 
з червоними будиночками» (1920-ті рр., НХМУ, 
Грс-6179), виконаного графітним олівцем, аква-
реллю та доповненого широкими мазками чорної 
туші, наводить на порівняння із творами Поля 
Сезанна.

У першій третині ХХ ст. анімалістичний жанр 
мав місце у творчості низки українських художни-
ків: визнаним анімалістом був Всеволод Авєрін; 
чимало зарисовок тварин виконав під час евакуа-
ції в Самарканді Кость Єлева; начерки тварин тра-
пляються в доробках Романа Сельського, Олекси 
Шатківського, Сергія Конончука й інших.

Анімалістичні рисунки І. Плещинського виріз-
няються впевненою лінією; у серії 1928 р. худож-
ник досліджує розмаїття грації рухів звірів Київ-
ського зоопарку, у наступні роки зарисовує корів та 
коней на пасовиську. Особливо виразні кольорові 

Рис. 1. І. Плещинський. Будиночки з червоними дахами. Гр-2825



Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 35, том 3, 202140

Мистецтвознавство

аркуші: «Корови на лузі» (1930 р., НХМУ, Грс-
6164) та «Стадо на відпочинку» (1929–1930 рр., 
НХМУ, Грс-5804), у яких і олівець, і акварель віді-
грають однаково активну роль.

На початку 1930-х рр. І. Плещинський про-
довжує досліджувати виражальні можливості 
матеріалу – олівцевого штриха, який неначе руха-
ється разом із повітрям, відтворює подих вітру та 
мерехтіння сонця («Пейзаж з конем та людиною», 
1933 р., НХМУ, Грс-10891), широкого, ціліс-
ного мазка сепії («Пейзаж в Межигір’ї», 1933 р., 
НХМУ, Грс-5801); поєднання олівця й акварелі в 
побудові ритмічної композиційної структури, що 
відтворює динаміку будівництва («Будівництво» 
1935 р., НХМУ, Грс-10892)

Із середини 1930-х рр., після зачистки всіх сти-
лів і формування засад єдиного стилю «соцреа-
лізм» (Білокінь, 2003), образотворче мистецтво 
було цілком поставлено на службу радянській 
агітаційній системі. У цей період, коли цінува-
лися насамперед станкова картина, придатний 
для тиражування естамп або агітаційна графіка, 
рисунок як самостійний вид мистецтва був досить 
рідкісним явищем у творчості радянських худож-
ників. Тим самим додатково підкреслюється 
винятковість постаті І. Плещинського-рисуваль-

ника, що було відзначено Федором Кричевським: 
«Першим показом малюнка, як мистецтва, є в нас 
виставка художника І. М. Плещинського» (Кри-
чевський, 1940: 23). Відтоді провідне місце в його 
творчості посідає пейзаж, який вирізняють роман-
тика, елегійність та камерність.

У 1934 р., після чергової реорганізації КДХІ на 
засадах Всеросійської академії мистецтва, І. Пле-
щинський перейшов на роботу до Київського 
інженерно-будівельного інституту, у якому очо-
лював кафедру рисунку. У різних джерелах подано 
інформацію про те, що І. Плещинський працював у 
ньому до 1944 р. (Професори НАОМА, 2012: 176; 
ЦДАМЛМ України. Ф. 183. Оп. 1. Передмова. 
Арк. 3), проте фактично його педагогічна робота 
була припинена з початком Великої вітчизня-
ної війни: наприкінці серпня І. Плещинський із 
сім’єю був евакуйований із Києва. Зі спогадів 
дружини художника, Софії Проходи, опублікова-
них Д. Нікітіним, дізнаємося, що І. Плещинський 
був на початок війни призивного віку й офіцером 
запасу (Нікітін, 2016: 100). Отримавши розпоря-
дження про евакуацію на схід від військкомату, 
він був, таким чином, відірваний від решти укра-
їнських художників, які евакуювалися групами до 
Уфи, Самарканда, Ташкента, Алма-Ати й інших 

Рис. 2. І. Плещинський. Корови на лузі. Грс-6164
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міст Середньої Азії. Саме ізольованість у малень-
кому селі Юго-Конево Челябінської області най-
більше пригнічувала І. Плещинського в перші 
роки війни; він доклав чималих зусиль для того, 
щоб перебратися до Уфи, куди були евакуйовані 
більшість членів Спілки радянських художників 
України (далі – СРХУ). В одному із численних 
листів художника воєнного часу своєму другові, 
скульптору Максу Гельману, читаємо: «Для мене 
було б безкінечно приємніше жити у своєму 
середовищі в колі своїх професійних інтересів, 
ніж бути цілковито від усього відірваним. Життя 
тут до відрази одноманітне» (ЦДАМЛМ України. 
Ф. 183. Оп. 2. Спр. 60. Арк. 4). Окрім цього, худож-
нику дошкуляв брак художніх матеріалів, осо-
бливо паперу. Більшість рисунків І. Плещинського 
1941–1943 рр. виконані на аркушах з учнівських 
зошитів у лінійку або клітинку, та й ті доводилося 
використовувати дуже ощадливо: «У мене з папе-
ром дійсно дуже тяжке становище. <…> Мені 
вдалося викрасти декілька зошитів у дружини, 
яка працювала в дитбудинку, але і ці зошити ось-
ось скінчаться. І куди я тільки не писав стосовно 
паперу! Ти не можеш уявити, до чого гидко рису-
вати на цьому – у косу лінійку» (ЦДАМЛМ Укра-
їни. Ф. 183. Оп. 2. Спр. 60. Арк. 13). Жах воєнних 
років, усі тягарі евакуації додатково ускладнюва-
лися неусипним наглядом радянської тоталітарної 
машини: для того, щоб мати можливість робити 
начерки з натури в колгоспі, на підприємстві чи 
виробництві в ті часи, художник мав отримати 
особливий дозвіл. Для І. Плещинського, джере-
лом натхнення якого виступала саме натура, від-
сутність такого дозволу була катастрофічною: 
«Головне, що завадило роботі, це те, що мені 
до сих пір не видали дозволу. В цьому сенсі, я 
ще більш ніж пов’язаний із натурою, без якої не 
можу ступити кроку, – писав він М. Гельману, – 
ніколи нічого путнього не виходило з голови або 
по картинках» (ЦДАМЛМ України. Ф. 183. Оп. 2. 
Спр. 60. Арк. 12 зв.). І. Плещинський звертався до 
відділу агітації та пропаганди місцевого райкому 
партії з посвідченням члена Спілки радянських 
художників УРСР (ЦДАМЛМ України. Ф. 183. 
Оп. 2. Спр. 62), із проханням дати право на зари-
совки й етюди на тему з колгоспного життя, проте 
отримав відмову (ЦДАМЛМ України. Ф. 658. 
Оп. 1. Спр. 144. Арк. 1). Художник пише черго-
вого, повного відчаю, листа до заступника голови 
СРХ УРСР Олексія Шовкуненка, у якому благає 
про допомогу: «Цілком необхідно, щоб Ви від 
імені правління спілки ще раз, і як можна скоріше, 
звернулися безпосередньо до Секретаря Багаряк-
ського райкому партії і зав. відділом пропаганди 

і наполягали б на видачі права робити зарисовки 
в колгоспі. Бо розсудіть самі, життя тут, в цій 
глушині, без роботи, а не мати права рисувати з 
натури – це жахливо, жахливо зверх усякої міри» 
(ЦДАМЛМ України. Ф. 658. Оп. 1. Спр. 144. 
Арк. 1). Крізь ці строки І. Плещинського прогля-
дає вся прихована сутність стилю «соцреалізм»: 
за словами Сергія Білоконя, «мистець повинен 
був бачити в цьому житті лише те, що дозволяла 
бачити партія. І бачити лише так, як партія веліла 
бачити» (Білокінь, 2003). Окремі художники отри-
мували відрядження до певних успішних і «пока-
зових» колгоспів та підприємств, бо в іншому 
місці художник міг побачити і зобразити щось не 
відповідне програмі партії.

За всіх цих негараздів, відсутності елементар-
них побутових умов, І. Плещинському вдалося 
створити в евакуації понад дві сотні рисунків та 
начерків, переважно пейзажів. Невибагливі за 
композиційним мотивом (як, наприклад, «Перша 
посадка картоплі» (ЦДАМЛМ України. Ф. 183. 
Оп. 2. Спр. 38. Арк. 8)), зарисовки Юго-Конева, 
Челябінська й околиць виконані графітним олів-
цем та вуглем. Обмеженість у мотивах та мате-
ріалах художник компенсує багатством різно-
манітних рухів ліній та штриха. Віртуозність 
І. Плещинського у володінні рисувальним матері-
алом – «нервову гостроту штриха», «заповненість 
площини різними штрихами», «швидко рухомий 
штрих» – було відмічено Федором Кричевським 
ще в довоєнних рисунках митця (Кричевський, 
1940: 24). В евакуації І. Плещинський продо-
вжує вдосконалювати рисувальну техніку, наси-
чує кожен доторк матеріалу до паперу особливим 
мистецьким настроєм. Аркуші об’єднує акцент на 
повітряності; характер опрацювання крон дерев 
штрихом-розчерком, який створює відчуття руху 
повітря, тремтіння, мерехтіння крон, нагадує пово-
єнні аркуші Костянтина Єлеви канівського циклу.

За ці довгі два роки евакуації І. Плещинському 
вдалося лише на три тижні вирватися до Уфи 
(у 1942 р.), де він отримав таке необхідне йому 
спілкування та моральну підтримку соратників-
митців (ЦДАМЛМ України. Ф. 183. Оп. 2. Спр. 60. 
Арк. 15, 15 зв.). Тоді ж він виконав портрети 
О. Шовкуненка (НХМУ, Грс-10871), К. Трохи-
менка (НХМУ, Грс-10872), М. Шаронова (НХМУ, 
Грс-6118) та декілька пейзажів. У червні 1943 р., 
після численних прохань та звернень до різних 
інстанцій, І. Плещинському нарешті вдалося пере-
братися до Уфи. Там художник поселився в «зимо-
вій вбиральні уфімського музею», де на «дого-
вірних началах» переписував евакуйовані фонди 
графіки українських музеїв, а вночі виконував 
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«обов’язки нічного сторожа» (ЦДАМЛМ Укра-
їни. Ф. 183. Оп. 2. Спр. 60. Арк. 24 зв.). Невдовзі 
І. Плещинський організував в Уфі виставку своїх 
рисунків за два роки життя в Юго-Конево, на яку 
відібрав приблизно 45 робіт (ЦДАМЛМ України. 
Ф. 183. Оп. 2. Спр. 60. Арк. 24 зв.). Після повер-
нення до звільненої України, протягом 1944 р. 
І. Плещинський створив десятки рисунків Хар-
кова, Чугуєва та довколишніх сіл, Києва, Канева 
та рідних місць у Білорусії. У 1944 р. в Харкові 
відбулася ще одна персональна виставка рисун-
ків художника (ЦДАМЛМ України. Ф. 183. Оп. 2. 
Передмова. Арк. 4–5). Тоді ж І. Плещинський 
повертається до викладацької роботи у КДХІ на 
факультеті графіки.

У рисунках повоєнного періоду художник про-
довжує досліджувати натуру, звертається пере-
важно до пейзажу, результатом чого стала чис-
ленна серія «Київ та околиці». Стриманіші за 
композиційним вирішенням рисунки другої поло-
вини 1940-х – початку 1950-х рр. («Пам’ятник», 
1946 р., НХМУ, Грс-10936; «Русанівський залив», 
1952 р., НХМУ, Грс-7029 та інші) змінюються спо-
вненими енергії рисувального матеріалу, актив-
ності лінії, гостроти та влучності композиційних 
рішень аркушами другої половини 1950-х рр. 
Одним з улюблених композиційних прийомів 
І. Плещинського стає контраст-поєднання силу-

етно-площинної плями заднього плану (смуги 
дерев, пагорбів) і активних елементів переднього 
плану – стовбурів дерев («Вид з Подолу», 1957 р., 
Грс-10925; «На острові Труханові», 1958 р., Грс-
10926 та Грс-10927), конструкцій («На сільгосп-
виставці», 1959 р., Грс-10930), людських постатей 
(«Весняна робота на городі», 1959 р., Грс-10943).

У багатьох рисунках цих років І. Плещинський 
делікатно і напрочуд майстерно вводить колір, 
який додає аркушам легкості, просторовості, про-
зорої повітряності і навіть деякої імпресіоністич-
ності. Основним матеріалом виконання аркушів 
«Площа Ленінського комсомолу» (1959 р., НХМУ, 
Грс-6043), «В Першотравневому парку восени» 
(1959 р., НХМУ, Грс-7036), «Вулиця в Перво-
майськом саду. Київ» (1960 р., НХМУ, Грс-6045), 
«Київ. Алея в Пролетарському саду» (1960 р., 
НХМУ, Грс-6818), «Київ. Фонтан в Першотравне-
вому парку» (1960 р., НХМУ, Грс-6819) є вугіль; 
його тремтлива і водночас насичена чорна лінія 
несе основну виразність. Водночас легке підко-
льорування окремих елементів насичує простір 
аркуша повітрям. І. Плещинський не зловживає 
лінійною перспективою, розмаїття його лінії, наро-
джене з точки, варіюється від ледь помітної риски 
до активного розчерку, а тон створюється шляхом 
згущення різноманітних варіантів уривчастих та 
суцільних штрихів, завитків та каракулів.

Рис. 3. Плещинський. Площа Ленінського комсомолу. Грс-6043
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Посмертна виставка творів І. Плещинського 
відбулася в залах Київського музею російського 
мистецтва в 1964 р. Рисунки художника стано-
вили основну частину експозиції поряд з естам-
пами – літографіями й офортами, виконаними за 
мотивами авторських рисунків. На думку мисте-
цтвознавиці Людмили Сак, «<…> головна прива-
бливість цих чудових рисунків у тому, що чіткість 
художньої думки поєднується в них з тонкою пере-
дачею живого, гострого почуття» (Каталог, 1964).

Висновки. Іларіон Плещинський тонко від-
чував тенденції розвитку сучасного йому худож-
нього історико-культурного контексту, залишався 
вірним насамперед своїм власним мистецьким 
смакам. Рисунки І. Плещинського протягом усіх 
років пронизує прагнення втілити отой «швидко-
плинний момент буття» (Захарчук, 2013), невло-
виму мить становлення теперішнього як грані-
перетікання майбутнього в минуле. На відміну від 
більшості творів соцреалістичного спрямування, 
теперішній момент у рисунках І. Плещинського 
має певну тривалість, подовженість, пов’язаність 
із минулим та майбутнім, на чому наполягали ще 
з початку ХХ ст. філософи Анрі Бергсон, Едмунд 

Гуссерль, Моріс Мерло-Понті й інші. Для І. Пле-
щинського насамперед був важливим не стільки 
готовий результат, скільки сам акт творення, у 
процесі якого «<…> тіло пов’язує в єдине ціле 
теперішнє, минуле і майбутнє, воно є джерелом 
часу» (Мерло-Понті, 1999 [1945]: 308). Отже, 
І. Плещинський зовнішньо дотримується вимог 
соцреалізму: реалістичного зображення дійсності 
та досягнень радянської людини (сільські мотиви, 
краєвиди історичних місць та новобудов), спо-
внює свої аркуші невловимими трансцендент-
ними категоріями – світлом, повітрям, рухом, 
утілює основну відмітну рису рисунку як осо-
бливого виду мистецтва: відтворювати «не готову, 
постійну дійсність, а її становлення» (Віппер, 
1985: 26). Кожен доторк матеріалу до площини 
аркуша в рисунку І. Плещинського втілює мить – 
найменшу неділиму частинку часу, які разом, у 
поєднанні, відтворюють його порух. Наповне-
нням своїх аркушів протяжним моментом тепе-
рішності І. Плещинський досягає також й іншого 
різновиду простору, що виходить за межі реаліс-
тичних засад, – простору, народженого із часу 
(Шпенглер, 1998 [1918]: 335).
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ІНТЕРАКТИВНІСТЬ У ДИЗАЙНІ НОВИННОГО САЙТУ

У статті проаналізовано дизайн новинних сайтів із позиції інтерактивності їхнього контенту. Активний пере-
хід інформації у віртуальне середовище та стрімкий розвиток новинних сайтів формують перед теоретиками та 
практиками дизайну низку завдань, пов’язаних з осмисленням і оптимізацією візуально-комунікативних характе-
ристик цих інтернет-ресурсів, покращенням їхнього функціонування з позиції дизайну інформаційного контенту. 
Важливим є питання інтерактивності в дизайні новинних сайтів як ефективного засобу впливу на сприйняття 
інформації. Метою статті є розкриття особливостей дизайну інформаційного контенту новинного сайту з вико-
ристанням інтерактивних елементів. У дослідженні доведено, що новинні сайти формуються та функціонують 
за специфічними принципами, зумовленими особливостями віртуального простору, а їхня структурна гнучкість 
дозволяє широко впроваджувати елементи інтерактивного дизайну, тобто забезпечувати максимальну взаємо-
дію з користувачем. Визначено, що інтерактивні елементи здатні не лише покращити сприйняття інформації, 
надати читачу різні сценарні можливості під час користування ресурсом, але й сприяють залученню ширшої 
аудиторії та формують особливий пізнаваний образ новинного сайту. Сформульовані в дослідженні типи пода-
чі інтерактивного контенту новинного сайту (анімований та кастомізований) та варіанти його формування 
за рівнем взаємодії з користувачем (мінімальний, оптимальний та високий рівні) визначають перспективи для 
подальшого дослідження у сфері дизайну цифрових медіа. Наукова новизна роботи полягає в комплексному аналізі 
дизайну новинного сайту та вияві типів і варіантів формування його інформаційного контенту із застосуванням 
інтерактивних елементів із метою забезпечення максимальної ефективності комунікації.

Ключові слова: інтерактивність, дизайн, новинний сайт, інформація, періодичне інтернет-видання.
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INTERACTIVITY IN DESIGN OF NEWS SITE

The article analyzes the interactive content of news site design. The active transition of information into the virtual 
environment and the rapid development of news sites pose a number of challenges to design practitioners and theorists. 
These tasks are related to understanding and optimizing the visual and communicative characteristics of news Internet 
resources, improving their functioning from the standpoint of the formation of information content. The issue of interactivity 
in media design of news sites as an effective means of influencing the perception of information is important. The purpose 
of the article is to reveal the features of the design of information content of the news Internet publication using interactive 
elements in order to ensure maximum communication efficiency. It is proved that news sites are formed and function 
according to specific principles due to the peculiarities of cyberspace. The structural flexibility of news sites allows you 
to widely implement elements of interactive design, providing maximum interaction with the user. It is determined that 
interactive elements can not only improve the perception of information, but also form a special recognizable image of 
the news site, providing the reader with various scripting opportunities when using the resource. The types of interactive 
content of the news site identified in the study and the options for its formation according to the level of interaction with 
the user (minimum, optimal and high level) determine the prospects for further research in the field of digital media 
design. The scientific novelty of the work is determined by a comprehensive analysis of the media design of the news site 
and the identification of types and options for the formation of its information content with the use of interactive elements 
in order to ensure maximum communication efficiency.

Key words: interactivity, design, news site, information, Internet periodical.

Постановка проблеми. Реалією сьогодення 
є стрімка віртуалізація інформаційного серед-
овища, тобто перехід ледь не всіх засобів кому-
нікації в цифровий формат та, відповідно, забез-
печення високого ступеня мобільності та свободи 
оперування даними. Перехід інформації у вірту-
альне середовище утворює новий вид видань, які, 
з одного боку, є наступниками друкованих медіа, 
а з іншого – формуються та функціонують за спе-
цифічними принципами, зумовленими особли-
востями віртуального простору. Перспективи роз-
витку новинних сайтів у цифровому середовищі 
потребують ретельного теоретичного та практич-
ного осмислення, зокрема з позиції особливостей 
дизайну та можливості посилення інтерактив-
ності інформаційного контенту з метою забезпе-
чення максимальної ефективності комунікації.

Аналіз досліджень. Новинний вебсайт являє 
собою новий етап еволюції друкованих засобів 
комунікації і, оскільки йдеться про процеси, що 
відбуваються безпосередньо зараз, багато питань, 
пов’язаних із їх теоретичним осмисленням та 
конкретними практичними рекомендаціями, зали-
шаються відкритими. Важливим завданням є роз-
криття засобів та принципів дизайну інформацій-
ного контенту в цифровому новинному виданні та 
вияв способів покращення сприйняття візуальної 
інформації, зокрема завдяки інтерактивним еле-
ментам. Сьогодні чимало авторів переймаються 
проблематикою комунікаційного дизайну у про-

сторі Інтернету, водночас праць, у яких досліджу-
ють питання дизайну інформаційного контенту 
в періодичних інтернет-виданнях, зокрема на 
новинних сайтах, недосить. Для досягнення мети 
дослідження опрацьовано джерела, що охоплю-
ють питання інформаційного дизайну, інтерак-
тивного дизайну та видавничої справи в цифро-
вому середовищі. Теоретичні аспекти вебдизайну 
й інформаційних ресурсів в інтернет-середовищі 
розглянуто в роботах Дж. Берда, Д. Бородаєва, 
П. Макнейла. Питання медіапростору та комуні-
кативного дизайну розкрито у працях Г. Нікуло-
вої, Г. Почепцова, О. Соболєва, Дж. Фраскари. 
Питання інтерактивності та мультимедійних тех-
нологій у сучасному дизайні висвітлено в публі-
каціях Н. Чепмена, М. Опалєва, Н. Брижаченко. 
Формування та дизайн друкованих засобів масової 
інформації та їх інтеграції в інтернет-середовище 
розглянуто у працях М. Женченка, В. Шевченко, 
О. Бєляєва, О. Ситник. Для візуального аналізу 
використано матеріали інтернет-ресурсів.

Мета статті полягає в розкритті особливос-
тей дизайну інформаційного контенту новинного 
сайту з використанням інтерактивних елементів.

Виклад основного матеріалу. Галузь полігра-
фії, поява якої свого часу сприяла прискоренню 
темпів обміну інформацією, адаптується до умов 
сьогодення й активно входить в інтернет-середо-
вище, формує інформаційні ресурси в цифровому 
форматі. Найбільший інтерес як об’єкти дизайну 
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становлять періодичні цифрові видання, або 
новинні сайти, оскільки поєднують у собі обра-
зотворчу та багаторівневу текстову інформацію та 
володіють структурною гнучкістю на противагу, 
наприклад, електронним книгам, де найчастіше 
зберігається лінійність сюжету. Ці особливості 
періодичних цифрових видань дозволяють активно 
впроваджувати нові підходи в дизайні та форму-
вати контент за кількома напрямами традиційних 
засобів масової інформації – преси (текстові та 
зображальні статичні елементи), радіо (звуковий 
супровід), телебачення (відеосупровід). Дизайнер 
у таких виданнях залучає інструментарій медіади-
зайну, визначає ефективні засоби комунікації, фор-
мує проєктний образ інтерфейсу новинного сайту, 
передбачає зручність користування та сценарій 
сприйняття інформації. Медіадизайн – це міждис-
циплінарний проєктний напрям у сфері візуаль-
них комунікацій, що формується з інформаційної, 
естетичної та технічної складових частин. Інфор-
маційна складова частина забезпечує оптимальну 
комунікацію користувача з ресурсом; естетична 
складова частина забезпечує цілісний компози-
ційно-графічний образ сайту; технічна складова 
частина забезпечує інтеграцію новинного сайту в 
інтернет-середовище (Ситник, 2014: 253).

До новинних сайтів належать інтернет-
ресурси, інформаційний контент яких містить 
актуальні офіційні новини (місцеві чи загаль-
носвітові) у сферах політики, культури, спорту, 
науки, шоу-бізнесу, а також рекламні та нау-
ково-популярні матеріали та може бути пода-
ний у двох формах: статичній та інтерактивній. 
Статичний контент новинного інтернет-видання 
формується передусім набірним текстом та ілю-
стративним супроводом, дозволяє подати велику 
кількість інформації в найпростішій формі. Часто 
такий контент не показано на сторінці повністю. 
Видання пропонує заголовки, ліди (початок тек-
сту новини, де подається основна інформація) 
або брифи, основну ж інформацію можна отри-
мати, якщо вибрати й активізувати відповідний 
заголовок. Оскільки основна функція новинного 
видання (як друкованого. так і цифрового) – забез-
печення комунікації, важливою є візуальна мова 
знакових систем видання, його функціонал та 
способи формування емоційного й естетичного 
враження на читача. Питання дизайну саме циф-
рового новинного видання в цьому контексті заго-
стрюється, адже часто комунікаційний алгоритм 
таких видань набуває структурно-візуальної схо-
жості зі своїми друкованими версіями. У такому 
разі до цілком збереженого загального дизайну 
видання (особливості верстання, кольорові та 

шрифтові стандарти) долучаються елементи 
навігації сайту (візуально статичні) й окремі ані-
мовані зображення (зазвичай рекламного харак-
теру). Найбільше це стосується новинних інтер-
нет-видань, що мають свої друковані прототипи із 
тривалою історією існування. Як приклад можна 
згадати новинні сайти українських видань «Екс-
прес», «Високий замок», «Дзеркало тижня». Роль 
правил у формуванні комунікації в таких видан-
нях відіграють закономірності візуальної ціліс-
ності та дизайну, притаманні друкованій пері-
одиці: характер та структура модульної сітки, 
стиль шрифтів, закони композиції (симетрія, аси-
метрія, ритм, метр, контраст, нюанс, масштаб та 
інші). Водночас комбінація засобів, що доцільна 
для дизайну друкованої періодики, у цифровому 
виданні потребує розширення для полегшення 
сприйняття й уможливлення тіснішої взаємодії із 
читачем. До цих додаткових засобів належать, на 
нашу думку, можливості інтерактивного дизайну, 
тобто дизайну взаємодії, що передбачає здатність 
видання реагувати на дії користувача.

У новинних інтернет-виданнях, які виходять 
за межі друкованого прототипу та розширюють 
комунікаційні засоби завдяки інтерактивності та 
мультимедійному дизайну, до зображально-тек-
стового статичного контенту додається додатковий 
набір можливостей, зокрема функції управління 
простором, рухом текстів, зображень, активація 
аудіо- та відеоконтенту. Функціональними носі-
ями цих можливостей є: засоби навігації (зміст 
видання, переходи між сторінками та рівнями); 
гіпертекстові посилання; приховані інтерактивні 
фрагменти (інфографіка, зображення, підказки, 
рекламні повідомлення); тестові форми; еле-
менти анімації; аудіо- та відеофрагменти; ігрові 
елементи (Женченко, 2020). Даний набір інтер-
активних компонент додатково визначає потребу 
сценарного формування візуальної комунікації, 
урахування синхронізації швидкості сприйняття 
читачем тексту, анімації чи відеоілюстрації.

В інтернет-виданнях виділяємо інтерактив-
ність двох видів: 1) анімовану інтерактивність; 
2) інтерактивність, близьку до кастомізації. Ані-
мована інтерактивність спрямована на допомогу 
користувачу у сприйнятті інформації. До її функ-
цій належать: 1) фіксація погляду, уваги (у разі 
великого обсягу однорідної інформації для фік-
сації погляду використовуються підсвічування, 
зміна кольору тощо); 2) надання додаткових інфор-
маційних даних (наприклад, спливаючі вікна, які 
розширюють простір сторінки, з’являються лише 
в разі наведення курсора та містять додаткову 
інформацію, необхідну для кращого розуміння 
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теми); 3) естетична функція (цікава та якісна 
інтерактивна анімація на сторінці сприяє пози-
тивному сприйняттю, краще запам’ятовується, 
викликає бажання повернутись ще раз). Серед 
наявних видань застосування анімованої інтер-
активності спостерігаємо, наприклад, в інтер-
нет-версіях газет «Факти», «Газета 24», журналу 
«Міжнародний туризм». Онлайн-версії видань 
зберегли свій фірмовий стиль, дизайн та верстку, 
водночас упроваджують навігаційні інтерактивні 
та мультимедійні елементи.

Інтерактивність, яка близька до кастомізації, 
дещо складніша і трапляється рідше. Її пере-
вага в тому, що подача інформації адаптується та 
налаштовується під конкретну аудиторію, отже, 
користувач самостійно вирішує, яку інформацію 
хоче отримати і в якій формі. Комунікація від-
бувається відповідно до дій користувача, напри-
клад, за допомогою вводу даних, відбору пропо-
нованих матеріалів тощо. Особливо часто даний 
вид інтерактивності застосовується у формуванні 
різного роду інфографіки, погодних чи спортив-
них новин. Головна мета такої інтерактивності – з 
широкого масиву даних вивести ті, що безпосе-
редньо цікавлять користувача. Приклади кастомі-
зованого підходу до формування інтерактивного 
контенту демонструють в окремих публікаціях 
закордонні новинні видання “The Washington 
Post” (The Wizards’ shooting stars, 2014), “The New 
York Times” (Covid in the U. S., 2020). На жаль, 
серед українських онлайн-версій такий підхід 
майже не трапляється.

Загалом, у результаті проведеного аналізу 
новинних сайтів із погляду їхнього інтерактивного 
та статичного контенту можна зробити висно-
вок, що домінує статична подача інформаційного 
матеріалу, а інтерактивні елементи, які загалом 
посилюють сприйняття змісту, трапляються не 
так часто та подаються на різних новинних ресур-
сах із різним ступенем взаємодії. Найпростіший 
ступінь взаємодії – скролінг (прокручування, 
перегортання), зумовлюється технічною струк-
турою сайту, адже читач не бачить весь матеріал 
водночас, а набуває форму сторінки-сувою, яка 
відкривається у веббраузері поступово. Функція 
скролінгу дозволяє користувачу інтуїтивно чи 
свідомо прокласти власний маршрут сприйняття, 
переглядати зміст як цілого видання, так і окре-
мих його блоків: текстів, інфографіки чи відео. 
Завданням дизайнера є моделювання можливих 
дій користувача і, залежно від цілей та мети того 
чи іншого матеріалу публікації, управляти ними 
засобами медіадизайну. Повідомлення новинного 
сайту подаються в кількох формах: текст, статичне 

зображення, відео, слайд-шоу, інфографіка (ста-
тична чи інтерактивна). Відповідно, наступний 
ступінь прямої взаємодії з користувачем форму-
ється групою елементів, що надають можливості 
зворотного зв’язку, моделюють інформаційний 
контент за параметрами користувацького пошуку; 
пропонують відео- чи аудіоконтент тощо. Цей сту-
пінь інтерактивності дизайну демонструє поси-
лення взаємозв’язку технологій та комунікативно-
образних і естетичних особливостей різних видів 
мистецтв – типографіки та графіки, аудіовізуаль-
них та кіномистецтв. Галузі, що колись існували 
незалежно, об’єднуються у структурі новинного 
сайту в нову мультимедійну систему, демонстру-
ють конвергенцію, тобто стирання кордонів між 
медіа як засобами комунікації (телефон, пошта, 
преса, радіо, телебачення) (Кирия, 2010: 30).

Огляд новинних сайтів показав, що за рівнем 
інтерактивності вони пропонують кілька варіан-
тів взаємодії з користувачем: з мінімальним, опти-
мальним та максимальним рівнями взаємодії.

1. Сайти, що мають мінімальний рівень інтер-
активності, надають користувачу можливість 
скролінгу, можуть містити аудіо- та відеофайли, 
прості анімації. Вони мають лише два елементи 
керування – запуск і зупинку відтворення. За 
таких умов засобами виразності є композиційне 
розташування елементів, функціонал перегляду, 
додаткові навігаційні засоби.

2. Сайти з оптимальним рівнем інтерактив-
ності пропонують користувачу скролінг, аудіо- та 
відеофайли, прості анімації, опитування, зворот-
ний зв’язок. Користувач сам керує інформаційною 
стрічкою, коли прокручує її; має можливість взяти 
участь в опитуванні. Загальний дизайн видання 
впливає на формування цих елементів, підкрес-
лює їхню важливість чи нейтральність.

3. Сайти з високим рівнем інтерактивності 
оперують функціями скролінгу (різноступене-
вого), містять розширені анімації та симуляції 
(у яких користувач може брати активну участь), 
розширені засоби зворотного зв’язку, багатосту-
пеневу інфографіку. У цих елементах користувач 
може динамічно змінювати зовнішній вигляд, кон-
тент, вхідні та вихідні дані; обирає інфографічні 
моделі як варіант сприйняття інформації, а також 
отримує зворотний зв’язок залежно від власних 
потреб. Дизайн інтерфейсу таких новинних сайтів 
формується з використанням додаткових засобів 
виразності – динамічної композиції, спрощених 
кольорових стандартів, максимально читабельних 
шрифтових рішень.

Варто зазначити, що у структурі новинних 
сайтів найчастіше трапляються ресурси з міні-
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мальним і оптимальним ступенями інтерактив-
ності – анімовані зображення, аудіо- та відео-
файли, скролінг та функції зворотного зв’язку. Це 
зумовлено як деякою консервативністю галузі та 
прагненням видавців до збереження візуально-
образної схожості видання з його друкованим 
прототипом, так і технічною стороною, за якої 
формування дизайну потребує більшої уваги та 
технічних знань. Водночас у даному дослідженні 
ми акцентуємо увагу на тому, що аудиторія інтер-
нет-видання може не збігатися із читацьким колом 
друкованого періодичного видання, вона менш 
консервативна, більш мобільна та відкрита до 
нового досвіду. Отже, «боротьба» за увагу читача, 
посилена конкуренція на ринку зумовлюють роз-
ширення засобів медіадизайну, зокрема й завдяки 
інтерактивності.

Висновки. У роботі проаналізовано дизайн 
новинних сайтів із позиції інтерактивності. Дове-
дено, що в сучасних інтернет-виданнях викорис-
тання статичного й інтерактивного контенту часто 
є непропорційним, а імітація фізичної поліграфіч-
ної форми домінує в більшості новинних ресур-

сів. Така невідповідність можливостям цифрового 
середовища зумовлює потребу в переосмисленні 
сфери інтернет-медіа та більш активному засто-
суванню інтерактивних можливостей. У статті 
визначено типи подачі інтерактивного контенту 
новинних сайтів (анімований та кастомізований); 
сформульовано варіанти формування інтерактив-
ного контенту та рівні взаємодії з користувачем 
(мінімальний, оптимальний та максимальний); 
доведено важливість використання інтерактивних 
елементів, які не лише дозволяють покращити 
сприйняття інформації та надають читачу різні 
сценарні можливості під час користування ресур-
сом, але й залучають ширшу аудиторію та форму-
ють особливий упізнаваний образ новинного сайту.

Розвиток новинних інформаційних інтернет-
видань у третьому тисячолітті надає порушеній 
проблематиці особливого значення та потребує 
подальшого ретельного теоретичного та прак-
тичного осмислення, зокрема з позиції особли-
востей дизайну інтерактивної інфографіки для 
максимального полегшення сприйняття інформа-
ційного контенту.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Берд Дж. Веб-дизайн : руководство разработчика. Санкт-Петербург : Питер, 2012. 526 с.
2. Бородаев Д. Веб-сайт как объект графического дизайна : монография. Харьков : Септима Лтд., 2006. 588 с.
3. Брижаченко Н. Інтерактивність як чинник формування дизайну сучасного громадського інтер’єру : автореф. 

дис. … канд. мистецтвозн.: 17.00.07. Харків, 2015. 23 с.
4. Женченко М. Технології макетування і верстання інтерактивних електронних видань. Обрії друкарства. 2020. 

№ 1 (8). С. 62–76.
5. Кирия И. Мультимедиа и новые принципы новостей. Журналистика и конвергенция: почему и как традиционные 

СМИ превращаются в конвергентные / под ред. А. Качкаевой. Москва, 2010. С. 30–47.
6. Никулова Г. Средства визуальной коммуникации – инфографика и метадизайн. Образовательные технологии 

и общество. 2010. № 2. Т. 13. С. 369–387.
7. Опалев М. Систематизация объектов мультимедийного дизайна и определение мультимедийной презентации. 

Культура народов Причерноморья, 2009. № 171. С. 56–60.
8. Почепцов Г. Теория коммуникации. Рефл-бук. Москва ; Киев : Ваклер, 2001. 656 с.
9. Ситник О. Елементи композиційно-графічного проєктування новинних сайтів. Наукові записки Інституту 

журналістики. 2014. Т. 55. С. 252–254.
10. Соболєв О. Інформаційний дизайн як комунікативний інструмент: методика проектування. Вісник Львівської 

національної академії мистецтв. 2016. Вип. 30. С. 237–247.
11. Чепмен Д., Чепмен Н. Цифровые технологии мультимедиа. Москва : Диалектика, 2006. 624 с.
12. Шевченко В. Становлення наукової думки щодо мови візуальної комунікації. Вісник Книжкової палати. 2014. 

№ 9. С. 6–9.
13. Cairo A. The Functional Art: An introduction to information graphics and visualization (Voices That Matter). 

Berceley : New Riders, 2012. 384 р.
14. Covid in the U. S.: Latest Map and Case Count. The New York Times. URL: https://www.nytimes.com/interactive/2020/

us/coronavirus-us-cases.html (дата звернення: 15.11.2020).
15. Frascara J. Communication and the Semiotics of Space. Jornal of Creative communications. 2004. Vol. 1 (2). 

Р. 173–181.
16. The Wizards’ shooting stars. The Washington Post. URL: https://www.washingtonpost.com/wp-srv/special/sports/

wizards-shooting-stars/ (дата звернення: 15.11.2020).

REFERENCES
1. Berd, G. (2012). Veb-dizayn. Rukovodstvo razrabotchika [Web design. Developer Guide]. Sankt-Peterburg: Piter. 

526 p. [in Russian].
2. Borodaev, D. (2006). Veb-sayt kak obekt graficheskogo dizayna [Website as a graphic design object]. Monografiya. 

Kharkov: Septima LTD. 588 р. [in Russian].



Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 35, том 3, 202150

Мистецтвознавство

3. Bryzhachenko, N. (2015). Interaktivnist yak chinnik formuvannya dizaynu suchasnogo gromadskogo interieru [The 
interactivity as a factor of the design formation of modern public interior]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kharkiv. 
Kharkiv State Academy of Arts and Design. 23 р. [in Ukrainian].

4. Zhenchenko, M. (2020). Texnologiyi maketuvannya i verstannya interakty’vnykh elektronny’ky vy’dan’ [Technologies 
of layout and layout of interactive electronic publications]. Obriyi drukarstva, № 1 (8). Р. 62–47 [in Ukrainian].

5. Kiriya, I. (2010). Multimedia i novye printsipy novostey [Multimedia and New Principles of News]. Zhurnalistika i 
konvergentsiya: pochemu i kak traditsionnye SMI prevrashchayutsya v konvergentnye. Moskva. P. 30–47 [in Russian].

6. Nikulova, G. (2010). Sredstva vizualnoy kommunikatsii – infografika i metadizayn [Visual communication tools – 
infographics and meta design]. Obrazovatelnye tekhnologii i obshchestvo, № 2. T. 13. Р. 369–387 [in Russian].

7. Opalev, M. (2009). Sistematizatsiya ob’ektov multimediynogo dizayna i opredelenie multimediynoy prezentatsii 
[Systematization of objects of multimedia design and definition of multimedia presentation]. Kultura narodov Prichernomorya, 
№ 171. Р. 56–60 [in Russian].

8. Pocheptsov, G. (2001). Teoriya kommunikatsii [Communication theory]. Refl-buk, Moskva, Kyev : Vakler. 656 р. 
[in Russian].

9. Sytnyk, O. (2014). Elementy kompozytsiino-hrafichnoho proektuvannia novynnykh saitiv [Elements of compositional 
and graphic design of news sites]. Naukovi zapysky Instytutu zhurnalistyky. Vol. 55. Р. 252–254 [in Ukrainian].

10. Sobolev, O. (2016). Informacijny’j dy’zajn yak komunikaty’vny’j instrument: metody’ka proektuvannya. [Information 
design as a communicative tool: design methodology]. Visny’k L’vivs’koyi nacional’noyi akademiyi my’stecztv, L’viv : 
LNAM, Vol. 30. Р. 237–247 [in Ukrainian].

11. Chepmen, D. & Chepmen, N. (2006). Tsifrovye tekhnologii multimedia. [Digital multimedia technologies]. Moskva : 
Dialektika. 624 р. [in Russian].

12. Shevchenko V. (2014). Stanovlennya naukovoyi dumky’ shhodo movy’ vizual’noyi komunikaciyi. [Formation of 
scientific thought about the language of visual communication]. Visny’k Kny’zhkovoyi palaty’. № 9. Р. 6–9 [in Ukrainian].

13. Cairo, A. (2012). The Functional Art: An introduction to information graphics and visualization (Voices That Matter). 
Berceley : New Riders.

14. Covid in the U.S.: Latest Map and Case Count. The New York Times (2020). URL: https://www.nytimes.com/
interactive/2020/us/coronavirus-us-cases.html

15. Frascara, J. (2004). Communication and the Semiotics of Space. Jornal of Creative communications, Vol. 1 (2). 
Р. 173–181.

16. The Wizards’ shooting stars. The Washington Post (2014). URL: https://www.washingtonpost.com/wp-srv/special/
sports/wizards-shooting-stars/.



51ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

Мельничук А. Iсторичний розвиток та становлення методики викладання дисциплiни…

УДК 743:[7:378.6.091.3](477.411)
DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863/35-3-7

Анастасія МЕЛЬНИЧУК,
orcid.org/0000-0001-9930-1652

аспірантка кафедри теорії і історії мистецтва
викладач пластичної анатомії

Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури
(Київ, Україна) melnichuka96@gmail.com

ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ТА СТАНОВЛЕННЯ МЕТОДИКИ  
ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ПЛАСТИЧНА АНАТОМІЯ»  

У НАЦІОНАЛЬНІЙ АКАДЕМІЇ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

У статті розглянуто становлення дисципліни «пластична анатомія» у системі художньої освіти Націо-
нальної академії образотворчого мистецтва і архітектури, її розвиток і перспективи впровадження в навчаль-
ну систему. Уперше досліджено еволюційний етап уведеного терміна «пластична анатомія» як обов’язкового 
предмета для вивчення базових дисциплін творчих спеціальностей. Попри всі наукові здобутки, досі українське 
мистецтвознавство не приділяло належної уваги дослідженню становлення та розвитку дисципліни «пластич-
на анатомія» у вищих навчальних закладах України та її методиці викладання. Поза увагою науковців поки лиша-
ється вплив анатомії на розвиток базових дисциплін та застосування набутих знань під час виконання акаде-
мічних завдань, вагомість навчальних посібників методичного забезпечення для кабінетів пластичної анатомії. 
Мета даної статті полягає в обґрунтуванні становлення методики викладання дисципліни «пластична ана-
томія» в історичному розвитку Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури. У публікації 
вперше зібрано архівний матеріал на згадану тему, розглянуто становлення пластичної анатомії як дисципліни, 
її розвиток у системі академічної освіти. На основі архівних даних Національної академії образотворчого мис-
тецтва і архітектури було розглянуто питання щодо розроблення програми і вдосконалення завдань з анатомії, 
проаналізовано вплив та зміни в методиці викладання даного предмета. Доведено важливість впливу анатомії 
на базові дисципліни художнього закладу, її практичне значення під час виконання академічних занять із поста-
новки живої моделі. Сформульовані вимоги до практичних завдань з анатомічного рисунку для студентів першо-
го та другого курсів усіх творчих спеціальностей. Отже, дана тема є малодослідженою, частину з перелічених 
проблем було проаналізовано, зафіксовано найвагоміші деталі навчального процесу. Це дає змогу звернути увагу 
на важливість «пластичної анатомії» як обов’язкової дисципліни в академічній системі художньої освіти Укра-
їни, що може бути предметом окремого мистецтвознавчого дослідження.

Ключові слова: пластична анатомія, методика викладання, УАМ, І. Макушенко, Н. Ган, Л. Трубнікова, НАОМА.
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HISTORICAL DEVELOPMENT AND FORMATION OF THE METHOD  
OF TEACHING THE DISCIPLINE “PLASTIC ANATOMY” IN NAFAA

The article considers the formation of the discipline “plastic anatomy” in the system of art education NAFAA and its 
development and prospects for implementation in the educational system. For the first time, the evolutionary stage of the 
introduced term “plastic anatomy” as a compulsory subject for the study of basic disciplines of creative specialties has 
been studied. Despite all the scientific achievements, so far Ukrainian art history has not paid due attention to the study 
of the formation and development of the discipline “plastic anatomy” in higher educational institutions of Ukraine and 
its teaching methods. The influence of anatomy on the development of basic disciplines and the application of acquired 
knowledge during the performance of academic tasks, the importance of textbooks for methodological support for plastic 
anatomy classrooms are still out of the attention of scientists. The purpose of this article is to substantiate the formation 
of methods of teaching the discipline “plastic anatomy” in the historical development of NAFAA. The publication for 
the first time collects archival material on this topic, considers the formation of plastic anatomy as a discipline and its 
development in the system of academic education. The important importance of the influence of anatomy on the basic 
discipline of an art institution and its practical significance during the performance of academic classes on live model 
productions is proved. Requirements for practical tasks in anatomical drawing for first and second year students of all 
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creative specialties are formulated. Thus, this topic is poorly researched, the part with the listed problem was analyzed, 
the most important details of the educational process were recorded. We can draw attention to the importance of “plastic 
anatomy” as a mandatory discipline in the academic system of art education in Ukraine, which can be the subject of a 
separate art study.

Key words: plastic anatomy, teaching methods, UAM, I. Makushenko, N. Gan, L. Trubnikovа, NAFAA.

Постановка проблеми. На прикладі україн-
ської історії мистецтва кінця ХІХ – початку ХХ ст. 
спостерігаємо, як поступово вдосконалювалася 
система художньої освіти у вищих навчальних 
закладах. Методика викладання зазвичай запози-
чувалась із європейських і російської мистецьких 
академій. З першої чверті ХХ ст. для всіх базових 
дисциплін вищого художнього закладу (рисунок, 
живопис, скульптура) уводиться загальний курс 
викладання пластичної анатомії як обов’язковий. 
Зважаючи на складність матеріалу, названа дисци-
пліна вивчається за допомогою комплексного, а не 
систематичного методу. З метою досягнення сту-
дентом належних результатів теоретичний курс 
закріплюється практичними заняттями з рисунку, 
графіки та скульптури, водночас вивченням про-
грам із пластичної анатомії. Цей процес триває 
упродовж двох років, з яких на першому курсі 
увагу приділено дослідженню людської фігури 
на основі скелета (остеологія), на другому курсі 
− м’язових масивів (міологія), опрацюванню їхніх 
деталей. Нині, коли є можливість вивчення укра-
їнського мистецтва без ідеологічних упереджень, 
важливо приділити увагу становленню дисци-
пліни «пластична анатомія» та методиці її викла-
дання в Національній академії образотворчого 
мистецтва і архітектури (далі – НАОМА) в істо-
ричному контексті розвитку художнього закладу. 
З виникненням Української академії мистецтв 
у 1917 р. вона ставить собі за мету розроблення 
власної методики викладання без наслідування 
старої академічної освіти. Незважаючи на нові 
авангардні течії 1920-х рр. і запровадження додат-
кової дисципліни «фортех», пластична анатомія в 
цей час не втрачає свого значення, а навпаки, допо-
магає досягти аналізу геометричної та конструк-
тивної спрощеності. Після ухвалення постанови 
1932 р. «Про перебудову літературно-художніх 
організацій» методика викладання із пластичної 
анатомії відповідно дотримується програми Все-
російської академії мистецтв. До 1934 р. анатомію 
викладають медики-анатоми, і лише з початком 
викладацької діяльності художником-живопис-
цем І. Макушенком розробляються анатомічні 
таблиці та вдосконалюється методичне забезпе-
чення кабінету. Значні досягнення на цих теренах 
притаманні й наступникам цього педагога (Н. Ган, 
Л. Трубнікова, О. Волненко), які вирішують різні 

завдання, що постають перед ними на всіх щаблях 
української історії. Завдяки творчим зусиллям 
Л. Трубнікової викладання дисципліни «плас-
тична анатомія» виходить на якісно новий рівень.

Аналіз досліджень. Праць, присвячених 
дослідженню поданої проблематики, порівняно 
небагато. Серед них посібник Й. Прейслера «Ана-
томія», перекладений з німецької мови К. Чезіо, 
І. Буяльським, що дотепер не втратив свого зна-
чення. Перший навчальний посібник українською 
мовою «Пластична анатомія» Н. Лисенкова, як 
зазначає у своєму дослідженні О. Роготченко, був 
надрукований у 1928 р., «Курс пластичної анатомії 
людини» Н. Ган побачив світ уже у 1965 р. Одним 
із найбільш авторитетних посібників на дану тему 
вважається «Пластична анатомія та зображення 
людини на її основах» М. Рабиновича, виданий у 
1971 р. Вагомий внесок у зазначену тему вніс під-
ручник М. Іваницького «Анатомія» (на це звернув 
нашу увагу у своєму інтерв’ю О. Губарев). Варто 
згадати і джерелознавчі розвідки з нашої теми, 
важливість яких теж важко переоцінити. У науко-
вій праці «Спогади про навчання у Київському 
художньому інституті» О. Кошуба-Вольвач дослі-
джує становлення педагогічних концепцій та їхнє 
значення у 1920–1930-х рр. у цьому навчальному 
закладі. У статті Л. Трубнікової, В. Свінарьова 
«Пластична анатомія як складова рисунка» роз-
глядається виникнення пластичної анатомії та її 
розвиток від найдавніших часів до наших днів, 
зокрема і місце та роль викладання предмета в 
НАОМА.

Мета статті – обґрунтування становлення 
методики викладання дисципліни «пластична 
анатомія», теоретичне дослідження етапів її роз-
витку в НАОМА.

Виклад основного матеріалу. Пластична 
анатомія, що виступала допоміжною дисциплі-
ною у вищих художніх закладах, мала прикладне 
значення і була підпорядкована інтересам таких 
базових дисциплін, як рисунок, скульптура та 
живопис. Особливу увагу варто акцентувати на 
програмі та методиці викладання пластичної 
анатомії у вищих художніх закладах України, які 
запозичувались із мистецьких академій Європи та 
Російської імперії. Наприклад, художня освітня 
система мистецьких закладів Києва з кінця XIX ст. 
до 1917 р. підпорядковувалася освітній програмі 
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Імператорської академії мистецтв з відповідним 
упровадженням академічних засад, які не завжди 
відповідали вимогам часу. Лише з початком гло-
бальних політико-економічних змін на території 
колишньої Російської імперії, які, окрім усього 
іншого, спричинили короткочасний спалах укра-
їнської незалежності, постає відлік нової ери в 
мистецькій освіті.

У грудні 1917 р. у Києві була заснована Укра-
їнська академія мистецтв (далі – УАМ). Це стало 
можливим завдяки зусиллям таких провідних 
митців свого часу, як: М. Бойчук, О. Мурашко, 
Г. Нарбут, брати Ф. і В. Кричевські, М. Жук, 
М. Бурачек, а також української інтелігенції в 
особі професорів Д. Антоновича, Г. Павлуць-
кого, М. Біляшівського, М. Грушевського й 
І. Стешенка (Шмагало, 2005: 145). УАМ стає 
незалежною художньою інституцією, яка поста-
вила за мету створити власні мистецькі традиції, 
програми та методику викладання, відмінні від 
старої академічної освіти, яка вже не відповідала 
вимогам часу.

Коли комісія УАМ розпочала складання ста-
туту закладу, зазначала, що метою академії має 
бути самостійна творчість та самовдосконалення, 
що зумовлюється індивідуальністю художника. 
Прикладом є часи Ренесансу, де художники вчи-
лись у приватних майстернях, в окремих худож-
ників, такою мала бути сконструйована УАМ, а 
численні лекції з усіх наук, що читаються разом 
із художніми предметами в Петроградській ака-
демії, в Українській академії мистецтв не пови-
нні викладатись зовсім (Нова Рада, 1917: 3–4). 
Це стосувалось наукових дисциплін навчального 
процесу, серед яких «анатомія». Отже, як зазнача-
ється в подальшому, наукові предмети, які можуть 
знадобитись художникові, повинні вивчатись 
лише в середній школі. Тому можна зробити при-
пущення, що в УАМ, уже на здобутих у школі зна-
ннях анатомії, навчання ґрунтувалось на вивченні 
живої моделі, художник-педагог міг робити корек-
тиви в поставленому натурному завданні, керую-
чись анатомічними знаннями.

Складні соціально-економічні умови, зміна 
антагоністичних урядів у Києві, атмосфера гро-
мадянської війни, яка зачепила й територію 
України, позначилися й на побутуванні новопос-
талої Академії мистецтв. Як згадує М. Бурачек, 
у 1919 р. вона опинилась у скрутному юридич-
ному та матеріальному становищі. За часів біль-
шовицького правління УАМ, заснована за уряду 
попереднього, не була ліквідована і навіть отри-
мувала державне грошове забезпечення, але вна-
слідок бюрократичних перепон (Губвідділ народ-

ної освіти, розташований у Києві, формально не 
поширював свою владу на академію) це фінансу-
вання не було постійним (Трубнікова, Свінарьов, 
2017: 36). Отже, УАМ втратила свою самостій-
ність, професори були змушені проводити заняття 
зі студентами в себе вдома. Проте із записок 
Г. Павлуцького дізнаємося, що «на малярському 
та скульптурному відділах студенти таки отриму-
вали закінчену художню освіту з усіма спеціаль-
ними науковими предметами, як історія мистецтв, 
анатомія, перспектива тощо» (Добріян, 2018: 175).

Лише в 1922 р. уряд Радянської України бере 
УАМ на повне державне утримання. Цей час – 
блискучий період Українського Відродження, яке 
згодом назвуть «розстріляним», але за короткий 
період історії вдається зробити чимало позитив-
них змін в українській культурі та науці, у багатьох 
сферах життя, в освіті також. УАМ реорганізу-
ється в Київський інститут пластичних мистецтв, 
який після злиття з Архітектурним інститутом у 
1924 р. постає як Київський художній інститут. 
Його ректор Іван Іванович Врона одразу береться 
за впровадження глибинних змін у навчальному 
процесі, розпочинається справжнє будівництво 
ВИШу. Як зазначає Р. Шмагало у своїй праці, 
І. Врона орієнтувався на аналітичні течії мину-
лого і виступав проти Петербурзької мистецької 
школи, яка орієнтувалась на засади «імперських 
стилів класицизму й ампіру з новим ідеологіч-
ним забарвленням у червоний колір» (Шмагало, 
2005: 280). Наслідком цього стало формування 
двох основних факультетів: архітектурного та 
малярсько-скульптурного, де за чотири роки 
зростання й розвитку інститут був у складі вже 
п’ятьох факультетів: архітектурного, малярського, 
поліграфічного, скульптурного та художньо-педа-
гогічного (ВИШ, 1928: 11) з допоміжним факуль-
тетом «Фортех». Велося викладання загального 
курсу формально-технічних дисциплін (рисунок, 
колір, об’єм і простір) на перших двох курсах, 
який будувався на аналітичному вивченні проце-
сів і технік мистецької майстерності, ідучи пара-
лельно з педагогічними методиками німецького 
Баухаузу та російського ВХУТЕМАСу, проте з 
орієнтуванням на творення української культури. 
Спираючись на досвід мистецьких шкіл в розбу-
дові авангардної художньої педагогіки, І. І. Врона 
намагався створити подібну освітню базу в КХІ. 
На факультеті «фортех» викладали багато видат-
них митців того часу, серед яких О. Богомазов, 
Ф. Кричевський, М. Бернштейн, Ф. Красиць-
кий, М. Гельман, К. Федорченко, К. Чуп’ятов, 
В. Татлін, В. Пальмов, А. Таран, М. Тряскін, 
П. Голуб’ятников, К. Єлева (ВИШ, 1928: 15).
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Фортехівська програма з рисунку призвича-
ювала студента до конструктивно-аналітичного 
мислення: анатомічна побудова рук вибудовува-
лася у вигляді циліндрів та конусів, поєднаних 
шарнірами, шию малювали як циліндр (Кри-
чевський, 1972: 198). Можна припустити, що 
такий метод анатомічної інтерпретації саме на 
«фортеху» приводив до геометрично-просторо-
вої конструктивності на противагу реалістич-
ному методу. За спогадами Леоніда Векштейна, 
Федір Кричевський, який викладав на першому 
курсі рисунок, ставив перед студентами завдання 
конструктивного аналізу форми, моделювання 
об’єму з урахуванням просторової тривимір-
ності, законів перспективи і знань пластичної 
анатомії (Кричевський, 1972: 51). Олександр 
Богомазов, який обіймав посаду професора стан-
кового живопису в інституті, використовував для 
студентів власноруч зроблений ілюстративний 
матеріал до методичних розробок, серед яких 
«Основні кольори палітри. З’єднання двох кольо-
рів», «Анатомія людини», «Конструктивне малю-
вання» (Сукало, 2015: 37).

На всіх творчих відділах під час занять із фахо-
вих дисциплін керівники майстерень надавали 
основні анатомічні знання на практиці під час 
ведення уроку з постановкою живої моделі. Як 
згадує В. Овчинніков, «вивчення натури не могло 
обмежитись лише фортехом. Анатомія та пер-
спектива також входили до академічних занять» 
(Овчинніков, 2010: 283). З 1925 р. педагог та пси-
хофізіолог, нащадок Г. Сковороди, Олександр 
Іванович Сковорода- Зачиняєв викладав такі дис-
ципліни, як: фізіологічна рефлексологія, соці-
яльна педологія й анатомія (ВИШ, 1928: 78). Це 
підтверджується свідченнями випускника КДХІ 
за 1928 р.: «Анатомію викладав лікар-хірург. Він 
водив нас до анатомічного театру, де ми на трупах 
вивчали побудову м’язів людського тіла. Скальпе-
лем обережно знімали шкіру, оголяли м’язи і потім 
замальовували їх» (Гриценко, 1995: 115). Тобто 
анатомія як дисципліна з’являється в 1925 р., 
про що свідчить збережений збірник київського 
художнього інституту «ВИШ» (1928 р.).

Викладання дисципліни проводилось на основі 
медичних і анатомічних знань, які мали великий 
вплив на реалістичний і конструктивний рису-
нок. І для конструктивного рисунку анатомія вже 
поставала під кутом не пластичної, а аналітичної 
анатомії, що була подібною до методик викла-
дання цієї дисципліни в Баухаузі та ВХУТЕМАСі 
(у цьому закладі уславився своєю діяльністю 
П. Карузін, який видає посібники із пластичної 
анатомії з початку ХХ ст.). Більш питома вага 

належала саме формальним завданням, перевага 
віддавалась архітектурно-конструктивістським, 
дизайнерським рішенням, які протистояли зашка-
рублим академічним традиціям попередньої доби.

Як наслідок державної постанови 1932 р. «Про 
перебудову літературно-художніх організацій» 
здійснюється реорганізація навчального процесу 
Київського інституту пролетарської мистецької 
культури. Упроваджується навчальна програма 
Всеросійської академії мистецтв, реалістичне 
спрямування стає основою викладання в інсти-
туті (і воно ж домінуватиме в українському мис-
тецтві наступні більш як півсторіччя). Особливо 
це стосувалось рисунку, де на першому курсі, 
крім рисунку живої голови, водночас проводили 
анатомічний рисунок голови, наприклад, голови 
Ж. Гудона, а також окремих її частин – очей, 
носа, вуха тощо. На другому курсі, крім оголеної 
фігури, виконується анатомічна фігура Ж. Гудона. 
У зв’язку із проведеними реформами з’являються 
перевидання іноземних посібників з анатомії для 
художників вищих навчальних закладів. Керівни-
цтво інституту запрошує із Всеросійської акаде-
мії мистецтв для допомоги в перебудові навчаль-
ного процесу нових педагогів, деякі з яких по 
кілька років займаються викладацькою діяль-
ністю в Києві.

З 1934 р. у Всеукраїнському художньому 
інституті створюється та починає активно функ-
ціонувати кафедра рисунку. Довоєнні та перші 
повоєнні роки були для неї добою не лише ста-
новлення, а й пошуків оптимальних методик 
викладання рисунку зусиллями таких художни-
ків-педагогів, як: С. Григор’єв, С. Грош, К. Єлева, 
С. Єржиковський, Ф. Кричевський, О. Сиро-
тенко, Г. Титов, М. Шаронов (Історія та напрями 
кафедри, 2012: 10). Цього ж року український 
художник-живописець Іван Семенович Маку-
шенко, який закінчив Петербурзьку академію 
мистецтв, розпочинає викладацьку діяльність в 
інституті як доцент кафедри рисунку та прово-
дить заняття із пластичної анатомії. Усі ці заходи 
суттєво сприяють впровадженню та зміцненню 
реалістичних засад в українському образотвор-
чому мистецтві 1930-х рр.

З початком Другої світової війни активність 
художнього життя на наших теренах помітно 
зменшується та не зовсім сходить нанівець, осо-
бливо в галузі навчання, яке все ж продовжує 
рухатись уперед. У 1941 р. «під час евакуації 
навчальних закладів до Харкова тимчасово ева-
куювався колектив Київського художнього інсти-
туту» (Кричевський, 1972: 22), решту виклада-
чів та студентів перевезли до Самарканду. У цей 
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непростий час І. Макушенко продовжує працю-
вати над записками із пластичної анатомії, повер-
таючись до її викладання з 1944 р., коли колектив 
КХІ займає своє робоче місце після вигнання 
німецько-фашистських загарбників із Києва. 
Водночас художник-педагог займається виготов-
ленням методичного забезпечення з відновлення 
кабінету пластичної анатомії. За його словами, 
«виконано мною 35 таблиць для наглядних при-
мірників по пластичній анатомії <…>. В кінці 
року студенти здавали альбоми своїх зарисовок 
у великій кількості» (Архів НАОМА м. Києва. 
Ф. № Р-622. Оп. № 2-Л. Спр. № 11. Арк. 47). Варто 
зазначити, що до терміна «анатомія» у контексті 
викладання самої дисципліни додається термін 
«пластична», про що свідчать відомості з особо-
вої справи І. Макушенка.

Обставини подальшого періоду викладання 
пластичної анатомії у КХІ з 1947 по 1954 рр. 
частково з’ясовуються завдяки спогадам графіка 
Олександра Івановича Губарєва, який зазначає, 
що анатомію в них викладала Роза Борисівна, 
прізвища якої не пам’ятає (персонально-іменній 
ідентифікації перешкоджає відсутність інформа-
ції серед доступних нам архівних матеріалів): 
«Післявоєнний час в Інституті був у становленні 
і певному хаосі. По пластичній анатомії завдання 
виконували у певному порядку, відповідно пев-
ним завданням з анатомії Академії мистецтв в 
Ленінграді. Щодо технічних матеріалів з вико-
нання анатомічного рисунку – це могли бути 
і туш, і олівець. Посібників з анатомії як таких 
не було. На що могли спиратись − це «Анатомія 
людини» професора М. Ф. Іваницького (Іваниць-
кий, 1940), яка вийшла друком у 1940 р. у Москві. 
І далеко не кожен міг придбати цей посібник» 
(Губарев, 2020).

У 1954–1975 рр. курс пластичної анатомії КХІ 
викладає художник-живописець, випускник Пен-
зенського художнього училища Ніна Сергіївна 
Ган, у співпраці з лаборантом Людмилою Олек-
сандрівною Зибіною. Особливості їхнього педаго-
гічного методу стають зрозумілими завдяки про-
грамі курсу пластичної анатомії у КДХІ за 1961 р., 
який зберігається в архіві кабінету пластичної 
анатомії цього вишу. Згадана програма акцентує 
важливість викладання дисципліни, яка повинна 
відповідати завданням вивчення цілісної форми, 
вивчення згідно з комплексним, а не систематич-
ним методом. Адже комплексний метод вивчає рух 
людського тіла, зумовлений всіма його елемен-
тами, як-от кістки, їх з’єднання, м’язи та зовнішній 
шкіряний покрив, тому теоретичний курс пови-
нен бути закріплений практичними заняттями у 

вивченні тих же частин тіла. Програма першого 
курсу складалася з 15 занять з остеології, з яких 
перші 4 присвячувалися загальній анатомії. На 
другому курсі проводилися 14 занять із вивчення 
міології, де на останньому занятті вивчали анато-
мію тваринного світу. Обов’язково студенти мали 
готувати альбом анатомічних рисунків, виконаний 
на високому технічному рівні. Екзамени та заліки 
проводилися у присутності викладачів теоретич-
ного та практичного курсів і завідувачів кафедр 
скульптури та рисунка.

Проте самої лише теорії на перших двох кур-
сах видається замало для повноцінного навчання 
майбутнього митця, особливо за повоєнної доби, 
коли так гостро відчувалася перерваність у спад-
коємності творчих поколінь, що природно вима-
гало надолуження втрачених навичок. У доку-
менті зазначається, що на більш високому рівні 
дисципліна повинна викладатися також і на 3-му 
курсі, і заняття з анатомічного рисунку й анато-
мічної ліпки повинні проводитись в анатоміч-
ному кабінеті під керівництвом викладачів ана-
томії, рисунку та скульптури, з використанням 
живої моделі. Також у курсі пластичної анатомії, 
крім скелета та мускулатури, повинні студенти 
вивчати особливості побудови підшкірних вен, 
внутрішніх органів, які беруть участь в утворенні 
форм і рельєфу тіла. Щодо занять на 3-му курсі, то 
вони мали б проводитись за рахунок годин кафе-
дри рисунку, що видається небажаним. Проте, на 
жаль, третій курс вивчення анатомії так і не був 
упроваджений у навчальний процес.

За спогадами графіка В. Вандаловського, 
«Н. Ган зосереджувала увагу на художньому 
аспекті виконання практичних завдань. Анато-
мічні рисунки мали бути лінійними та конструк-
тивними, водночас − пластичними. Вона підби-
рала натурників, які би відповідали поставленому 
учбовому завданню, особливо, звертала увагу на 
форму їхніх рук. Чоловічі руки повинні бути робо-
чими, а жіночі – витонченими за своєю конфігура-
цією. Якщо на уроках виникала потреба глибшого 
занурення в тему – викладач використовувала суто 
анатомічні (медичні) знання. Переважно рисували 
олівцем; гуашшю могли підкреслити м’язи. Коли 
я навчався в 1957–1958 рр., ми ходили в лікарню, 
де проводилися операції. Дивились на м’язи в 
посудинах, робили замальовки. Ходили по кілька 
разів. Звісно, все це відбувалося з дозволу керів-
ництва Інституту» (Вандаловський, 2020).

У цей же час зростає кількісний та якіс-
ний спектр фахових посібників, придатних для 
тодішнього студентського вжитку та творчого 
опрацювання. Варто згадати в цьому контексті 
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ґрунтовні дослідження Е. Барчаї (Барчаї, 1959), 
Г. Бамеса (Bammes et al., 1982; Bammes et al., 
1985; Bammes et al., 1989), М. Дюваля (Duval et 
al., 1881), С. Мольє (Мольє, 1937), М. Тихонова 
(Тихонов, 1906), Г. Павлова і В. Павлової (Пав-
лов, Павлова, 1949). Сама ж Н. Ган написала і 
видала (1956 р.) посібник українською мовою 
«Курс пластичної анатомії людини» (Ган, 1956). 
Л. Зибіна як завідувач кабінету пластичної анато-
мії регулярно організовувала екскурсії студентів 
у медичний інститут і зоологічний музей Акаде-
мії наук СРСР, що сприяло неабиякому розши-
ренню студентського світогляду та підвищенню 
рівня фахових знань і навичок. Це частково збі-
глося в часі з добою «відлиги», коли ставляться 
під сумнів деякі догми соцреалізму сталінської 
доби. Нові експерименти в мистецтві потребують 
професійного обґрунтування, особливо у сфері 
зображення людської постаті у складному русі. 
Отже, вагомі знання в галузі пластичної анатомії 
і тут виявилися необхідними.

Сергій Павлович Подерв’янський, який очо-
лив кафедру рисунку в 1971 р. (головував на ній 
до 1977 р.), запроваджує реформи у викладанні 
рисунку, передусім наголошує на методиці викла-
дання анатомії. Коли в 1975 р. Н. Ган звільнилася 
(за станом здоров’я) з роботи, на посаду викла-
дача пластичної анатомії було запрошено медика, 
який лише рік провів курс на основі медичної 
анатомії. Це не вповні відповідало специфіці 
художнього вишу, на що неодноразово звертав 
увагу С. Подерв’янський: «він нарікав, що курс 
анатомії викладає людина, далека від істинного 
розуміння істинної ролі в навчальному процесі, 
замість того, щоб вивчати м’язи і кістки, рисуючи 
їх з натури, студенти отримували готову відпе-
чатану схему людини і кольоровими олівцями її 
розфарбовували − альбомів у них не було» (Міля-
єва, 2011: 114).

Коли в 1977 р. керівником кафедри рисунку 
стає Олександр Артемович Кривонос, на викла-
дацьку діяльність пластичної анатомії зарахову-
ють художника-живописця Олександра Анатолі-
йовича Волненка. У цей час «викладачі прагнули 
побудувати свою методику на поєднанні базових 
історичних знань із практикою рисування, а не 
тільки теоретичного пояснення матеріалу. Були 
розроблені вимоги щодо вдосконалення терміно-
логії при вивченні пластичної анатомії» (Нікітін, 
2019: 63). Згодом наступником О. Волненка на 
цій посаді стає художник О. Власов, а в 1980 р., 
після його звільнення (за власним бажанням), за 
рішенням кафедри на викладацьку діяльність із 
пластичної анатомії запрошують художника-гра-

фіка Людмилу Володимирівну Трубнікову. Проте 
внаслідок деяких обставин із 1982 по 1987 рр. 
курс анатомії веде В’ячеслав Іванович Лубен-
ський, разом із лаборантом Євгеном Петровичем 
Гулою, який, за спогадами Л. Трубнікової, і вико-
нував основний обсяг навчального навантаження 
з викладання пластичної анатомії.

Свій внесок у розвиток викладацької дисци-
пліни зробили лаборанти, з якими Л. Трубнікова 
плідно співпрацює з 1987 р., після свого повер-
нення на роботу: І. Полонський, А. Трубніков, 
І. Шевченко й інші. Серед позитивних нововве-
день нової доби варто назвати збільшення про-
грами виконання практичних завдань: завдання 
з додаткових ракурсів кісної основи та м’язової 
(екорше), порівняльна характеристика основ 
чоловічого і жіночого скелета. Засади методики 
викладання було творчо запозичено з іноземних 
методичних посібників Г. Бамеса (Німеччина) та 
Е. Барчаї (Угорщина), за основу теорії було взято 
підручник М. Механіка «Основи пластичної ана-
томії» (Механік, 1993). Період середини – кінця 
1980-х рр. – час нових викликів для українського 
образотворчого мистецтва, час перегляду устале-
них естетичних понять, знову актуальною стає 
спирання на класичний досвід минулих поколінь, 
які, як і тепер, черпали свою наснагу в освоєнні 
закономірностей людського мікрокосму.

За часів української незалежності Л. Трубні-
кова розробляє програми із пластичної анатомії 
для першого та другого курсів скульптурного, 
графічного та живописного факультетів (1994 р.), 
а також види практичних робіт із пластичної ана-
томії для студентів, затверджені вченою радою 
УАМ. Відтепер увага концентрується саме на 
вивченні пластичної, а не медичної анатомії, що 
відрізняє позицію сучасного педагога від педа-
гога, який керувався програмою минулих років. 
Порівняно із програмою 1961 р. перші чотири 
лекційні заняття курсу загальної анатомії скасо-
вуються; перший розділ історії становлення плас-
тичної анатомії охоплює матеріал, локалізований 
не лише на території Росії та СССР, а й Західної 
Європи. Базове вивчення пластичної анатомії й 
умови поступово розширюються і вдосконалю-
ються. У кабінеті поповнюється колекція з остео-
логічних та міологічних устаткувань на основі 
кістяка й екорше, гіпсових зліпків, навчальних 
таблиць та фахових посібників.

Унікальною є збережена в кабінеті пластич-
ної анатомії колекція зліпків голови, яка скла-
дається з етнографічних зразків расових груп, 
як-от: острівна, класична монголоїдна, серед-
земноморська, скандинавська, єгипетська, афри-
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канська, південноамериканські (перуанський та 
каренський типи), бурятська, тибетська монго-
лоїдна, західноукраїнська гірська голови, а також 
британська антропологічна збірка двох скуль-
птурних зліпків неандертальців, кроманьйонця, 
пітекантропа та зліпок голови трипільського 
неандертальця.

Практичні завдання виконуються на папері 
формату А3 олівцем, за конструктивним прин-
ципом. На другому курсі можливим стає вико-
ристання соусу та сангіни − конструктивного 
рішення та творчого завдання. За навчальною 
програмою, кожен студент за роки навчання 
має створити альбом практичних завдань ана-
томічних рисунків за кожним розділом вивче-
ної теми, починаючи із черепа і кісток скелета 
й закінчуючи м’язовим покриттям постаті. Крім 
того, передбачено контрольні роботи, мета яких – 
навчити студентів рисувати по пам’яті вивчений 
матеріал: череп і кістки – на першому курсі, 
м’язове покриття – на другому курсі. Наприкінці 
другого курсу студенти складають іспит за весь 
курс навчання пластичної анатомії. Екзамена-
ційна робота включає рисунок оголеної чолові-
чої постаті з натури з послідовним вирисовуван-
ням на окремих аркушах не тільки скелета, як на 
першому курсі, але й усього м’язового покриття 
(Трубнікова, Свінарьов, 2017: 56).

Вищеперелічене розмаїття викладацьких стра-
тегій, тематичне та формальне багатство постав-
лених перед студентами завдань, як показує 
подальший творчий доробок випускників КДХІ, 
слугує запорукою художнього становлення й удо-
сконалення фахової майстерності, набуття ними 
цілком самостійного творчого обличчя. Усе це 
видається неможливим без ґрунтовного осво-

єння деяких навчальних дисциплін, серед яких не 
останнє місце належить пластичній анатомії.

Висновки. Від початку заснування Української 
академії мистецтв методика викладання плас-
тичної анатомії проходить складний еволюцій-
ний розвиток, гідно відповідає на виклики часу. 
Незважаючи на всі мистецько-художні реформи й 
авангардні течії першої половини XX ст., у період 
«фортеху» анатомія допомагає вивченню плас-
тики через конструктивно-геометричний простір 
і має великий вплив на реалістичний і конструк-
тивний рисунок. З 1932 р. предмет викладається 
згідно із програмою Всеросійської академії мис-
тецтв, де реалістичне спрямування стає осно-
вою викладання в інституті. І лише в 1934 р., за 
І. Макушенка, формується знайоме нам поняття 
«пластичної анатомії» як дисципліни та своєрід-
ного генератора базових дисциплін.

У наступний період викладання пластичної 
анатомії зазнає подальшого вдосконалення. Про-
грамою КДХІ із пластичної анатомії за 1961 р. 
користуються до 1994 р., вносяться нові якісні 
зміни як у програму, так і в методику викладання.

Значущість викладання пластичної анатомії в 
системі академічної освіти України за сучасної 
доби підтверджується все новими і новими здо-
бутками її випускників, навіть тоді, коли їхній 
доробок не зачіпає сфер фігуративної творчості. 
Адже прищеплене їм почуття пропорції, закла-
дене в самому людському організмі, допома-
гає молодим митцям створювати переконливі 
художні образи. Звісно, у фігуративному маляр-
стві, графіці та скульптурі важко переоцінити 
набутий багаж практичних навичок і теоретич-
них знань із такої важливої дисципліни, як «плас-
тична анатомія».

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Особові справи співпрацівників, звільнених за 1947–1967 рр. Д. № 11 Іван Семенович Макушенко // Архів 

Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури м. Києва. Ф. № Р-622. Оп. № 2-Л. Арк. 165.
2. Українська академія мистецтва. Нова Рада. 1917. 24 листопада. № 193. С. 3–4.
3. Bammes G. Anatomie. Wir zeichnen den Menschen. Berlin : Volk und Wissen, 1989. S. 309.
4. Bammes G. Sehen und Verstehen. Berlin : Volk and Wissen, 1985. S. 261.
5. Bammes G. Der nackte Mensch. Hand und Lehrbuch der Anatomie fur Kunstler. Dresden : VEB Verlag der Kunst, 

1982. S. 480.
6. Вандаловський В. «Н. С. Ган зосереджувала увагу на художньому аспекті виконання практичних завдань 

<…>» : бесіда з художником-графіком, доцентом В. О. Вандаловським. Вела А. І. Мельничук. 27 лютого. 2020.
7. Ган Н. Курс пластичної анатомії людини. Київ : Мистецтво, 1965. 96 с.
8. Гриценко Л. Хвилюючі спогади. Українська академія мистецтва : збірник дослідницьких та науково-методич-

них праць. Київ, 1995. Вип. 2. 115 с.
9. Губарев О. «Післявоєнний час в Інституті був в становленні і певному хаосі <…>» : бесіда з народним худож-

ником України О. І. Губаревим. Вела А. І. Мельничук. 6 березня 2020 р.
10. Добріян Д. Мистецька, педагогічна та громадська діяльність Олександра Мурашка (1875–1919) : автореф. 

дис. … канд. іст. наук: 07.01.00. Київ, 2018. 20 с.
11. Duval Mathias. Précis d’anatomie à l’usage des artistes. Paris : A. Quantin, 1881. 346 s.
12. Барчаи Е. Анатомия для художников. 10-е изд. Будапешт : Корвина, 1986. 319 с. Пер. изд. : Barcsay J. Muveszeti 

Anatomia. 1959.



Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 35, том 3, 202158

Мистецтвознавство

13. Иваницкий М. Анатомия человека. Москва : Физкультура и спорт, 1940. 784 с.
14. Історія та напрямки кафедр НАОМА. Кафедра рисунку. Українська академія мистецтв : збірник науково-

дослідницьких праць. Київ, 2012. Вип. 19. 10 с.
15. Механик Н. Основы пластической анатомии. Москва : Искусство, 1993. 352 с.
16. Мистецько-технічний ВИШ : збірник Київського художнього інституту. Київ : КХІ, 1928. Ч. 1. 78 с.
17. Миляева Л. С. П. Подервянский : Творчество и судьба. 1916–2006. Киев, 2011. 114 с.
18. Моллье С. Пластическая анатомия. Санкт-Петербург : Искусство, 1937. 205 с.
19. Нікітін А. Науково-методична праця професора Олександра Кривоноса у контексті розвитку кафедри рисунка 

1970–1980 рр. Українська академія мистецтва : збірник дослідницьких та науково-методичних праць. Київ, 2017. 
Вип. 26. 63 с.

20. Овчинніков В. Спогади про навчання у Київському художньому інституті (публікація документа Олени 
Кашуби-Вольвач). Київ : Сучасне мистецтво, 2010. 283 c.

21. Павлов Г., Павлова В. Пластическая анатомия. Москва : КОИЗ, 1949. 241 c.
22. Сукало А. Життєпис Олександра Богомазова (за документами особового фонду ЦДАМЛМ України). Руко-

писна та книжкова спадщина України. Київ, 2015. Вип. 19. 31–49 с.
23. Тихонов М. Курс пластической анатомии человека. Санкт-Петербург : Изд-во Р. Голике и А. Вильборг, 

1906. 385 с.
24. Трубнікова Л., Свінарьов В. Пластична анатомія як складова рисунка. Українська академія мистецтв : збір-

ник дослідницьких та науково-методичних праць. Київ, 2017. Вип. 26. 56 с.
25. Кричевський Ф. Спогади. Статті. Документи. Київ : Мистецтво, 1972. 122 с.
26. Шмагало Р. Мистецька освіта в Україні середини ХІХ – середини ХХ ст. : структурування, методологія, 

художні позиції. Львів : Українські технології, 2005. 145–280 с.

REFERENCES
1. Arkhiv Natsionalnoi akademii obrazotvorchoho mystetstva i arkhitektury m. Kyieva, [Archive of the National Academy 

of Fine Arts and Architecture of Kyiv], f. № R-622, op. № 2-L, Osobovi spravy spivpratsivnykiv, zvilnenykh za 1947–1967 
roky, D. № 11 Ivan Semenovych Makushenko, ark. 165 [in Ukrainian].

2. [B. p.]. Ukrainska Akademiia Mystetstva. [Ukrainian Academy of Arts]. Nova Rada. 24 lystop. (№ 193). 1917. p. 3–4 
[in Ukrainian].

3. Bammes G. Anatomie. Wir zeichnen den Menschen. [Anatomy. We draw people] Berlin, Volk und Wissen, 1989, 
p. 309 [in Deutsche].

4. Bammes G. Sehen und Verstehen. [See and understand]. Berlin, Volk and Wissen, 1985, p. 261 [in Deutsche].
5. Bammes G. Der nackte Mensch. Hand und Lehrbuch der Anatomie fur Kunstler. [The naked person. Hand and textbook 

of anatomy for artists]. Dresden, VEB Verlag der Kunst, 1982, p. 480 [in Deutsche].
6. Vandalovskyi V. O. “N. S. Han zoseredzhuvala uvahu na khudozhnomu aspekti vykonannia praktychnykh zavdan…”: 

besida z khudozhnykom-hrafikom, dotsentom V. O. Vandalovskym. Vela A. I. Melnychuk. 27 liutoho. 2020 [in Ukrainian].
7. Han N. C. Kurs plastychnoi anatomii liudyny. [Course of plastic human anatomy]. Kyiv. Art, 1965. p. 96 [in Ukrainian].
8. Hrytsenko L. I. Khvyliuiuchi spohady. [Exciting memories]. Ukrainian Academy of Arts: zb. dosl. ta nauk.-metod. 

prats. vyp. 2, m. Kyiv, 1995. p. 115 [in Ukrainian].
9. Hubarev O. I. “Pisliavoiennyi chas v Instytuti buv v stanovlenni i pevnomu khaosi…”: besida z narodnym 

khudozhnykom Ukrainy O. I. Hubarevym. Vela A. I. Melnychuk. 06 bereznia. 2020 [in Ukrainian].
10. Dobriian D. M. Mystetska, pedahohichna ta hromadska diialnist Oleksandra Murashka (1875–1919): avtoref. 

dys. … kand. ist. nauk: [Art, pedagogical and public activity of Alexander Murashko (1875–1919)]: 07.01.00. Kyiv, 
2018. p. 20 [in Ukrainian].

11. Duval Mathias. Précis danatomie à lusage des artistes. [Anatomy for use by artists]. Paris. A. Quantin, 1881. p. 346 
[in French].

12. Barchay E. Anatomyia dlia khudozhnykov / E. Barchay ; khudozh. E. Barchay. [Anatomy for artists]. 10-e yzd. 
Budapesht : Korvyna, 1986. 319 p. Per. yzd.: Muveszeti Anatomia / J. Barcsay. 1959. p. 319 [in Russian].

13. Yvanytskyi M. F. Anatomyia cheloveka. [Human anatomy]. Moskva. Fyzkultura y Sport, 1940. p. 784 [in Russian].
14. Istoriia ta napriamky kafedr NAOMA. Kafedra rysunka. Ukrainian Academy of Art: zb. nauk.-dosld. prats. Vyp. 19. 

Kyiv. 2012. p. 10 [in Ukrainian].
15. Mekhanyk N. S. Osnovi plastycheskoi anatomyy. [Fundamentals of plastic anatomy]. Moskva. Yskusstvo, 1993. 

p. 352 [in Russian].
16. Mystetsko-tekhnichnyi VYSh: zb. Kyivskoho khudozhnoho instytutu. Ch.1. [Art and Technical University: Coll. 

Kyiv Art Institute]. Kyiv. KKhI, 1928. p. 78 [in Ukrainian].
17. Myliaeva L. S. S. P. Podervianskyi: Tvorchestvo y sudba. 1916–2006. [S. P. Poderviansky: Creativity and destiny. 

1916–2006]. Kyiv. 2011. p. 114 [in Ukrainian].
18. Molle S. Plastycheskaia anatomyia. [Plastic anatomy]. Spb. Yskusstvo, 1937. p. 205 [in Russian].
19. Nikitin A. Naukovo-metodychna pratsia profesora Oleksandra Kryvonosa u konteksti rozvytku kafedry rysunka 

1970–1980 rr. [Scientific and methodical work of Professor Oleksandr Krivonos in the context of the development of the 
Department of Drawing 1970–1980] Ukrainian Academy of Arts: zb. dosl. ta nauk.-metod. prats. Vyp. 26. Kyiv, 2017. p. 63 
[in Ukrainian].



59ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

Мельничук А. Iсторичний розвиток та становлення методики викладання дисциплiни…

20. Ovchynnikov V. Spohady pro navchannia u Kyivskomu khudozhnomu instytuti (publikatsiia dokumenta Oleny 
Kashuby-Volvach). [Memoirs of studying at the Kyiv Art Institute (publication of a document by Olena Kashuba-Volvach)]. 
Kyiv. Suchasne mystetstvo, 2010. p. 283 [in Ukrainian].

21. Pavlov H. M., Pavlova V. N. Plastycheskaia anatomyia. [Plastic anatomy]. Moskva. KOYZ, 1949. p. 241 [in Russian].
22. Sukalo A. Zhyttiepys Oleksandra Bohomazova (za dokumentamy osobovoho fondu TsDAMLM Ukrainy). Rukopysna 

ta knyzhkova spadshchyna Ukrainy. Vyp. 19. [Biography of Alexander Bogomazov (according to the documents of the 
personal fund of the CDAMLM of Ukraine). Manuscript and book heritage of Ukraine. Vip. 19]. Kyiv, 2015. pp. 31–49 
[in Ukrainian].

23. Tykhonov M. T. Kurs plastycheskoi anatomyy cheloveka. [Course in human plastic anatomy]. Spb. Yzd-vo R. Holyke 
y A. Vylborh, 1906. p. 385 [in Russian].

24. Trubnikova L., Svinarov V. Plastychna anatomiia yak skladova rysunka. [Plastic anatomy as a component of drawing]. 
Ukrainian Academy of Arts: dosl. ta nauk.-metod. prats. Vyp. 26. Kyiv, 2017. p. 56 [in Ukrainian].

25. Krychevskyi F. Spohady. Statti. Dokumenty. [Memoirs. Articles. Documents]. Kyiv. Mystetstvo, 1972. p. 122 
[in Ukrainian].

26. Shmahalo R. T. Mystetska osvita v Ukraini seredyny KhIKh – seredyny KhKh st.: strukturuvannia, metodolohiia, 
khudozhni pozytsii. [Art education in Ukraine in the middle of the XIX – middle of the XX century: structuring, methodology, 
artistic positions]. Lviv. Ukrainian technologies, 2005. pp. 145–280 [in Ukrainian].



Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 35, том 3, 202160

Мистецтвознавство

УДК 75.049.6«1960-2000»
DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863/35-3-8

Еріка МИКУЛА,
orcid.org/0000-0002-4833-0274

аспірантка IV курсу кафедри теорії і історії мистецтва
Львівської національної академії мистецтв
(Львів, Україна) mykula.erika88@gmail.com

ОБРАЗНО-ТЕМАТИЧНІ ТА ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ НАТЮРМОРТІВ 
В’ЯЧЕСЛАВА ПРИХОДЬКА КІНЦЯ 1960-Х – ПОЧАТКУ 2000-Х РОКІВ

Досліджено образно-тематичні та художні особливості натюрмортів В’ячеслава Приходька кінця 1960-х – 
початку 2000-х років. 

Встановлено, що натюрморти утворили вагому, хоча і менш численну, аніж пейзажі й тематичні полотна, 
частку творчого спадку художника другої половини 1960–2000-х років. Продемонстровано, що вже наприкінці 
1960-х років В. Приходько створив композиції із предметів традиційного закарпатського побуту, які вповні репре-
зентували його образно-пластичну концепцію і стали одними із кращих в доробку митця. З опертям на архівні 
джерела з’ясовано, що всього живописцем було виконано понад 20 натюрмортів, інтер’єрно-натюрмортних і 
екстер’єрно-натюрмортних робіт.

Аргументовано, що формування образно-пластичної концепції натюрмортів митця зумовлювалось зростан-
ням інтересу до жанру в українському живописі 1960-х років, постімпресіоністичними домінантами закарпат-
ського малярства, образами традиційної закарпатської культури в полотнах Ф. Манайла.

За співвідношенням семантичного, предметного і живописно-формального рівнів зображення в натюрморт-
ному доробку В. Приходька виокремлено кілька спрямувань. До першого віднесено натюрморти зі старовинних 
речей верховинського побуту в абстрактному просторі, інтер’єрі чи екстер’єрі, що втілюють гармонію світу, 
родини, людини. До другого – засновані на перегуках зі знахідками кубізму і сезаннізму зображення майстерні 
митця. До третього – інтер’єрно-натюрмортні роботи, у яких предметне оточення слугує полем проєкції від-
тінків інтеракцій, емоцій, настроїв, почуттів. До четвертого – композиції із квітами – атрибутами райського 
саду, символами дому-раю, дому як гармонії, внутрішньої гармонії митця. Наголошено на появі у зрілій творчос-
ті В. Приходька натюрмортів, що поєднують фігуративне і нефігуративне формотворення.

Продемонстровано, що світоглядною основою натюрмортів В. Приходька стали вираз цілого в частковому, 
нескінченого в обмеженому, умоглядного – у доступному чуттєвому сприйняттю; віддзеркалення макрокосму 
культури в мікрокосмі дому та предметному оточенні людини як частки світової гармонії, трударя і творця. 

Ключові слова: творчість В’ячеслава Приходька, закарпатська школа живопису, натюрморт, символ.
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IMAGE-THEMATIC AND ARTISTIC CHARACTERISTICS  
OF VIACHESLAV PRYKHODKO’S STILL-LIFE PAINTINGS  

OF THE END OF THE 1960’s AND THE BEGINNING OF THE 2000’s

The study reveals image-thematic and artistic characteristics of Viacheslav Prykhodko’s still-life paintings of the end 
of the 1960’s and the beginning of the 2000’s. The study demonstrates that in the late 1960’s V. Prykhodko had already 
created the compositions with the objects of Transcarpathia traditional living. The author states that these compositions 
completely represent its image-plastic conception and are interpreted as ones of the best among artists’ creative works. 
Basing on archive materials the paper establishes that the artist made more than 20 still-life, interior and still-life, 
exterior and still-life paintings. The author provides the rationale for the fact that the development of image-plastic 
conception of artist’s still-life paintings was caused with the interest’s increasing in the genre of Ukrainian painting in the 
1960s, postimpressionistic dominant ideas of painting in Transcarpathia region, images of Thranscarpathian traditional 
culture in F. Manailo’s canvases. 

According to the correlation of semantic, subjective, pictorial and formal levels of depiction in V. Prykhodko’s still-life 
paintings the author singles out several directions. The first direction deals with the antiques’ still-life paintings of Verkhovyna 
living in abstract space, interior or exterior that implement the harmony of the world, family and a human. The second 
direction concerns with the depictions of artist’s studio based on the common features with Cubism and Cezannism works. 
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The third direction presents interior and still-life paintings where the objects’ surrounding serves as a field of projection for 
the shades of interactions, emotions, moods, and feelings. The fourth direction covers compositions with flowers that are the 
attributes of Garden of Eden, symbols of home-paradise, Home as a harmony, artist’s inner harmony. The author stresses 
on the still-life paintings’ appearance in V. Prykhodko’s creative works that combine figurative and non-figurative shaping. 

The paper demonstrates the worldview basis of V. Prykhodko’s still-life paintings. This basis deals with the expression 
of the whole in partial, infinite in limited, theoretic in acceptable for sensory perception, reflection of the culture macrocosm 
in Home’s microcosm and personal objects’ surrounding as a part of world harmony, hard-working worker and the Creator. 

Key words: V. Prykhodko’s creative works, Transcarpathian school of painting, still-life painting, symbol. 

Постановка проблеми. Народний худож-
ник України В’ячеслав Опанасович Приходько 
(1940–2011 рр.) – одна з визначних постатей 
в образотворчому мистецтві Закарпаття дру-
гої половини ХХ – початку ХХІ ст. Живильним 
середовищем формування митця стала атмосфера 
Ужгородського художнього училища (зак. 1959 р.) 
і, згодом, ЛДІПДМ 1960-х рр., навчання в Р. Сель-
ського, В. Манастирського, Д. Довбошинського, 
І. Скобала, І. Севери. Творчому самовизначенню 
сприяли художнє життя Ужгорода і традиції закар-
патської школи живопису, що поєднала народно-
мистецький досвід із пошуком нових образотвор-
чих парадигм.

Поряд з урбаністичними пейзажами і тема-
тичними полотнами важливу частину доробку 
митця утворили натюрморти – засновані на смі-
ливих формотворчих експериментах предметні 
мікрокосми, у яких віддзеркалили глибинні 
змісти буття.

Аналіз досліджень. Попри інтенсивне осмис-
лення творчості закарпатських живописців в 
українському мистецтвознавстві, творчості 
В. Приходька не присвячено окремого моногра-
фічного дослідження. У публікаціях радянського 
періоду діяльність майстра розглядалась у кон-
тексті крайового мистецького процесу (Чернега-
Балла, 1972), в обмежених проміжках часу й 
поза досвідом модернізму (Островський, 1981; 
Паловци, 1984). В аналізі натюрмортів В. При-
ходька критика відзначала конструктивність, 
«хороше художнє розуміння форми і кольору» 
(Чернега-Балла, 1972); вивіреність композицій з 
«образним підтекстом, виразними і незвичними 
колірними гамами» (Паловци, 1984); інтенсив-
ність формотворчих пошуків, смислову ємність 
(Островський, 1981). 

З початку 1990-х рр. увагу критики привер-
нули модерністські інспірації творчості митця, 
символізм, метафоричність, філософічність його 
робіт (Біксей, 2002: 91; Рижова, 2007; Сирохман, 
2009: 10–11). У низці історико-мистецтвознавчих 
студій роботи В. Приходька аналізувались у кон-
тексті взаємодії народномистецької традиції та 
професійної художньої свідомості (Г. Юхимець), 
еволюції побутового живопису (О. Гаврош) і гра-

фіки Закарпаття (І. Небесник (молодший)) у дру-
гій половині ХХ ст.

Водночас поза увагою науковців лишилась 
проблема образно-тематичної і художньої специ-
фіки натюрмортів В. Приходька – самобутньої 
модифікації жанру у крайовому живописі 1960-х – 
початку 2000-х рр.

Мета статті – розкрити образно-тематичні 
і художні особливості натюрмортів В’ячеслава 
Приходька в контексті еволюції закарпатського 
живопису другої половини ХХ – початку ХХІ ст.

Виклад основного матеріалу. Натюрморти 
утворили вагому, хоча і менш численну, аніж пей-
зажі й тематичні полотна, частку творчого спадку 
художника другої половини 1960–2000-х рр. Уже 
наприкінці 1960-х рр. В. Приходько створив ком-
позиції із предметів традиційного закарпатського 
побуту, які вповні репрезентували його образно-
пластичну концепцію і стали одними із кращих у 
доробку митця. Усього живописцем було виконано 
понад 20 натюрмортів, інтер’єрно-натюрмортних 
і екстер’єрно-натюрмортних робіт. 

Формування образно-пластичної концепції 
натюрмортів В. Приходька зумовлювалось зрос-
танням інтересу до жанру в українському обра-
зотворчому мистецтві 1960-х рр.; народномис-
тецькими і постімпресіоністичними домінантами 
крайового живопису, властивим сезаннізмові від-
творенням «ноуменальності речі», її сутнісних, 
причетних людському буттю ознак. Першочерго-
вого значення в «натюрмортних» пошуках живо-
писця набула схильність до формотворчого експе-
рименту, аналітичної деструкції колірних площин.

Семантичне поле натюрмортів В. Приходька 
сформували вираз цілого в частковому, нескінче-
ного в обмеженому, трансцендентного в земному, 
умоглядного – у доступному чуттєвому сприй-
няттю. Багаторівневу образну структуру утворили 
віддзеркалення минулого в сьогоденні, макро-
косму культури в мікрокосмі дому й життєвому 
світі людини – частки світової гармонії, трударя 
і творця. 

Назагал у творчості майстра другої половини 
1960-х – 2000-х рр. виокремлюються кілька типів 
образно-пластичних рішень, заснованих на спів-
відношенні одного чи кількох «семантичних базо-
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вих текстів», «предметного плану» і «формаль-
ного ладу» робіт.

До першого відносимо натюрморти з автентич-
них предметів верховинського побуту в абстрак-
тному просторі («Натюрморт з дерев’яними пред-
метами», 1978 р.), інтер’єрі («Стара кераміка», 
1971 р.; «Натюрморт із білим глечиком», 1970 р.; 
«Угорський натюрморт», 2006 р.) чи на подвір’ї 
(«На подвір’ї. Осінній натюрморт», 1979 р.), 
що віддзеркалили єдність світу, дому, родини, 
людини, ідею спадкоємності поколінь. Утіленню 
художнього задуму слугували «координаційні» 
композиції, ритмічна і колірно-фактурна дифе-
ренціація масштабно і функціонально схожих 
речей; «монопредметні» зображення; деструкція 
об’єктів і рекомбінація колірних площин.

Так, у натюрморті «Стара кераміка» (1971 р.) 
розташовані на коричнево-червоному столі та 
сіро-блакитному тлі керамічні глечики, диферен-
ційовані за ритмом і розміром, утворили гори-
зонталь, асоційовану із плином років. Збіжне 
образно-пластичне рішення бачимо в «Натюр-
морті зі старим посудом» (1970-ті рр.) з кубістично 
трансформованими дзбаном, ступкою, пляшкою, 
чайником, виструнченими на темному тлі.

Іншу семантичну основу має полотно «На 
подвір’ї. Осінній натюрморт» (1979 р.) (рис. 1), 

де стиглі дині символізують добробут, колова ого-
рожа – циклічність часу, відчинені двері – зв’язок 
людського і природного світів. Значущим у тво-
ренні образу та пластичній організації мас є асоці-
йований із відлуннями спливаючого літа контраст 
помаранча, вохри, золото-білого, блакитно-синьо-
зелених тонів.

Єдність минувшини і сучасності, дому і світу 
відтворено в «Угорському натюрморті» (2006 р.) 
зі старовинними діжею, керамічними глечиками, 
зеленою пляшкою – на тлі дверей, на дощатих 
лаві та столі. Особливістю твору є контраст кон-
структивності композиції, що підкреслює устале-
ність світу народної культури, і асиметрії речей, 
сповитих таїною часів.

Постімпресіоністичне узагальнення та відмова 
від світлотіньового моделювання, орієнтовані на 
віднайдення у предметній емпірії смислів буття, 
простежуються в «Натюрморті з білим глечиком» 
(1970 р.) – одному із кращих у доробку В. При-
ходька (рис. 2). Виразу ідеї слугують зображення 
столу – сакрального символічного центру дому, 
стільців – візуальної метонімії родини, та золото-
вохристо-білий «кольороряд», асоційований зі 
світлом, затишком, гармонією родинного життя. 
«Автобіографізму» картині надає угорський гле-
чик, придбаний під час однієї з перших закор-

Рис. 1. В. Приходько «На подвір’ї. Осінній натюрморт»,  
1979 р., оргаліт, темпера, 80 х 100 см
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донних поїздок і збережений у родині митця 
(Інтерв’ю, 2015–2016).

Відображення поліголосся народної куль-
тури в гармонізованих різноманітних ритмах 
бачимо в «Натюрморті з дерев’яними предме-
тами» (1978 р.) (рис. 3) з семантично значущою 
предметною деконструкцією і взаємоузгоджен-
ням геометричних колірних площин. Усталеність 
народних традицій підкреслено урівноваженістю 
композиції, акцентуванням картинної площини і 
зосередженням найбільш активного тонального 
контрасту в оптичному центрі полотна. Гармо-
нійну світоглядну основу «кубістичної» концеп-
ції В. Приходька демонструє порівняння з тема-
тично спорідненим «Гуцульським натюрмортом» 
(1960-ті рр.) Ф. Семана, у якому простір набуває 
збуреної, «ламаної» конфігурації, чорно-чер-
воні та зелено-синьо-жовті акорди сповнюються 
напругою, абриси ж дерев’яного підсвічника і 
деформованих предметів окреслюються різкими 
чорними лініями, відокремленими від форм.

Семантичну значущість кубістичного формот-
ворення у творчості В. Приходька демонструють 
зображення старовинного реманенту – куделі 
(«Куделя», 1980 р.), верстака («Верстак», 1990, 
2000 рр.), візка («Возик курців», 2004 р.; «Уквітча-

ний возик», 2005 р.). Так, у «Куделі» колесо декон-
струйовано на контрастні жовті, помаранчеві, чер-
воні і зелені площини, що створюють враження 
стрімких обертів – символу «круговерті життя». 
Схожу образно-пластичну структуру мають «Вер-
стаки» (1990, 2000 рр.) – лаконічні, конструктивні, 
асоційовані з «непохитністю народного буття» 
(Л. Біксей, 2002: 91). В «Уквітчаному возику» 
(2005 р.) образ гармонії родинного обійстя форму-
ють квіти – атрибут раю, віз – символ добробуту й 
селянських праць.

Показовий процес роботи над композиціями, 
зафіксований у замальовках із приватного архіву 
родини Приходьків, – з початковою деталізова-
ною фіксацією предметів і наступною деструк-
цією форм. Принагідно зазначимо, що історично 
достовірні зображення возів і знарядь праці, 
об’єднані в серію «Зупинка в часі», увійшли у 
творчість Едуарда Приходька – сина митця.

Розглядаючи інспірованість натюрмортів 
В. Приходька традиціями закарпатської школи 
живопису, згадаємо полотна Ф. Манайла, зокрема 
«Мою поличку» (1973 р.), де іграшки, скарбнички, 
атрибути релігійних свят, вази, глечики, косівські 
тарелі – ритмізовані, декоративні, «наче в каталозі 
пам’яті розташовані на тлі дзвінкої блакиті», «поєд-

Рис. 2. В. Приходько. «Натюрморт із білим глечиком», полотно, олія, 84 х 93 см
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нують буденність та народну святкову стихію, інди-
відуальний і колективний рівні буття» (Г. Дьерке, 
2018: 215). За істотної відмінності образно-плас-
тичних рішень варта згадки суголосність пошуків 
В. Приходька і В. Микити, помітну частку доробку 
якого становлять композиції зі старовинними пред-
метами «з роком народження і власною біографією, 
що налічує сотні років» (М. Сирохман, 2009: 18).

Окрему групу натюрмортів В. Приходька 
утворюють зображення майстерні – у затишному 
будинку в ужгородському середмісті, зі старовин-
ною керамікою, світлинами, книгами, картинами, 
музичними інструментами, зігрітої гармонією 
родинних стосунків, місця роздумів, праці, життя. 
Так, у «Моєму столі» (1991 р.) затятість інтелекту-
альної дискусії, однієї з тих, що стосовно фільмів 
Ф. Фелліні, А. Тарковського, романів М. Булга-
кова, не воднораз точились у помешканні майстра 
(Інтерв’ю, 2015–2016), відтворено в контрасті 
жовто-вохристих і синіх тонів. Динаміки твору 
надає гармонізована розмаїтість масштабів і 
ритму предметів – кавоварки, склянок, пляшки, 
«кубика-рубіка» – прикмети 1980-х рр. Вра-
ження співпричетності події глядачеві й «вели-
кому світу» формують орієнтованість стільців у 
зовнішній простір і біло-прозорі рефлекси на сті-
нах і столі. Інше формально-пластичне рішення 

бачимо в «Кутку майстерні» (1986 р.), де декон-
струйовані на жовті, коричневі, вірідоново-зелені, 
сині, блакитно-сірі площини книги, фарби і гле-
чики втрачають матеріальність і постають «похід-
ними» простору творчих шукань.

Образ творчого процесу як єдності напруги і 
злету натхнення створено в полотні «Мій моль-
берт» (2004 р.) завдяки взаємодії ліній і колірних 
площин (рис. 4). Утіленню художньої ідеї слугує 
перегук із твором П. Сезанна «П’єро й Арлекін», 
помітний у постімпресіоністичній інспірованості 
художньої мови й асоційованості з костюмами 
веселого і сумного персонажів commedia dell’arte 
строкатої драперії та білого тла.

До аналізованої групи робіт належать 
інтер’єрно-натюрмортні композиції, у яких пред-
метне оточення людини осмислено як поле про-
єкції інтеракцій, емоцій, почуттів. Так, у полотні 
«Старий стіл» (1991 р.) атмосферу дружньої 
бесіди, що відтінками смислів та настроїв спо-
внила дім, відтворено розташуванням насупроти 
пошерхлих дерев’яних стільців, притишеною 
коричнево-сіро-вохристою гамою і сяйвом біло-
золотавих площин. У триптиху «Конфлікт» 
(2005 р.) колірне варіювання композиції із трьох 
стільців – метонімії суб’єктів комунікації, віддзер-
калює зародження, спалах і згасання почуттів. 

Рис. 3. В. Приходько. «Натюрморт з дерев’яними предметами»,  
1978 р., оргаліт, олія, 38 х 59 см
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Візуально-звукова синестезія притаманна 
«Музичному інтер’єру. Квартету» (2002 р.) і 
«Шкляному натюрморту» (2007 р.) (рис. 5) із 
шестигранним столом із скрипкою в еркері проти 
вікон. За свідченням О. Приходько, задум першої з 
робіт виник під час мандрівки Німеччиною разом 
із Закарпатським хором і камерним оркестром, 
коли В’ячеслав Опанасович побачив залишені 
інструменти й відчув відлуння мелодій (Інтерв’ю, 
2015–2016). Згодом, опираючись на натурні зама-
льовки, створив урівноважену, колірно дина-
мічну композицію, у якій звучання музики відо-
бразили зелені, вохристо-золотаві, фіалкові тони. 
У «Шкляному натюрморті» (2007 р.) інтер’єр 
набув сновидної загадковості, сповнився маревом 
блакиті й акцентами вохри й бузку на кришта-
лево-прозорих вазах, стінах, стільцях, столі.

Образ дому як осередку гармонії створено в 
натюрмортах із квітами, численними в доробку 
митця. Так, у полотні «Веранда. Квітковий рай» 

(2008 р.) (рис. 6) червоні, жовті, помаранчеві, буз-
кові, зелені хатні рослини на тлі імлистого міського 
краєвиду з низьким обрієм асоційовано з домом-
садом, домом-раєм – точкою відліку у просторі, 
часі, житті. Гармонію родинних стосунків відо-
бражає композиційний трикутник, утворений вазо-
нами на підлозі, стільці, столі, та суголосся теплих 
і біло-сріблястих тонів. Виразу художньої ідеї слу-
гує уподібнення стовпців веранди картинній рамі, 
що поєднує простір картини і «простір глядача». 

Уведення в зображення вимірів часу і спомину 
притаманні «Інтер’єру з минулого в теплому» та 
«Інтер’єру з минулого в холодному» (2006 р.) – із 
квітами, вазоном, тумбою, стільцем на однотон-
ному тлі. Так, у першому із творів домінантну 
в доробку В. Приходька ідею гармонії віддзер-
калено в урівноваженій композиції й суголоссі 
жовтих, вохристих, біло-золотавих, блакитних 
тонів. Важливим у творенні образу є уподібнення 
абрису квітів, який консолідує композицію, арці – 

Рис. 4. В. Приходько. «Мій мольберт», 2004 р., полотно, олія, 100 х 90 см
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знаку небесного склепіння, мостові – локусу пере-
ходу, райдузі – символу радощів, єдності «доль-
нього» і «горнього» світів (Славянские древности, 
2008: 386, 389). В «Інтер’єрі з минулого в холод-
ному» (2006 р.) ностальгійну настроєвість уті-
лено в поєднанні прозоро-маревних сріблястих, 
білих, блакитно-зелених, бузкових і жовто-пома-
ранчевих барв.

Відображення цілого в частковому, гармонії 
Всесвіту в гармонії дому, взаємозумовленість 
семантичного, предметного і живописно-фор-
мального рівнів зображення бачимо у «Квітах» 
(2008 р.) і «Декоративній квітці» (2009 р.). Так, у 
першому з полотен рослини, створені природою, 
гармонізують оселю пластикою гнучких ліній і 
життєствердністю помаранчевих, вохристих, бла-
китно-зелених, синіх, бузкових тонів. У «Декора-
тивній квітці» (2009 р.) контраст великих, колірно 
насичених форм розлогого філодендрона і витон-
чених дрібних фіалок асоціюється з єдністю – 
протилежністю мужності та ніжності, чоловічого 
й жіночого начал.

Найповніше концепцію циклу втілено у «Квіт-
ковому світі» (2009 р.), де великі і малі, розлогі та 
тендітні хатні рослини постають мікрокосмом зі 
своїми часопросторовими законами, віддзеркале-
ними у грі ліній, об’ємів, колірних площин. Осо-
бливістю полотна є поєднання ознак натюрморту і 
пейзажу, уподібнення квітів екзотичним казковим 
хащам, а абстрактного тла, утвореного білими, 
золотавими, сірими, зеленими, блакитними, чор-
ними плямами, – осяяним сонцем горам із вервеч-
кою ошатних обійсть. 

У зрілий і пізній періоди в доробку В. При-
ходька з’явились натюрморти, що поєднали фігу-
ративне і нефігуративне формотворення, як 
«В оточенні помаранчевого» (1990 р.), де силуети 
фікуса, круглого столика та вази виринають із 
плетива пружних ліній і кольорових площин.

У виконаних в незвичній для В. Приходька 
деталізованій манері «Китайських горнятках на 
перлястому тлі» (рис. 7) та «Китайських горнят-
ках на бузковому тлі» (2009 р.) основою пластич-
ного рішення слугують контрасти форм, площин 

Рис. 5. В. Приходько. «Шкляний натюрморт», 2007 р., полотно, олія, 85 х 85 см
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Рис. 6. В. Приходько. «Веранда. Квітковий рай», 2008 р., полотно, олія, 80 х 90 см

Рис. 7. В. Приходько. «Китайські горнятка на перлястому тлі», 2009 р., 
полотно, олія, 60 х 60 см
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і витонченого орнаменту, відтворення тендітної 
краси скла, гармонізація сріблястих і червоних, 
зелених і бузкових тонів.

Висновки. Отже, аналіз натюрмортів В. При-
ходька засвідчує, що чинниками формування 
образно-пластичної концепції митця стали зрос-
тання інтересу до жанру у вітчизняному живо-
писі 1960-х рр.; інспірації сезаннізму і творчості 
Ф. Манайла; схильність до експериментального 
формотворення, заснованого на деструкції пред-
метів і контрастах колірних площин. 

Змістовою основою натюрмортів В. При-
ходька стали вираз цілого в частковому, нескінче-
ного в обмеженому, умоглядного – у доступному 
чуттєвому сприйняттю; віддзеркалення макро-
косму культури в мікрокосмі Дому і предметному 
оточенні людини як частки світової гармонії, тру-
даря і творця. 

За співвідношенням семантичного, предмет-
ного і живописно-формального рівнів зобра-
ження в натюрмортному доробку художника 
диференціюються кілька спрямувань. До пер-
шого належать натюрморти зі старовинних 

речей верховинського побуту в абстрактному 
просторі, інтер’єрі чи екстер’єрі, що втілюють 
ідею гармонії світу, родини, окремого людського 
життя («Натюрморт із білим глечиком», 1970 р.; 
«Стара кераміка», 1971 р.; «На подвір’ї. Осін-
ній натюрморт», 1979 р.; «Угорський натюр-
морт», 2006 р., тощо). До другого – засновані 
на перегуках зі знахідками кубізму і сезаннізму 
образи гармонійної атмосфери майстерні митця 
(«Куток майстерні», 1986 р.; «Мій мольберт», 
2004 р.). До третього – інтер’єрно-натюрмортні 
роботи, у яких предметне оточення є полем про-
єкції емоцій, настроїв, почуттів («Старий стіл», 
1991 р.; «Конфлікт (триптих)», 2005 р.; «Шкля-
ний натюрморт», 2007 р., інші). До четвертого – 
композиції із квітами – атрибутами райського 
саду, символами дому-раю, дому як гармонії, 
внутрішньої гармонії митця («Веранда. Квітко-
вий рай» та інші).

Перспективи подальших наукових студій поля-
гають у всебічному дослідженні творчості В. При-
ходька в контексті українського образотворчого 
мистецтва другої половини ХХ – початку ХХІ ст.
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САТИРИЧНА ГРАФІКА НА СТОРІНКАХ КИЇВСЬКОГО ЧАСОПИСУ «ШЕРШЕНЬ»

У статті розглянуто особливості сатиричної графіки одного з найцікавіших українських гумористичних 
видань початку XX століття – київському журналі «Шершень».

Визначено, що період розвитку української сатиричної періодики на початку ХХ століття в Києві та по всій 
Україні був дуже короткотривалим, але завдяки вдалому ілюстративному матеріалу часопис «Шершень» посів 
провідне місце в українській сатиричній періодиці даного періоду.

Досліджено, що декорування видання «Шершень» тяжіє до стилю модерн. Художники в оформленні журна-
лу використовують такі декоративні елементи, як: віньєтки, заставки, рамки, що мають не лише оздоблюваль-
ну функцію, а й підкріплюють сатиричний зміст часопису.

Простежено, що ілюстрації до журналу були спрямовані на дискредитацію царського режиму та відобра-
жали соціально-політичні процеси в гострій сатиричній формі, а саме: боротьба за свободу, утиск українського 
селянства, класова нерівність, проблеми культури, тощо. Образ пригніченого українського селянина стає одним 
із головних у карикатурах на шпальтах видання. Окремою категорією малюнків у «Шершні» є ілюстрації до 
творів Т. Шевченка. Багато хто з художників часопису в оригінальній манері та за допомогою нестандартних 
інтерпретацій підходив до ілюстрування Шевченкових рядків.

У статті наведено приклади творів таких провідних художників «Шершня», як: І. Бурячок, Ф. Красицький, 
П. Наумов, В Різниченко, М. Яковлєв.

Проаналізовано, що значна кількість сатиричних ілюстрацій у журналі виконані в реалістичній манері, з 
додаванням національного колориту та декоративних елементів, близьких до стилістики модерну. Місцями гра-
фіка видання була кольоровою. Застосовувалися в основному локальні кольори, особливо на титульних ілюстра-
ціях. У малюнках періодично простежується переважання трагізму над карикатурністю. Митці в ілюстраці-
ях використовували езопівську мову та символічні образи, наприклад, України, свободи, весни у вигляді жінки. 
Зазначено, що надихати художників журналу могли відомі твори європейського мистецтва.

Підкреслено, шо сатиричні ілюстрації журналу «Шершень» нерідко були гостріші, ніж текст, та були при-
чиною постійного пресингу й утисків видання з боку цензорів.

Ключові слова: графіка, карикатура, ілюстрація, сатиричне видання, «Шершень», Київ.
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SATIRICAL GRAPHICS ON THE PAGES OF KYIV MAGAZINE “SHERSHEN”

The article examines the features of satirical graphics of one of the most interesting Ukrainian humorous publications 
of the early XX century – the Kyiv magazine “Shershen”.

It is determined that the period of development of Ukrainian satirical periodicals in the early twentieth century in Kyiv 
and throughout Ukraine was very short-lived, but thanks to successful illustrative material, the magazine “Shershen” 
took a leading place in the Ukrainian satirical periodicals of this period.

It is investigated that the decoration of the “Shershen” edition tends to the Art Nouveau style. Artists in the design of 
the magazine use such decorative elements as vignettes, screensavers, frames, which have not only ornamented function, 
but also support the satirical content of the magazine.

It is traced that the illustrations to the magazine were aimed at discrediting the tsarist regime and reflected socio-
political processes in a sharp satirical form, namely: the struggle for freedom, oppression of the Ukrainian peasantry, 
class inequality, cultural problems etc. The image of the oppressed Ukrainian peasant becomes one of the main ones in the 
caricatures on the pages of the publication. A separate category of drawings in “Shershen” are illustrations to the works 
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of Taras Shevchenko. Many of the magazine’s artists approached Shevchenko’s lines in an original manner and with the 
help of non-standard interpretations.

The examples of works of such leading artists of “Shershen” as I. Buryachok, F. Krasitsky, P. Naumov, V. Riznichenko, 
M. Yakovlev are given in the article.

It is analyzed that a significant number of satirical illustrations in the magazine are made in a realistic manner with 
the addition of national color and decorative elements close to the Art Nouveau style. In some places the schedule of the 
publication was in color. Mainly local colors were used, especially in the title illustrations. The predominance of tragedy 
over caricature is periodically observed in the drawings. The artists used the Aesopian language and symbolic images of, 
for example, Ukraine, freedom, and spring in the form of a woman. It is noted that the artists of the magazine could be 
inspired by famous works of European art.

It is emphasized that the satirical illustrations of the magazine “Shershen” were often sharper than the text and were 
the cause of constant pressure and persecution of the publication by censors.

Key words: graphics, cartoon, illustration, satirical edition, “Shershen”, Kyiv.

Постановка проблеми. Під впливом рево-
люційних подій, що охопили Російську імперію, 
стрімко розвивалася сатирична преса Наддніпрян-
щини. Київські видавці з ентузіазмом відреагу-
вали на послаблення заборони друкування україн-
ською мовою. На початку XX ст. в Києві виходили 
чотири україномовні сатиричні видання: «Шер-
шень» (1906 р.), «Хрін» (1908 р.), «Гедз» (1917 р.), 
«Будяк» (1917 р.). Серед них особливе місце нале-
жить часопису «Шершень». За художнім оформ-
ленням та гострим публіцистичним матеріалом 
«Шершень» міг зрівнятися не лише зі столичними 
російськими сатиричними виданнями, але й з від-
повідними європейськими. В. Хмурий зазначає: 
«Незважаючи на хиби і бідність української сати-
ричної графіки, «Шершень» був радісним явищем 
в українській культурі» (Хмурий, 1925).

Проблема полягає в тому, що сатиричний часо-
пис «Шершень» довгий час більше асоціювався з 
революційними подіями та класовою боротьбою 
пролетаріату початку XX ст. Під цим кутом також 
інтерпретувався ілюстративний контент сатирич-
ного видання. Але це не є повноцінним розумін-
ням концепції даного журналу та його ілюстрацій 
зокрема. Головна ідея видання полягає в боротьбі 
за звільнення саме українського народу, що ми 
можемо спостерігати у високохудожній сатирич-
ній графіці на сторінках журналу. Тому нині стає 
актуальним під новим ракурсом дослідити та 
переосмислити графіку сатирично-гумористич-
ного часопису «Шершень».

Аналіз досліджень. Для нашої роботи стали 
у пригоді висновки стосовно сатиричної графіки 
Києва початку XX ст. мистецтвознавців Г. Стер-
ніна та В. Хмурого, який був сучасником видання 
«Шершень». Корисними для дослідження є праці 
І. Блюміної та Є. Демченко, але дані науковці про-
водили аналіз у радянську добу, тому часто твор-
чість художників ними сприймалася крізь при-
зму відповідної ідеології. Часткові дані стосовно 
оформлення часопису «Шершень» знаходимо в 
дослідженнях П. Нестеренко. А. Іжевський у своїх 

мистецтвознавчих розвідках змістовно порівнює 
сатиричну графіку карикатуристів Галичини та 
Наддніпрянщини початку XX ст. Цінною є інфор-
мація про графіку й оформлення «Шершня» у 
роботах І. Зикун, але даний текст більше стосу-
ється журналістики.

Мета статті – проаналізувати графічні та 
змістові особливості ілюстративного матеріалу 
київського сатирично-гумористичного часопису 
початку XX ст. «Шершень». Охарактеризувати 
художнє оформлення даного видання.

Виклад основного матеріалу. Видання «Шер-
шень» згуртувало навколо себе групу талано-
витих художників, серед яких були: О. Бабенко 
(псевд. Москіт), І. Бурячок (псевд. П. Буруля), 
Ф. Красицький, В. Масленников, П. Наумов 
(псевд. Заступець), В. Різниченко (псевд. Велен-
тій), В. Світославський, О. Сластіон, А. Суров, 
В. Тіхачек, І. Шульга, М. Яковлєв (псевд. Косин).

Для початку розглянемо оригінальне художнє 
оформлення журналу і технічні особливості його 
видання.

Номери видання складалися з 8 сторінок (тра-
пляються здвоєні (16–17; 22–23)), що надруковані 
на папері низького сорту, формат: 37 х 28,5 см, 
основний текст набирався антиквою.

Для більшого ефекту в «Шершні» використо-
вують колір, що стало популярним в ілюстрова-
них виданнях із кінця XIX ст. Найчастіше другим 
кольором іде червоний або синій. Однак із числа 
19 до 24 обкладинки журналу мають у більшості 
чорно-білу гаму. Техніка виконання декору та 
карикатур – літографія. У кожному номері на 
обкладинці й на остатньому аркуші міститься 
головна карикатура. У середині журналу – одна 
сторінкова ілюстрація, 4–6 – у номері.

Часопис вирізняється оригінальним декору-
ванням у стилі модерн. Перші вісім номерів міс-
тили віньєтки малого розміру у вигляді комах 
(шершні), птахів (ластівки, орли), квітів (вінки, 
букети, гірлянди), рамок та різних символічних 
атрибутів (вили, батоги, кулаки). З дев’ятого 
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номера декоративні елементи збільшуються та 
стають різноманітніше. Треба зазначити, що 
журнальний декор «Шершня» є тематичним та 
відповідає напряму часопису, що було не таким 
частим явищем у сатиричній періодиці аналізо-
ваного періоду.

Зупинимось на дизайні обкладинки більш 
детально.

У верхній частині титульної сторінки часо-
пису вказувалися назва-логотип та підзаголовок – 
«Український тижневик гумористично-сатирич-
ний», місце і дата виходу, число та вартість.

Заголовний декоративний модерний шрифт під 
різними кутами поєднувався з віньєткою, утво-
рював логотип або навіть емблему. Ця компози-
ція, включно із шрифтом, графічно змінювалася 
майже в кожному числі. Віньєтки часто склада-
ються з переплетених квітів та шершнів. Більша 
частина першої сторінки відводилася головній 
ілюстрації, що інколи підкріплювалася підписом.

Художник часопису М. Яковлєв, який не 
тільки постійно виступав у журналі з карикату-
рами, а й виконував його графічне оформлення, – 
робив варіанти заголовка-назви, марки видання, 
численні віньєтки. Наприклад, обкладинка 
четвертого номера, у якому шрифт заголовка 
обплетений трьома шершнями, а під головною 
ілюстрацією декоративно обіграно число жур-
налу («Шершень», № 4, 1906 р.). Це оздоблення 
обкладинки гармонійно поєднується з титульним 
малюнком у єдиному модерному стилі. Також у 
номерах «Шершня», що присвячені Т. Шевченку, 
знаходимо віньєтки В. Красицького. На одній із 
них зображено Шевченків «Кобзар» на тлі сходу 
сонця, промені від якого світять крізь тюремне 
вікно (Шершень, № № 8, 9, 1906 р.). Це може 
символізувати, що з появою геніального поета 
почався новий час для народу України.

В останніх числах журналу віньєтки майже 
зникають, а заголовний шрифт стає більш стро-
гим, що свідчить про можливу зміну штату ілю-
страторів або брак часу у виробництві видання, 
зважаючи на постійний тиск цензорів.

Проаналізуємо, на нашу думку, найціка-
віші приклади ілюстрацій таких художників, як: 
І. Бурячок, Ф. Красицький, В. Різниченко, П. Нау-
мов, М. Яковлєв, із їхнього творчого доробку 
для журналу «Шершень». Загалом у тижневику 
«Шершень» карикатури були на громадські та 
політичні теми, а саме: звільнення України від 
російської монархії, обстоювання прав та свобод 
українського селянства, культурна та політична 
просвіта українців, висміювання російського 
самодержавства, відображення переслідування 

передової інтелігенції та вимушена політична 
еміграція тощо.

Одним із провідних ілюстраторів «Шершня» 
був Іван Бурячок.

У титульній ілюстрації «Вона воскресне!» 
художник обирає об’єктом сатири самодержав-
ство, персоніфіковане в особі царя і його оточення. 
Митець алегорично зображає дівчину-револю-
цію з факелом у правиці, попереду якої робітник 
виламує двері, а царські міністри намагаються 
їх стримати (Обкладинка, «Шершень», Ч. 13). 
Композиційно діагональ дверей ділить малюнок 
навпіл – на одному боці позитивні персонажі, а на 
другому – негативні, підкреслено гротескні. Рису-
нок намальований сміливими лініями. Сюжет 
даної карикатури нагадує відомий твір Е. Дела-
круа – «Свобода, що веде народ» (1830 р.).

Художник приділяє велику увагу образу укра-
їнського селянина. Ілюстрація «Од молдаванина 
до фінна на всіх язиках все мовчить <…> благо-
денствує» («Шершень», Ч. 9) демонструє шеренгу 
обідраних селян, оточених товстими жандармами. 
Карикатурист вдало передає ритм у компози-
ції завдяки перспективній послідовності чорних 
плям мундирів жандармів та напівпрозорому 
строю селян. Намальовані лінійно прозорі постаті 
селян контрастують із насиченою поліцейською 
формою охоронців, що надає більшого змістового 
та візуального ефекту.

«Весняний мотив» («Шершень», Ч. 12) – ще 
одна карикатура І. Бурячка, де українські селяни 
страждають від влади: побитого селянина ведуть 
під руки два потворні поліцаї, очевидно, до тюрми. 
Силуети постатей чітко виглядають на темному 
тлі. Ліричний пейзаж із вітряками та пташкою 
протиставляється трагічному дійству ілюстрації.

Проблема еміграції творчої інтелігенції пока-
зана художником у карикатурі «Вільна Аме-
рика» («Шершень», Ч. 16–17): здивована постать 
М. Горького серед місцевих ділків у вигляді сви-
ней, що наживаються на емігрантах, зображу-
ється на тлі хмарочосів. Композиція симетрично 
поділена на темний верх та світлий низ. Рисунок 
лінійний, без штриховки, з локальними плямами.

У карикатурі «Під сучасним режимом» 
(«Шершень», Ч. 6) І. Бурячок доречно застосо-
вує антропоморфізм, зображає двох півнів / пере-
одягнених поліцаїв, які під конвоєм ведуть зааре-
штованих студента і курсистку. Завдяки пластиці 
лінії та несвітлій тональності графік утворює 
прозорий рисунок.

Монументально виглядає титульна ілюстрація 
І. Бурячка «Привіт старої України» (Обкладинка, 
«Шершень», Ч. 6). Два козаки в повний зріст, при 
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зброї, із прапором та кобзою, стоять у маковому 
полі та співають. Ця патріотична композиція від-
силає до великої минувшини та викликає від-
чуття гордості за свій рід. Художник деталізовано 
промалював характерні елементи композиції: 
козацьке вбрання, зачіски героїв, зброю тощо.

Манера виконання І. Бурячка енергійна, з 
темпераментними ударами пензля. У компози-
ціях художник використовує алегоричні образи 
та контрастне співвідношення. Мистецтвозна-
вець П. Нестеренко наголошує на прихильності 
І. Бурячка до мистецтва сецесії (Нестеренко, 
2018: 61).

Ілюстратори «Шершня» звертаються до творів 
Т. Шевченка в рубриці «Ілюстрації до «Кобзаря» 
на сучасні теми». І. Блюміна зазначає: «Даючи 
нову графічну інтерпретацію шевченківських 
рядків, художники досягали великої викривальної 
сили карикатур. Цей прийом, як відомо, згодом 
дістав поширення в українській сатиричній гра-
фіці та плакаті» (Блюміна, 1967: 18).

Цікавими в цьому плані творами на сторінках 
«Шершня» відзначився небіж Тараса Шевченка – 
Фотій Красицький. Особливо виразним є портрет 
Т. Шевченка на титулі журналу («Шершень», № 8). 
Рисунок не є шаржем, однак у портреті зображена 
дуже виразна міміка поета. Таке відчуття, що від 
пильного погляду Кобзаря не сховається жодна 
несправедливість стосовно українців. В іншій 
ілюстрації, присвяченій Т. Шевченку, дівчина, як 
символ України, стукає у вікно хати та вказує на 
могилу Кобзаря («Шершень», № 8). У цьому ж 
номері є ілюстрація художника – «Шевченко на 
чужині», у якій поет у засланні уявляє собі рідну 
Україну. Цим творам митця притаманний роман-
тизм, підкреслений графічно драматизм та кла-
сична композиція.

У першому номері «Шершня» на титулі над-
рукований малюнок Ф. Красицького із зображен-
ням ув’язненої дівчини в національному вбрані, 
яка символізує Україну, крізь пролом у стіні 
вона приймає від вмираючого робітника прапор 
із написом «Воля 1906». («Шершень», № 1). На 
темному заштрихованому тлі добре акцентовано 
момент передачі знамені. Тлом героям служать 
цегляна стіна, напружене чорно-червоне небо та 
фабричні димарі. Деталізована композиція утво-
рюється завдяки діагональному хресту, що фор-
мується протягнутими назустріч руками героїв та 
верхніми краями руїн мурів.

Актуальною навіть нині є карикатура гра-
фіка «Щирий український патріот» («Шершень», 
№ 4), створена за темою популярного сатирич-
ного вірша В. Самійленка «На печі (Українська 

патріотична дума)»: до хати, прикрашеної укра-
їнськими килимами, козацькою зброєю та банду-
рою, входять спантеличені українці, що спостері-
гають «показового українського патріота», який, 
у свою чергу, п’яний, у вишиванці спить на печі. 
Художник якісно, за законами перспективи, про-
мальовує інтер’єр традиційної української замож-
ної хати.

Експресивно виглядає титульна ілюстрація 
Ф. Красицького «Весна» (Обкладинка, «Шер-
шень», № 11): хлопчик ударом дрючка збиває 
голову сніговій бабі. Цей жест героя символічно 
показує прийдешні зміни. Композиція відрізня-
ється динамізмом та контрастною кольоровою 
(синьо-червона) гамою.

У більшості твори художника відрізняються 
різноманітною художньою трактовкою образів та 
класичною подачею.

Хоча наступний у нашому аналізі популяр-
ний художник «Шершня» Володимир Різниченко 
(Велентій) не мав художньої освіти, але його 
карикатури за рівнем виконання не поступаються 
творам професійних майстрів.

На сторінках «Шершня» художник також часто 
звертається до інтерпретації творів Т. Шевченка 
й образу самого Кобзаря. Наприклад, ілюстрація 
митця, де Т. Шевченко крізь зламані грати пере-
дає в сотні рук книгу «Думи мої, думи мої <…>» 
(«Шершень», № 8), на іншому малюнку зображено 
Кобзаря серед поля з вінків (символ пошани), на 
які вказує дівчина в національному вбранні (сим-
волічна Україна) («Шершень», № 8), рисунок, де 
зажурений Т. Шевченко в солдатській формі стоїть 
на горі, навколо поета літають змії, а на задньому 
плані зображені верблюди, що підкреслює чужину 
(«Шершень», № 8), Кобзареві рядки з послання 
«І мертвим, і живим <…>»: Обніміте ж, брати 
мої, Найменшого брата <…>, художник вкладає 
у вуста попа, який цим закликає селян-україн-
ців приєднатися до товстого показового багатія, 
із-за спини якого виглядає поліцай («Шершень», 
№ 18–17). У даних ілюстраціях та багатьох інших 
художних використовує прийоми символічності й 
алегорій. Щодо цього мистецтвознавець І. Блю-
міна зазначає: «Навіть вдаючись до образів-сим-
волів, образів-алегорій, він тут же знімає з них 
алегоричний серпанок» (Блюміна, 1967: 19).

Політична карикатура В. Різниченка часто 
була спрямована проти поліцейського режиму 
царату. В ілюстрації «Весна» («Шершень», № 12) 
графік зображує символічно свободу у вигляді 
Венери з купідонами, яких тягнуть поліцаї до 
дільниці. Автор кумедно намалював жандармів, 
що несуть атрибути богині родючості – пташок 
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у клітках, луки та стріли купідонів, ріг достатку 
тощо. Малюнок побудований ритмічно завдяки 
чорним плямам мундирів поліцаїв та світлим 
образам купідонів, композиційний центр фокусу-
ється на Венері.

Сатирично гостро виглядає карикатура митця 
«Після скасування кріпацтва» («Шершень», № 7): 
товстий пан, що насміхається над селянином, що 
стоїть із плугом на маленькому клаптику землі, з 
усіх боків обвитому колючим дротом. Художник 
уводить такі дотепні деталі, які підсилюють ефект 
ілюстрації, як-от: мішок грошей у пана за спиною, 
мініатюрна хатинка із дробиною над головою 
селянина тощо.

Рисунки В. Різниченка вирізняються точністю 
ліній та легким тонуванням, інколи кольоровим із 
контрастними чорними акцентами.

Тема питання українського селянина, його долі 
та гніту, що базується на народних прислів’ях, 
висвітлена в титульній ілюстрації художника 
Павла Наумова (Заступця) «Ну, ваше благородіє! 
Тепер вже тебе і горобці не бояться» (Обкладинка, 
«Шершень», № 18). Тут ми спостерігаємо босого 
селянина з батогом у руці, який із насмішкою 
звертається до городнього опудала, одягненого 
в мундир. Митець розміщує фігуру селянина на 
передньому плані й окреслює її товстою лінією, 
а тлом є пророблений за законами перспективи 
пейзаж. Завдяки контрасту чорних та білих плям 
у малюнку проступає декоративність.

Страждання селян П. Наумов відбиває в кари-
катурі «Ми в раю пекло розвели <…>» («Шер-
шень», № 12), де художник ілюструє Шевченкові 
рядки «Якби ви знали, паничі». Ілюстрація при-
свячена тяжкій праці кріпака на панській землі. 
Твір П. Наумова нагадує сатиричну графіку 
Г. Гольбейна Молодшого, а саме серію малюн-
ків німецького майстра «Образи смерті». Але 
в П. Наумова в образі смерті виступає пан, що 
запрягає селян орати землю. Діагональна компо-
зиція та детальна лінійна проробка такі ж якісні, 
як на гравюрі Г. Гольбейна «Землероб» зі згаданої 
серії (1524–1526 рр.).

Один із засновників «Шершня» – Михайло 
Яковлєв (Косин) часто використовує на шпаль-
тах журналу міфічні образи у своїх карикатурах. 
Особливо вдало грецька міфологія проявляється в 
титульній ілюстрації «Село просипається» («Шер-
шень», № 4). Ілюстрація поділена горизонтально 
на три частини: вгорі – біле небо, середина – село, 
знизу лежить символічна постать богині Геї – 
українського села, що прокидається. Оригінальна 
композиція та декоративна фактурність надають 
даній роботі модерного вигляду.

Експресивно виглядає вступна ілюстрація 
художника – «Весна-красна» (Обкладинка, «Шер-
шень», № 14), на якій зображено квітучий зелено-
рожевий весняний сад, що протиставляється чер-
воній землі з хижим воронням на передньому 
плані. Завдяки контрастним кольорам передається 
тривога та трагічність. Дана композиція за екс-
пресією нагадує твір Е. Мунка «Крик» (1893 р.).

У гострій карикатурі «Друкарня чорної сотні» 
(«Шершень», № 13) графік зображує чорно-
сотенних служителів Києво-Печерської лаври. 
Майстерна декоративна композиція нагадує 
літеру Z, складену з контрастних фактур дерев, 
будівель та натовпу.

Мистецтвознавець І. Блюміна підкреслює: 
««Шершень» мав багато спільного із кращими 
російськими сатиричними журналами того часу 
щодо трактування сюжетів, характеру графічного 
оформлення, а часом і манери виконання малюн-
ків» (Блюміна, 1967: 18). Справді, ілюстративний 
матеріал українського «Шершня» за якістю не 
поступається, наприклад, петербурзькому сати-
ричному журналу «Бомбы» того ж періоду, навіть 
пізнішому «Сатирикону». Це не дивно, бо багато 
хто з художників часопису «Шершень» здобув 
художню освіту в Київській рисувальній школі 
М. Мурашка й Імператорській академії мистецтв 
у Санкт-Петербурзі.

Якщо в російських сатиричних журналах пере-
важали зображення пролетаріату, то в «Шершні» 
це була більше селянська тематика. Також дослід-
ник Н. Зикун звертає увагу на те, що в російських 
сатиричних журналах початку XX ст. карикатури 
без розгорнутого вербального коментаря трапля-
ються зрідка, на відміну від українських видань 
(Зикун, 2016: 273). Наприклад, у «Шершені» 
майже в кожному номері знаходимо сторінкові 
карикатури.

Унаслідок постійних штрафів та утисків із боку 
влади журнал довелося закрити через пів року 
роботи. Усього вдалося надрукувати 26 чисел. 
Цього часу вистачило для того, щоб «Шершень» 
став одним із найкращих прикладів сатиричних 
часописів початку XX ст. в Україні, чому сприяла 
високоякісна графіка на сторінках видання.

Висновки. Підсумуємо основні ознаки гра-
фіки сатиричного часопису «Шершень».

По-перше, художники у своїй творчості в жур-
налі головну увагу приділяли найактуальнішим, 
найпекучішим проблемам тогочасної української 
дійсності. Одними з головних тем ілюстрацій є 
звільнення України від царату та важка доля укра-
їнського селянства. Для більшого ефекту митці 
звертаються до інтерпретацій творів Т. Шевченка.
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По-друге, на сторінках «Шершня» здебільшого 
простежується реалістична графіка з елементами 
гротеску, нахилом до орнаментальності стилю 
модерн та різноманітними подробицями народного 
побуту. Періодично трагізм у зображеннях перева-
жає карикатурність. Ілюстратори «Шершня» часто 

використовують у карикатурах символізм і алего-
рію, підкріплену національними образами.

По-третє, художньому оформленню «Шершня» 
властиве застосування тематичного модерного 
декору у вигляді віньєток та шрифтів із яскравою 
національною складовою частиною.
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ФОРМУВАННЯ ЕТНОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ  
В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Сучасні тенденції, що характеризують європейський освітній простір ХХІ століття, засвідчують утвер-
дження нових підходів до процесу та результатів виховного впливу на особистість, переоцінку традиційних 
освітніх парадигм з урахуванням вимог сьогодення, глобалізаційних змін, помітні спроби пошуку інноваційних 
шляхів педагогічної діяльності. Отже, система цінностей, на які орієнтований педагогічний процес, має куль-
турно-історичний характер. Авторки статті вважають проблему етнокультурного виховання молодого поко-
ління актуальною. Саме етнічність стає яскравим показником «іншості», характеристикою іншого, «чужого» 
на тлі сучасних глобалізаційних процесів.

Аналіз авторками досліджень і публікацій засвідчує наявність різних підходів до визначення понять «етно-
культурна толерантність», «етнокультурна компетентність». У статті розкриваються різні аспекти «етно-
толерантності» особистості. Розглядається процес формування етнічної культури, який має багатощаблеву 
структуру та компоненти. Висвітлено основні особливості етнічної культури.

Особлива увага у статті приділяється аналізу такого суб’єктивного чинника, як «етнокультурна компе-
тентність», розкрито сутність цього поняття. Природа «етнокультурної компетентності» дає вихід на само-
розвиток і самореалізацію особистості. Автори статті виділили такі педагогічні механізми, що забезпечують 
процес формування етнокультурної компетентності: виховання, навчання, діяльність, спілкування. Висвітлено 
пріоритетні завдання виховання в контексті міжкультурної взаємодії в умовах Нової української школи. Уміння 
застосовувати здобуті знання і навички в конкретному етнічному середовищі та ціннісному ставленні до відпо-
відної діяльності вважаємо критерієм їхньої етнокультурної компетентності.

У статті авторками розглядається проблема формування етнокультурної компетентності в умовах сучас-
ного освітнього середовища школи. Концептуальні положення державного освітнього стандарту Нової укра-
їнської школи орієнтовані на формування в учнів основ етнічної та національної приналежності і шанобливого 
ставлення до історії та культури інших народів. Формування етнокультурної компетентності учнів можливе 
за особливої ролі освітнього закладу, де закладаються основи культурного розвитку, моральних якостей і наста-
нов, а також розвивається здатність до міжкультурного конструктивного діалогу і партнерства.

Ключові слова: етнокультурна компетентність, культура, етнокультурна толерантність, етнокультурне 
виховання, міжкультурна взаємодія, освітнє середовище.
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Мiтєва А., Врубель Г. Формування етнокультурної компетентностi учнiв в умовах…

FORMATION OF ETHNOCULTURAL COMPETENCE STUDENTS  
IN THE CONDITIONS OF THE NEW UKRAINIAN SCHOOL

Modern trends characterizing the European educational space of the XXI century testify adoption of new approaches 
to the process and impact of education on the individual, reassessment of traditional educational paradigms taking into 
account modern conditions, globalization and significant attempts to find innovative ways of teaching. Thus, the system 
of values on which the pedagogical process is focused is cultural and historical. The authors of the article consider the 
problem of ethnocultural education of the younger generation relevant as it is ethnicity that transforms to be a bright 
indicator of “otherness”, a characteristic of another, “foreign” on the background of modern globalization processes.

The authors’ analysis of researches and publications displays the existence of different approaches to the definition of 
“ethnocultural tolerance”, “ethnocultural competence”. The article reveals various aspects of “ethnotolerance” of an 
individual. The article takes a look at the formation process of ethnic culture having multi-level structure and components. 
The main features of ethnic culture are highlighted.

The article pays special attention to the analysis of such a subjective factor as “ethnocultural competence”, revealing 
the essence of this concept. The nature of “ethnocultural competence” provides access to self-development and self-
realization of the individual. The authors of the article identified such pedagogical mechanisms that ensure the process of 
formation of ethnocultural competence as: education, training, activities, communication. The article also covers priority 
tasks of education in the context of intercultural interaction in the conditions of New Ukrainian school. We consider the 
ability to apply the acquired knowledge and skills in a specific ethnic environment and values to the relevant activities as 
a criterion of their ethnocultural competence.

In the article the authors consider the problem of formation of ethnocultural competence in the modern educational 
environment of school. The conceptual provisions of the state educational standard of the New Ukrainian School are 
focused on the formation of students’ foundations of ethnic and national affiliation and respect for the history and culture 
of other nations. The formation of ethnocultural competence of students is possible with the special role of the educational 
institution, which lays the foundations of cultural development, moral qualities and attitudes, as well as develops the 
ability to intercultural constructive dialogue and partnership.

Key words: ethnocultural competence, culture, ethnocultural tolerance, ethnocultural education, intercultural 
interaction, educational environment.

Постановка проблеми. Інтеграція України у 
світовий освітній простір пов’язана з пошуком 
нових шляхів формування особистості сучасного 
фахівця, здатного вільно орієнтуватися в полі-
культурному світі, толерантно ставитися до пред-
ставників різних народів, їхнього культурного 
розмаїття і цінностей. У зв’язку із цим особли-
вого значення в педагогічній науці набуває про-
блема виховання етнокультурної толерантності, 
яка актуалізувалася останнім часом не тільки в 
нашій країні, але й у всьому світі. По-перше, це 
пов’язано з інтенсифікацією інтеграційної вза-
ємодії країн, народів, культур, по-друге – з поси-
ленням тенденції до деструктивності у відноси-
нах між державами, виникненням локальних воїн, 
конфліктів на релігійному і міжнаціональному 
ґрунті, агресії, тероризму. На тлі сучасних глоба-
лізаційних процесів саме етнічність стає яскравим 
показником «іншості», характеристикою іншого, 
«чужого», проявляється в можливих зіткненнях. 
У даній ситуації етнокультурна толерантність 
виступає в ролі чинника стабілізації, є основою 
міжкультурної взаємодії, спрямованої на взаємо-
розуміння, повагу особистості іншого, прийняття 
його духовного світу. Актуальність об’єктивно 
наявної проблеми стала підставою для вибору 
теми нашої статті.

Аналіз досліджень. У розробленні проблеми 
етнокультурної толерантності накопичено вели-

чезний науковий матеріал філософського, загаль-
нонаукового і приватнонаукового рівнів.

Проблема толерантності як складової час-
тини діалогу культур і цивілізацій розроблялася: 
М. М. Бахтіним, Н. А. Бердяєвим, В. С. Біблером, 
М. Бубером, С. Л. Франком та іншими

Толерантність як цінність представлена в 
дослідженнях М. Б. Абсалямова, М. Вебера, 
Ф. Вольтера, А. Я. Гуревича, Р. Кагделла, І. Канта, 
Л. Ю. Коннікова, Дж. Локка, А. Ф. Лосєва, П. Мен-
цера, М. С. Мірімановой, І. Л. Мусхелишвили, 
А. Печчеї, Г. Ріккерта, Н. С. Розова, В. М. Сер-
гєєва, К. Сітарама, М. Шелера, Ю. А. Шрейдера 
й інших.

Питання національних відносин, етнографічні 
характеристики народів світу розкриваються в 
дослідженнях Р. Г. Абдулатіпова, С. А. Арутюнова, 
Ю. В. Арутюняна, Ю. В. Бромлея, Г. Д. Гачева, 
М. Н. Губогло, Л. Н. Гумільова й інших.

Толерантна педагогіка має глибоке коріння 
в поглядах Ш. О. Амонашвілі, К. М. Вентцеля, 
С. І. Гессена, В. В. Зіньківського, П. Ф. Каптерева, 
К. Роджерса, В. А. Сухомлинського, Л. М. Тол-
стого й інших.

У галузі педагогічної науки розроблені концеп-
ції формування толерантності (праці І. В. Вороб-
йова, Т. Б. Загоруля, Н. Ю. Кудзіева, Г. Г. Маслова, 
Л. Л. Мончинської, Е. А. Стрельцова й інших), 
зокрема й етнокультурної (Г. С. Абібуллаєва, 
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О. А. Бурлак, Л. П. Ільченко, Н. В. Мольденгауер, 
П. В. Рум’янцева, Л. Р. Слобожанкіна й інша), а 
також моделі формування етнотолерантності сві-
домості особистості (Г. В. Безюлева, С. К. Бон-
дирева, Д. В. Колесов, Г. М. Шаламова й інші), 
етнокультурної компетенції (І. В. Васютекова, 
Л. І. Пренко, Н. А. Шагаєва й інші), міжкультур-
ного діалогу та міжнаціонального спілкування 
(М. М. Геворкян, Д. І. Латишіна, С. Р. Нашхоева, 
Е. А. Стрельцова, Р. З. Хайруллін та інші), полі-
культурної й етнокультурної освіти (Т. І. Бакла-
нова, В. Н. Банніков, Т. А. Гелло, Л. М. Кашапова, 
Р. Х. Кузнєцова, С. В. Рикова й інші), міжкультур-
ної взаємодії (І. Плужник та інші).

У розробленні проблеми формування етно-
культурної толерантності особистості засобами 
музичного мистецтва важливу роль відіграють 
дослідження в галузі музичної та музично-педа-
гогічної освіти Е. Б. Абдулліна, Ю. Б. Алієва, 
О. А. Апраксиної, Л. Г. Арчажнікової, Т. І. Баклано-
вої, Л. А. Баренбойма, О. А. Бурлак, О. В. Зіміної, 
О. Р. Ільїної, Д. Б. Кабалевського, Л. М. Кашапова, 
І. С. Кобозева, Є. І. Максимова, Ф. В. Малу-
хової, Т. Г. Маріупольської, Е. В. Ніколаєвої, 
Ф. Ш. Салітової, Л. А. Тарасової, Л. А. Філяліної, 
Г. М. Ципіна, Л. В. Школяр та інших.

Як показує проведений аналіз наукових праць, 
у педагогіці музичної освіти практично не при-
ділялося особливої   уваги проблемі формування 
етнокультурної толерантності особистості засо-
бами музичного мистецтва. Деякі питання, роз-
гляд яких необхідний для організації підготовки 
музикантів-педагогів у даному напрямі, залиши-
лися недослідженими: не визначена роль музич-
ної освіти у формуванні етнотолерантності осо-
бистості; не обґрунтований виховний потенціал 
музичного мистецтва як засобу формування етно-
культурної толерантності особистості; не дослі-
джений феномен етнокультурної толерантності 
крізь призму духовних цінностей, закладених у 
музичній культурі, і ціннісних орієнтацій особис-
тості; у контексті діалогу культур та міжкультур-
ної комунікації у процесі осягнення музики різних 
етнічних традицій; у ракурсі взаємодії музичних 
традицій Сходу і Заходу; у контексті проблеми 
розуміння музичної мови; не розроблені теорія 
і методика виховання етнокультурної толерант-
ності особистості засобами музичного мисте-
цтва; не визначені сутність і основні компоненти 
етнокультурної толерантності, що дозволяють 
виявити механізм її формування у процесі сприй-
няття музики; не визначені етапи, принципи, прі-
оритетні якості особистості педагога-музиканта, 
педагогічні умови, необхідні для ефективного 

формування етнокультурної толерантності шко-
лярів у процесі музичних занять.

Мета статі полягає у визначенні комплексних 
знань і вмінь як складових частин етнокультурної 
компетентності, аналізі шляхів її формування під 
час навчання в загальноосвітній школі.

Виклад основного матеріалу. В умовах 
багатонаціональної України виникає соціальна 
потреба у формуванні полікультурної особис-
тості, яка водночас поєднує в собі орієнтацію на 
етнокультурні духовні цінності і толерантність, 
а також здатність до міжкультурного конструк-
тивного діалогу і партнерства. Освітній простір 
України являє собою розмаїття різних національ-
них культур та культурних традицій. Концепту-
альні положення освітнього стандарту загально-
освітньої школи закріплюють думку про те, що 
сучасні педагогічні реалії, з одного боку, вимага-
ють урахування в освіті етнокультурного чинника, 
з іншого – створювати умови для пізнання і розу-
міння культур інших народів багатонаціональної 
держави. У зв’язку із цим сучасна загальноос-
вітня школа повинна надати можливість учням 
для вивчення своїх витоків, а також познайомити 
із представниками інших етносів і етнічних груп.

У Концепції духовно-морального розвитку 
та виховання особистості громадянина України 
визначено мету і завдання, які орієнтовані на під-
тримку міжетнічного миру і злагоди, визнання і 
підтримку традицій і національної самосвідо-
мості представників національних етносів. Фор-
мування етнокультурної компетентності учнів 
можливе за особливої ролі освітнього закладу, у 
якому закладаються основи культурного розвитку, 
моральних якостей, набувається досвід взаємодії 
та діяльності. Різним аспектам проблеми фор-
мування етнокультурної компетентності присвя-
чені роботи Е. П. Белінської, А. Т. Авдієвського, 
О. В. Бєлової, О. М. Олексюк, Т. В. Поштаревої, 
О. Л. Романової, Т. Г. Стефаненко, В. К. Шапова-
лова й інших.

Вивчення питань, пов’язаних з етнокультурою 
компетентністю, а також з умовами її формування, 
становить теоретичний і практичний інтерес у 
зв’язку з актуалізацією питань етнокультурної 
толерантності та національної самосвідомості, 
та відображають формування цілісного погляду 
особистості на світ у його єдності та розмаїтті 
народів, культур і релігій, а також шанобливого 
ставлення до них (Авдієвський, 1996: 8). Аналіз 
робіт науковців дозволив нам розкрити значення 
терміна «етнокультурна компетентність» і акцен-
тувати проблематику досліджень у цій сфері. Для 
виявлення сутності етнокультурної компетент-
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ності розглянемо поняття «етнічна культура», 
що є складовою частиною нашого дослідження. 
Покладаючись на визначення, яке зафіксовано 
у «Словнику етнічних термінів» за редакцією 
А. Г. Козлової, констатуємо, що дана дефініція 
пов’язана із загальним поняттям «культура». Про-
цес формування етнічної культури має багатосту-
пеневу структуру, компонентами якої є:

− середовище (природно-кліматичні, геогра-
фічні умови);

− лінгвістична складова частина (мова, осо-
бливості міжособистісної комунікації);

− історична компонента (події, історична 
пам’ять, релігія);

− особливості життєдіяльності та господарю-
вання;

− психологічні особливості (ментальність, 
звички, поведінка) (Стефаненко, 2006: 288).

Етнічна культура проявляється в мові, у вихо-
ванні дітей, в одязі, у благоустрої житла, у способі 
ведення домашнього господарства, у фольклорі, у 
поняттях про пристойність, у розумінні справед-
ливості, такту тощо, тобто практично в усіх галу-
зях життєдіяльності етносу.

Основні особливості етнічної культури такі:
– цілісність, яка являє собою сукупність різ-

них, але функціонально взаємопов’язаних еле-
ментів, як-от: національна мова, література, 
музика, мистецтво;

– взаємозв’язок національних культур;
– творча спрямованість, яка здійснюється у 

процесі сприйняття і присвоєння особистістю 
ціннісних уявлень, настанов, норм, орієнтацій 
свого народу, які наділяють її характерними наці-
ональними рисами;

– самобутність, що знаходить відображення в 
таких феноменах, як національне почуття, свідо-
мість, характер, мислення;

– інтегральний характер, який базується на 
взаємозв’язку загальних елементів із різних нау-
кових областей (література, історія, етнографія 
й інші). Жоден етнос не може розвиватися авто-
номно, взаємозв’язки різних внутрішньоетнічних 
напрямів сприяють подальшому існуванню і про-
суванню вперед.

Як уважає М. М. Бахтін, лише взаємодія, що 
переходить у діалог різних культур, забезпечує 
усвідомлення і своєрідність власної культури. 
На його думку, «культура є там, де є дві (як міні-
мум) культури, самосвідомість культури – форма 
її буття на межі з іншою культурою» (Біблер, 
1991: 85). Розуміння своєї культури є базою для 
активного взаємоприйняття й осмислення цін-
ності чужої культури. Дане положення вважаємо 

важливим для виявлення сутності етнокультурної 
компетентності. Етнокультурна компетентність – 
рівень прояву знань, необхідних для адекватних 
взаємин між представниками різних етносів і 
етнічних спільнот на основі взаємної згоди.

У процесі формування етнокультурної компе-
тентності учнів необхідно враховувати:

– особливості суспільного розвитку, властиві 
окремо взятому етносу, ціннісні настанови й орі-
єнтації його представників;

– специфіку самосвідомості представників 
етнічних груп;

– потреби та мотиви у процесі міжетнічної 
взаємодії.

Роботу з формування етнокультурної компе-
тентності варто починати з раннього дитинства 
для досягнення подальших позитивних резуль-
татів. Натепер у практиці педагогів широко вико-
ристовуються методичні розробки і рекомендації, 
які роблять можливим підвищення ефективності 
даної проблеми. Етнокультурна компетентність 
школярів передбачає наявність властивості осо-
бистості, що характеризується позитивним про-
явом упроцесі міжетнічної взаємодії, а також 
готовність дитини до співпраці і комунікації в 
поліетнічному середовищі.

На думку Н. В. Кузьминої, складність організа-
ції освіти в поліетнічній країні полягає в тому, що 
школа покликана вирішувати не тільки завдання 
освіти: «Сфера освіти в такій країні покликана 
створювати умови для формування загальнонаці-
ональної свідомості, духовної, мовної і культурної 
інтеграції народів України» (Кузьмина, 1984: 3).

Цільовими настановами етнокультурної ком-
петентності є визначення моделі поведінки, спря-
мованої на результативну спільну діяльність в 
освітньому процесі, а також усунення негативного 
ставлення до людини, що відрізняється за зовніш-
німи ознаками, мовою, ціннісними орієнтирами. 
Етнокультурна компетентність включає готов-
ність учнів до осягнення різних культур, звичаїв і 
традицій, через занурення в рідну, а потім і в іншу 
культуру. З огляду на це учню, з одного боку, необ-
хідно опанувати норми і цінності свого етносу, а 
потім знайомитись зі знаннями й уявленнями про 
спосіб життя народів, що становлять етнокуль-
турне оточення, а також сформувати вміння для 
ефективної міжетнічної взаємодії. Варто зазна-
чити, що на основі єдиного процесу ідентифіка-
ції йде формування етнічної ідентичності дитини, 
що, у свою чергу, є умовою успішної адаптації 
молодого покоління до реалій життя в поліетніч-
ному, полікультурному суспільстві. З іншого боку, 
учень повинен вміти усувати у своїй свідомості 
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й уміннях шаблонні дії, стереотипи мислення і 
забобони щодо тієї чи іншої етнічної групи, тобто 
все те, що заважає консолідації та конструктив-
ному діалогу між учасниками освітнього процесу 
і міжетнічної взаємодії. Також хотілося б підкрес-
лити і той факт, що етнокультурна компетентність, 
що передбачає засвоєння знань і набуття досвіду 
учнями в міжетнічній взаємодії, сприяє толерант-
ному ставленню один до одного.

Етнокультурна компетентність об’єднує здат-
ність і готовність до узгодженої діяльності на 
основі знань і досвіду, отриманих у процесі жит-
тєвих відносин і спеціально організованих форм 
навчання і виховання, які орієнтовані на само-
стійну участь молодшого школяра у процесі своєї 
освіти, а також спрямовані на ефективне присто-
сування до етнічно неоднорідного середовища. 
Готовність, у нашому випадку, виступає у вигляді 
психічного стану, який визначається як актуаліза-
ція і пристосування можливостей особистості для 
конструктивних дій, внутрішня налаштованість 
на характерну поведінку під час вирішення будь-
яких завдань, усвідомлена настанова на активні та 
доцільні дії. Здатність у контексті етнокультурної 
компетентності розглядається нами як індивіду-
ально-психологічні особливості та вміння особис-
тості, від яких залежать успішність міжетнічної 
взаємодії й адаптації в поліетнічному середовищі 
(Вишневський, 2003: 19).

Природа «етнокультурної компетентності» 
двоїста. З одного боку, вона соціально зумовлена, і 
в цьому сенсі є умовою інтеграції дитини в поліет-
нічну середу, з іншого боку, вона особистісно зна-
чуща, тобто зумовлена   самою особистістю, розви-
тком її якостей і властивостей. Це свого роду вихід 
на саморозвиток і самореалізацію особистості.

На сучасному етапі розвитку психологічної 
науки проведено велику кількість досліджень. За 
деякими даними, у чотири – п’ять років дитина вже 
може визначити деякі відмінні риси: колір волосся, 
колір шкіри. Однак більшість думок сходиться з 
положенням Ж. Піаже, що свідома ідентифікація 
настає до підліткового віку. Етнічна обізнаність під-
вищується відповідно до розширення і збагачення 
знань, а також із розвитком пізнавальних процесів 
і пізнавального інтересу. Спочатку вона представ-
лена   елементарними знаннями про зовнішність 
людини, про матеріальну культуру (їжа, елементи 
одягу), традиції. З дорослішанням та інтелекту-
альним розвитком дитина здатна узагальнювати, 
аналізувати й інтерпретувати отримані етнокуль-
турні знання й ознаки. Надалі вона збагачує знання 
новими елементами, пов’язаними з історичними 
подіями, пам’яттю предків, релігією.

Як педагогічні механізми, що забезпечують 
процес формування етнокультурної компетент-
ності, можна виділити такі: виховання, навчання, 
діяльність, спілкування. Характерними індика-
торами у процесі навчання є знання про історію, 
історичні події, історичні постаті, культуру, тра-
диції та звичаї, господарсько-трудову діяльність, 
декоративно-прикладне мистецтво, національні 
свята тощо. У процесі виховання показниками 
виступають моральні якості, рівень вихованості, 
поведінка, позитивне ставлення один до одного. 
Діяльність характеризується ступенем участі в 
різного роду акціях і заходах (національні свята, 
дотримання традицій), особистим проявом у кон-
кретній діяльності. Спілкування визначається 
конструктивною взаємодією в міжетнічному 
середовищі.

В умовах сучасної школи в контексті міжкуль-
турної взаємодії пріоритетними завданнями вихо-
вання є:

– орієнтація на особистісний розвиток учня, 
з урахуванням його потреб, спрямованості й 
інтересів;

– формування етнічної та міжетнічної гра-
мотності, що характеризує рівень володіння зна-
ннями в області рідної культури і культури інших 
етносів;

– формування етнокультурної компетентності, 
яке передбачає входження в інші культури через 
осягнення й осмислення власної;

– усвідомлення впливу і взаємозбагачення 
різних культур у сучасному просторі, наявність 
позитивних інтеграційних якісних зв’язків.

У процесі організації роботи з формування 
етнокультурної компетентності учнів варто вра-
ховувати такі чинники, як: культурно-розви-
вальний простір міста, села (музеї, театри, парк 
культури тощо); культурно-розвивальний простір 
освітньої установи (насичення атрибутами націо-
нальної культури: виставки, інформаційні стенди; 
включення в різні види позаурочної діяльності; 
ігрова і театралізована діяльність); етноматері-
али (предмети декоративно-прикладного мисте-
цтва, народні іграшки, розвивальні національні 
ігри тощо).

Отже, володіння етнокультурною компетент-
ністю задовольняє і потреби соціуму, і особистісні 
настанови учнів. Етнічна тотожність – якість, яка 
зазвичай зберігається упродовж усього життя, 
однак не є винятком різного роду зміни життє-
вих ситуацій людини, які, можливо, приведуть до 
іншого етнокультурного оточення. Усі ці обста-
вини, безумовно, потребують від особистості вне-
сення уточнень, змін і поповнень у свої знання і 
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вміння в міжетнічній взаємодії. У процесі реалі-
зації програми молодші школярі отримали певний 
потенціал, спрямований на підвищення рівня про-
яву етнокультурної компетентності, позитивну 
взаємодію із представниками різних етнічних 
спільнот і народів.

Висновки. Процес формування етнокультур-
ної компетентності супроводжується виявленням 

специфічних національних рис, дитина долу-
чається до рідного слова, опановує мистецтво. 
Готовність дітей до діяльності в етнокультурному 
середовищі вважаємо критерієм їхньої етнокуль-
турної компетентності, яка виявляється в уміннях 
застосувати здобуті знання і навички в конкрет-
ному етнічному середовищі та ціннісному став-
ленні до відповідної діяльності.
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ЖАНРОВІ ОСОБЛИВОСТІ КОСТЮМУ В ТЕАТРІ КОРИФЕЇВ (1882–1914 РР.)

У статті вирішується питання особливостей сценічного вбрання у Театрі корифеїв (1882-1914 рр.) в кон-
тексті зв’язків із драматичними жанрами. Визначаються шляхи трансформації традицій створеного стилю у 
подальшій історії вітчизняного театру. Поєднуючи історичний і формальний методи, авторка зосередилася на 
визначенні еталонів костюмів, створених для історичних, мелодраматичних, трагічних, комедійних постановок. 

Новизною дослідження є класифікація прийомів побудови костюму як ансамблю для жанрових різновидів 
вистав. Наслідком проведеного аналізу були певні висновки. Так, основу костюму театру корифеїв склали тради-
ції селянського вбрання тієї епохи відповідно до тематики творів. У жанровому розвитку драми відбулася крис-
талізація особливих прийомів творення вбрання насамперед для історичного, трагедійного, комедійного типів 
вистав. З розвитком української драми зусиллями режисерів і художників було створено достовірні комплекси 
козацького й гайдамацького вбрання різних періодів і звань.

Костюм соціально-побутових драм маркував процес трансформації одягу у різних персонажів за їхнім соці-
альним становищем і визначив поступове відмирання традиційних типів. У костюмах вистав трагедійного зміс-
ту усталилося зношене і подерте вбрання як маркер знедоленості. Натомість у костюмі негідників присутні 
зовнішні свідченням їх духовної нечистоти: зім’ятість або брудне обличчя, досягнуте відповідним гримуванням. 
У костюмах комедій вбрання висміюваних персонажів опрацьовувалося як химерне, що демонструвало їхній спо-
сіб життя. У виставах гостро сатиричних одяг застосовувався як кітчовий епатаж і набував ознак гротеску. 
У процесі формування різновидів сценічного костюму період діяльності Театру корифеїв мав винятково важливе 
значення. Тут закладено підвалини для розвитку академічного вбрання.

Ключові слова: костюм-зразок, костюм історичної драми, костюмна деталь, гротескність вбрання, грим, 
перука.
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GENRE FEATURES OF THE COSTUME IN THE THEATER OF CORIPHES (1882–1914)

The article addresses the images particularities development of stage costumes in the context of drama sub-genres 
connections in the Coriphes theater (1882-1914). In the same time the ways of defined style traditions transformations 
are being defined in further history of the domestic theater. Using a combination of historical and formal methods, author 
focuses on defining the standards of costumes created for historical, melodramatic, tragic, comedic productions. 

The novelty of the study is the classification of methods of constructing a costume as an ensemble for genre varieties of 
performances. The result of the analysis was the following conclusions. The basis of the costume of the Coriphes theater 
become the traditions of peasant dress of that era in conjunction with the theme of the works. At the same time, in the 
genre development of Ukrainian drama there was a crystallization of special methods of creating an ensemble of costumes, 
primarily for historical, tragic, comedic types of performances. With the development of Ukrainian drama, by efforts of 
directors and artists were created authentic complexes of Cossacks and Haydamaks costumes of different periods and titles. 

The costume of social and domestic dramas marked the process of transformation of clothing in different characters 
according to their social status and determined the gradual extinction of traditional types. Worn and torn clothes have 
become established in the costumes of tragic performances as a marker of poverty. Instead, in the costume of the villains 
there are details that are external evidence of their spiritual deformity and impurity – wrinkled or dirty face, achieved 
by appropriate makeup. In the costumes of comedies, the costumes of ridiculed characters were treated as bizarre, 
demonstrating their way of life. In sharply satirical performances clothing was used as a kitsch outrage and acquired 
signs of grotesque. The period of activity of the Coriphes theater was extremely important in the process of forming the 
varieties of stage costume. The foundations for the development of academic attire were laid here.

Key words: etalon costume, historical drama costume, costume detail, grotesque outfit, make-up, wig.
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Несен I. Жанровi особливостi костюму в Театрi корифеїв (1882–1914 рр.)

Постановка проблеми. Дослідження діяль-
ності Театру корифеїв (1882-1914 рр.), який став 
основою історичного розвитку національного теа-
тру, має за плечима понад століття. У складі різних 
аматорських труп діяли і творили харизматичні 
особистості, які сформували потужний пласт 
драматичних творів, виробили важливі прийоми 
акторської гри, заклали основи для створення сце-
нічного простору, концепції вбрання і гриму. 

Відомий мистецтвознавець Олександр Клеков-
кін в одній зі своїх ранніх публікацій наголосив 
на складній багатокомпонентній ідеології цього 
театру, виділивши як найважливіші романтичний, 
реалістичний, побутовий і соціально-психологіч-
ний його складники. Він вивів Театр корифеїв у 
категорію «національного поетичного театру», 
який володів характеристиками синтетизму, ана-
літичності, публіцистичності й параболічності 
(Клековкін, 1988: 6, 8).

Розвиток драматургії й сценічного реперту-
ару сформував жанрове розмаїття, у якому, окрім 
власне драми, постали трагедія, комедія, трагіко-
медія, водевіль, мелодрама, містерія, феєрія. Осо-
бливими драматичними жанрами стали театр у 
театрі, а також п’єса-спогад. Ця обставина й зумо-
вила паралельний розвиток сценічних засобів, 
серед яких важливе місце належало вбранню.

Аналіз досліджень. Порівняно із ґрунтовним 
вивченням провідних аспектів у діяльності Теа-
тру корифеїв, проблема стилістики його костюму 
до цього часу, на жаль, розглядалася у незначній 
кількості наукових праць і публікацій досить 
побіжно. Як частина театрально-декораційного 
мистецтва, сценічне вбрання насамперед дослі-
джувалося мистецтвознавцями Аркадієм Драком і 
Оленою Ковальчук (Драк, 1961; Ковальчук, 2015).

Мета статті. У цій статті ми поставили собі 
за мету прослідкувати і співвіднести розвиток 
жанрів і стилістики костюму у Театрі корифеїв 
(1882-1914 рр.) протягом його існування, а також 
виявити шляхи продовження традиції сформова-
ного «класичного стилю» у подальших сценічних 
практиках.

Виклад основного матеріалу. Для виконання 
поставленої мети ми розглянемо костюми окремих 
вистав, основою яких є твори різних драматичних 
жанрів. Серед них найбільш яскраво окреслю-
ються три групи: з історичним контекстом, траге-
дії й комедії з різними варіантами поєднань. При 
цьому до моменту виникнення Театру корифеїв в 
аматорському періоді була сформована загальна 
традиція сценічного одягу для вистав української 
тематики. У ній, без сумніву, провідне значення 
мав традиційний селянський одяг. Його викорис-

тання було пов’язане з концепціями романтич-
ного, пізнішого реалістичного й натуралістичного 
театру, ідеї яких сповідували українські трупи, що 
діяли на межі ХІХ – ХХ ст. Українське життя від-
дзеркалювало побут аграрного населення. Тому 
очільники українських труп активно збирали до 
свого реквізиту оригінальні селянські вбрання: 
вовняні плахти і плечовий одяг із хутра й валя-
ного сукна, а саме кожухи, свити, гуні, чемерки. 
Ця група одягу була у гардеробі кожного актора 
або власністю режисерів-керівників трупи, якими 
вони дозволяли користуватися акторам.

Драматичні твори історичної насамперед 
козацької тематики тривалий час у Російській 
імперії були заборонені. Цей стан справ був опри-
люднений у багатьох виступах українських теа-
тральних діячів на Першому Всеросійському 
з’їзді сценічних діячів, який відбувся у березні 
1897 року. Зокрема, Михайло Старицький наго-
лосив, що «малоросійська сцена на другий же рік 
свого існування зазнала переслідувань. Почали 
безумовно заборонятися історичні й побутові з 
минулих часів п’єси» (Труды, 1898: 260, 261). 
Тому не дивно, що твори про козацьку минув-
шину пробивалися на українську сцену з вели-
кими зусиллями. 

Певне пожвавлення у цій царині спостеріга-
лося від початку ХХ ст. Тому все загальнішою 
ставала потреба виготовлення нових типів сце-
нічного вбрання, яких не можна було знайти у 
селянському побуті або просто придумати. Тому 
процес виготовлення козацького вбрання потре-
бував серйозних фахових зусиль. Певні здо-
бутки у цьому контексті були накопичені вже у 
попередньому періоді. Основою вивчення стали 
не лише тогочасні друковані видання, а й помі-
щицькі колекції. Опубліковані нещодавно нау-
кові статті засвідчують, що окремі оригінальні 
історичні вбрання використовувалися під час 
приватних театралізованих вечорів. Однак по 
суті не розробленим залишався жіночий костюм 
часів козаччини.

Ситуація, яка склалась, потребувала нових під-
ходів до вивчення й відтворення кроїв усіх еле-
ментів і частин козацького костюму різних вій-
ськових груп і чинів. У вітчизняному мистецтві 
існував стійкий інтерес до історичного минулого 
України. Велику роботу здійснили художники, які 
вивчали козацьку тематику для написання живо-
писних творів. Участь художника для створення 
ескізів сценічного вбрання вперше зафіксована 
1903 року, коли приятель П. Саксаганського Сер-
гій Васильківський (1854-1917 рр.) створив їх для 
історичної трагедії Івана Карпенка-Карого «Ган-



Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 35, том 3, 202184

Мистецтвознавство

дзя» (1902 рік). Прем’єра відбулась у Харкові 
12 грудня 1903 року. 

Трохи раніше, у 1900 році, С. Васильківський 
спільно з Миколою Самокишем та істориком 
Дмитром Яворницьким видав альбом літографій 
«З української старовини». У ньому було зобра-
жено низку козацьких чоловічих і жіночих строїв. 
Тому костюми, створені за його ескізами, розпо-
чали нову сторінку в історії козацького одягу на 
сцені. Від прем’єрного показу «Гандзі» він став 
окремим сценічним типом із відповідним набором 
складників. Цей костюмований ансамбль потребу-
вав не лише елементів одягу, а й аксесуарів. Так, 
у своєму зібранні Марко Кропивницький згадував 
про білі пістолети й сірий кинджал, який на руко-
ятці мав вирізьблену голову запорожця з оселед-
цем, якому орел видзьобував очі (ЦДАЛМУ: 387).

Козацький одяг також вимагав відповідних 
типажів. Найкращими серед акторів були визнані 
М. Кропивницький, Панас Саксаганський і 
Микола Садовський. Про це знаходимо рядки у 
спогадах актора Івана Мар’яненка: «Висока міцна 
постать. Широкий жупан із тонкого червоного 
сукна охоплював могутні плечі і стрункий стан, 
перев’язаний широким шовковим поясом. Рясні 
шаровари з легкої шерстяної матерії. Червоні 
козлові чоботи. Сивий, підстрижений у кружок 
парик; власні сиві вуса з підусниками. Збоку на 
поясі – справжня (очевидно, з музею) крива шабля 
без ніяких прикрас; два кремінні, теж справжні, 
із срібною оздобою пістолі. Булава, якою Микола 
Карпович володів, як справжній гетьман. Пово-

дився він у цьому козацькому вбранні зовсім 
вільно» (Марьяненко, 1953: 149). Нижче, для 
порівняння наводимо вбрання гетьмана з альбому 
С. Васильківського й світлини М. Садовського 
у виставі «Богдан Хмельницький» за твором 
М. Старицького (рис. 1).

За колоритом, «козацьке» сценічне вбрання 
протиставляло народні маси й героя, який здебіль-
шого був убраний у червоний чи білий одяг і слу-
гував як колірним, так і змістовним центром дії. За 
колірними співвідношеннями й формами масові 
сцени членувалися на групи й композиційно орга-
нізовували малюнок розташування акторів.

У трагедіях соціально-побутового змісту, 
поставлених на сцені Театру корифеїв протягом 
його існування, вбрання конкретної епохи посту-
пово набувало локальних маркувальних рис. 
Формувалися нові підходи до творення костю-
мів негідників або несимпатичних героїв і їхніх 
жертв. Символом знедоленості, розбитого серця 
на сцені корифеїв все частіше ставав обшарпаний 
чи розірваний одяг, як це, зокрема, змальовано 
у «Наймичці» І. Карпенка-Карого. Зміна одягу 
головної героїні Харитини у виставі утворює 
певну антитезу. На початку дії вона на важкій і 
принизливій службі у жидів вбрана у зношений 
одяг; перейшовши у ключниці до Цокуля – у гар-
ний; у розв’язці сюжету – власною волею дівчина 
повернулася до старого одягу: «О моя убогая, 
полатаная, кривавицею заробленая одежа! Яка ти 
мені мила тепер!» (Карий-1). Так одяг став одним 
із чинників творення «трагічного» амплуа.

Рис. 1. С. Васильківський «З української старовини», 1900 рік (ліворуч) 
і М. Садовський у ролі Хмельницького за історичною трагедією 

М. Старицького, 1903 рік (праворуч)
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Такий підхід поступово укорінився в театраль-
них практиках. Коли ж у театрі з’явилася посада 
художника, то це питання стає ще загальнішим 
і з часом призводить до конфліктів всередині 
трупи. Прикладом стає відомий випадок звіль-
нення з театру М. Садовського В. Кричевського у 
1910 році за власні переконання через небажання 
артистки Марії Малиш-Федорець одягати зноше-
ний одяг бідної наймички, передбачений змістом 
і характером ролі.

Якщо персонажі, які виступали жертвами долі 
у виставах Театру корифеїв, були вбрані бідно, 
то негідники, що їх переслідували, визискували 
чи обманювали у своєму здебільшого дорогому 
й респектабельному одязі маркувалися більш 
нюансованими засобами і тим порушували пряму 
дихотомію характерів. Наприклад, М. Кропив-
ницький у ролі Бичка у своїй п’єсі «Глитай, або ж 
павук» (вперше видана у 1882 році) створив свій 
костюм прийомом введення деталі, яка маркувала 
внутрішню сутність його героя. У цьому підході 
мистець базувався на концепціях актора стар-
шого покоління, вихованця училища М. Щепкіна 
Сергія Шумського-Чеснокова (1820-1878 рр.), 
який демонстрував ницість свого героя підкрес-
лено зім’ятим циліндром, що його тримав у руці: 
«Я имел счастье видеть С. В. (Шумського – І.Н.) в 
Киеве и Харькове в нескольких пьесах, во что он 
одевался в ролях скупцов и мироедов» і наполягав 
на тому, що грим глитая має справляти враження 
його зовнішньої забрудненості (ЦДАЛМУ: 202).

Твори комедійного жанру у доробку мист-
ців Театру корифеїв мали помітні відмінності за 
характером й атмосферою розгортання сюжетних 
фабул. Цей факт впливав на способи і підходи обі-
грування різних мізансцен засобами сценічного 
вбрання. Інколи воно не виходило за межі етно-
графічних традицій. Прикладом є велика (на 5 дій) 
соціальна комедія І. Карпенка-Карого «Розумний 
і дурень» (1885 рік), де Данило, повернувшись 
додому, по очіпку на голові коханої Мар’яни розу-
міє, що, не дочекавшись його, вона вийшла заміж.

В інших комедіях елементи вбрання повідо-
мляють про соціальний контекст у житті їхніх 
власників. Через реалії з одягом автор натякав на 
характер свого героя, заміняючи у такий спосіб 
ремарки повноцінною мізансценою. Це яскраво 
виявляється в іншій соціальній комедії І. Кар-
пенка-Карого «Хазяїн» (1900 рік). Тут знайомство 
з героями відбувається через театральну дію з 
халатом, який хоче виготовити на іменини чоло-
віка героїня Марія Іванівна. Через ощадливість 
чоловіка Терентія Гавриловича вона має постійно 
латати йому старий халат. Тому, зібравши гроші, 

замовляє на новий виріб коштовні тканини – ліон-
ський оксамит і шовк, а до них шовкові шнур і 
китиці. Вартість цього подарунка складає 275 кар-
бованців. Тому нова модна річ замовляється й 
виготовляється крадькома від чоловіка, який має 
його купити по дуже низькій ціні: «Вещ цінна і 
хоч кому кинеться у вічі, а ви запросите тілько 
50 рублів. Розумієте? Терентій Гаврилович як 
побачить, що таку дорогу вещ можна купить заде-
шево, сказать, за безцінь, зараз і купить! Так от 
ми й діждемось, хоч хитрощами, що цей халат він 
скине і буде носить такий, що хоч куди – не сором! 
Ви ж, голубочко, настьогайте підкладку густо-
густо узорами; на полах вишийте в гладь буряки з 
розкішним бадиллям, а на бортах вишийте барана 
і овечку. Та зробіть так, щоб він зразу побачив, 
що вещ дорога, а продається дешево! Розумі-
єте?» (Карий-2). Так від початку автор натякав 
на скупість свого головного героя, який походив 
із селян, а на хвилі розвитку буржуазії й промис-
лового перевороту став підприємцем, розбагатів і 
перетворився у міцного господаря.

У пізнішій комедійній виставі за п’єсою І. Кар-
пенка-Карого «Суєта» (1903 рік) вже вимальо-
вується чітка відповідність жанру вистави й обі-
грування важливих її змістів через особливості 
костюму та його соціального статусу. Традиційний 
одяг позиціонується як атрибут «простоти» й аграр-
них занять, навіть якщо йдеться про багатих укра-
їнських поміщиків із Полтавщини Макара й Тетяну 
Барильченків. Натомість престижним у виставі 
саркастично проголошується мундир як одяг вій-
ськових, державних службовців або стрій «вчених 
інтелігентів». Однак чим далі у виставі утверджу-
ються критичні поняття «вчений дурень», «бідні 
аристократи». «Вчені діти», вбрані у мундири і на 
державних посадах по суті байдикують і потребу-
ють постійних фінансових вливань невчених робо-
тящих батьків. «Благородна» дружина Михайла 
Наташа через брак грошей підшиває тужурку свого 
батька-генерала не червоним сукном (за уставом – 
І. Н.), а зеленою тканиною зі своєї ношеної спід-
ниці. Ролі акторів у цій п’єсі передбачають при-
йоми аранжувань з одягом. Однією з провідних 
для змісту вистави є фраза з уст Карпа – одного із 
синів Барильченків: «Одежа повинна відповідати 
становищу, в якім чоловік живе». У комедії жан-
рові характерності сценічного костюму найвираз-
ніше виявлялися у водевілях, де забезпечувалися 
засобом протиставлень, висміюючи примітивність 
і несмак окремих героїв.

На останньому етапі діяльності Театру кори-
феїв його вистави набувають жанрової синте-
тичності. Прикладом є піджанр «театр у театрі», 
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застосований у «Суєті». Його у комедійному 
контексті також втілив П. Саксаганський у сво-
єму одноактному жарті «Шантрапа». П’єсу про 
театр він задумав ще у 1912 році, а у 1914 році 
за тиждень написав текст. Твір було надруковано 
і дозволено до постановки. Однак інсценізацію 
було здійснено лише у 1917 році.

У центрі сюжету зображено будні «горілчано-
гопачної» театральної трупи на зразок тих, які 
доводилося спостерігати автору до вступу у трупу 
М. Старицького й М. Кропивницького. У виставі 
майстер зобразив низькопробний прийом, відо-
мий під назвою «дражнити хохла», позбавлений 
змісту і поширений серед дрібних акторів ХІХ ст. 
Традиційний селянський одяг тут вживався не для 
розкриття серйозних змістів, а для штукарства і 
виступав зразком фальшування, заміни мистецтва 
дешевими трюками.

Про подібні прийоми знаходимо спогади у 
багатьох театралів того часу. Так, І. Марьяненко 
згадував виступи в Єлисаветграді у 1860-х роках 
артиста Нечая, який грав у водевілі Андрія Єгоро-
вича Ващенка-Захарченка «Іди, жінко, в солдати»: 
«Великого сміху наробила його довжелезна, 
завтовшки з аршин, шапка, вся із шкуратяних 
шматків різної масті: білої, сивої, чорної, рудої, 
червоної… Там були клаптики заячої шкурки, 
лисячої, вовчої, телячої, козиної, овечої, верб-
люжої, свинячої, котячої, собачої. Нечай звав 
її «писанкою в сорок клинців» (Марьяненко, 
1953: 22). П. Саксаганський зобразив і висміяв 
мотив зі своєї ранньої театральної практики, 
назвавши його мовою одного з героїв «діталлю» 
(витівкою – І. Н.): «… потім ще п’ять свитков і 
шість жилетков. Уй, цілий магазин. Тільки я не 
знаю, чого він не зробить такої дітал, щоб зді-
ймать п’ять пар чобіт і принаймні хоть три шапки. 
Це була б дітал» (Саксаганський, 1914: 12–13).

У театрі М. Садовського, який став завершаль-
ним акордам діяльності корифеїв, відбувся синтез 
старих і нових жанрів. Окремі образи класичних 
постановок зазнали корективів у характерах і соці-
альних змістах, відповідно змінилася й стиліс-
тика костюмів. Так, у новій постановці «Наталки 
Полтавки» (1912 рік) Возний був розроблений 
як молодий і красивий чоловік, тому потребував 
іншого костюму (Фількевич, 2012: 13).

У першому десятилітті ХХ ст. драматургія 
жанрово продовжує розвиватися. З’являються 
перші паростки психологічної драми, представ-
лені творами Володимира Винниченка. У подаль-
шому вони дали поштовх розвитку символіст-
ської вистави як частини нового інтелектуального 
театру. У 1911-1913 роках І. Марьяненко у театрі 

М. Садовського здійснив режисерські проекти 
«Брехня», «Натуся» й «Молода кров». Сценіч-
ний костюм тут доповнюється силуетами вбрання 
модерну, яке вживалося у цей період міською інте-
лігенцією в повсякденні. Таке театральне вбрання 
сприймалося як частина сучасності. Нині при роз-
робці образу внутрішній світ персонажа у засобах 
вбрання розкривався через колір або характерну 
деталь. Актуальним стає ахроматизм колориту або 
його контрастність як загальна характеристика 
колірного ладу театрального вбрання. Водночас 
стилістика символістської вистави впроваджу-
ється зусиллями інших театральних діячів. Так, 
вперше у Наддніпрянській Україні з’являється 
постановка твору Генріка Ібсена «Примари», здій-
снена керівником однієї з українських труп Тро-
химом Колесниченком (Собіянський, 2007). Тут 
передано нове ставлення до сценічного вбрання, 
гриму, яке є лише тлом для розуміння внутріш-
нього світу героїв.

У традиційній соціально-побутовій драмі 
відчутними стають нові реал. Так, у фабулі 
з’являються модерні види професійної діяльності 
і персонажі нового типу, які потребують відпо-
відної візуалізації. Поглиблюється диференціа-
ція сценічного вбрання як позначення соціаль-
ного розшарування і заміни традиційного крою 
одягу сучасними елементами. У такому контек-
сті працював М. Кропивницький. Готуючи до 
вистави свій твір «Старі сучки і молоді парості» 
(1908 рік), у якому виведені образи українських 
підприємців-аграріїв, що дбають не лише про 
власні інтереси й модернізацію виробництва, а й 
про робітників. У листі антрепренеру Леву Сабі-
ніну (працював у Катеринославі – І. Н.), він давав 
настанови про характер убрань для кожного з 
персонажів, продумуючи як традиційні, так і 
модерні форми, акцентуючи в окремих випад-
ках на потребі еволюції їх вбрання. Мистець, 
зокрема, писав: «…только Трохим і Музиченко 
(Василь Музиченко як головний герой – І. Н.) у 
чинарках, остальные, кроме народа, в пиджаках 
домашней работы. Трохим со второго действия в 
рабочей блузе» (ЦДАМЛМ: 431).

Цю особливість спостерігаємо в уже згаданій 
комедії «Розумний і дурень». І. Карпенко-Карий на 
початку ІV дії ІV яви авторською ремаркою пові-
домляє про одяг молодих рибалок, які заробляють 
у Таврії: «Входять рибалки молоді й середніх літ. 
Одягнені всяко: хто у свиті, хто – у куртці, хто – 
в чумарці, хто – у червоній сорочці навипуск, а 
зверху домотканий піджак, коротший сорочки. Усі 
веселі». Продумування таких підходів до вбрання 
забезпечувало маркування рибалок у масі, їх візу-
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альний розподіл за образами, натякало на індиві-
дуальність характерів, уподобань і можливостей.

Зусиллями Театру корифеїв виникли і перші 
паростки дитячої вистави з казковим репертуаром, 
що зумовило пошук відповідних образів вбрання. 
Так, від 1899 року М. Кропивницький інтерпрету-
вав відому дитячу оперу Миколи Лисенка «Коза 
Дереза», вдихнувши в неї традиційну основу, 
зробивши новорічною музичною виставою. Готу-
ючи у 1907 році до інсценізації свій варіант цієї 
народної казки на хуторі «Затишок» (Куп’янський 
район Харківщини), М. Кропивницький створив 
фольклорні образи казкових тварин, реанімував 
традицію стилізації старих селянських хутряних 
виробів і використання масок (купували у Хар-
кові), додаючи новітні прийоми. Так, образ Рака 
було вирішено в червоному кольорі як вареного. 
До цього костюму увійшли панцир, плащ, клешні 
і вуса (Федотов, 1999: 50).

Якщо у постановці українських казок М. Кро-
пивницький поєднав дитячий традиційний святко-
вий одяг із готовими і саморобними масками, то у 
постановці російських казок, вводячи у їх фабулу 
нових персонажів, шукав їх візуальне вирішення в 
інших джерелах. Так, плануючи постановку казки 
«По щучому велінню» (1907 рік) у Катеринославі, 
він писав згадуваному вже Л. Сабініну про нового 
персонажа, якого називав Сміхотвором, що його 
планував грати сам і давав вказівку одягнути його 
вуличним комедіантом: червоні вузькі штанці, на 
голові повстяна шапочка (ЦДАМЛМ: 430).

Завершальним акордом у цілісному образі кос-
тюму Театру корифеїв був грим, який, на думку 
провідних діячів, мав важливе значення: «Актор 
підмальовує усі риси свого обличчя, щоб зро-
бити їх видимими на сцені. Без штучних засо-
бів на сцені не вийде життєвої реальності. Ми, 
актори, на сцені мусимо «підмальовувати» у 
словах, у руках та в іншому, інакше образ вийде 
блідим і зовсім непривабливим» (Саксаганський, 
1955: 126). Основи прийомів і принципів гриму-
вання заклали М. Кропивницький і П. Саксаган-
ський, які досконало опанували це мистецтво і 
гримувалися самі. П. Саксаганський спеціально 
вчився цього від старших акторів (Реджіо-Бекле-
мішев з Одеси) і знайомих художників (Микола 
Кузнецов, С. Васильківський, Микола Уваров) й 
у спогадах згадував про це з вдячністю й у всіх 
деталях: «Вони заставили мене вчити анато-
мію голови людини, звертаючи особливу увагу 
на м’язи обличчя і на його шкіру. Де шкіра 
позбавлена підшкірного жиру, там насамперед 
з’являються у людини на обличчі зморшки, або 
«гусячі лапки». М’язи щік і підборіддя починають 

обвисати у людей певного віку, тому біля рота з 
обох боків починає характерно поглиблюватися 
складка. Від художників я навчився не тільки 
правильно розподіляти зморшки на обличчі, але 
й дізнався, якими фарбами це робити. До їхніх 
вказівок приєдналися мої власні спостереження 
над живими об’єктами. Я звернув увагу, що у 
старих людей брови розростаються, ширшають 
і робляться кудлатими. Граючи дідів, я завжди 
наліплював собі спеціальні старечі брови. Шкіра 
з часом теж міняється, вона втрачає свою молоду 
життєздатність і починає темнішати і жовтіти… 
У ролі Печериці з п’єси М. Старицького «Крути та 
не перекручуй» я навчився робити штучне більмо. 
До верхньої вії я приліплював штучну зіницю ока, 
яка здалеку робила враження справжнього більма. 
Вміле гримування може робити дивні речі: пере-
творювати молодих у старців, старця в молодого, 
негарне обличчя в дуже принадне і гарне» (Сакса-
ганський, 1955: 125).

Так поступово формувалися і передавалися у 
загальну сценічну практику прийоми формування 
різних типів зовнішності. Через роки колишній 
актор театру М. Садовського, а пізніше очільник 
«Українського народного театру ім. І. Тобіле-
вича» в Коломиї Олекса Скалозуб (1895-1947 рр.) 
здійснить видання, в якому узагальнить нако-
пичений українськими трупами гримувальний 
досвід, виділивши низку найважливіших амплуа 
людського обличчя: коханця, чоловіка у жіночій 
ролі, підстаркуватого чоловіка до 60 років і після, 
цигана, психічно неповноцінного, демонічних 
персонажів (Скалозуб, 1928).

Висновки. Театр корифеїв створив складну 
стратифікацію сценічного вбрання, його стиліс-
тики й формотворення. Основою у цьому поступі 
став традиційний селянський одяг, який на ран-
ньому етапі розвитку втілив у собі ідеї націо-
нальної самоідентифікації культурної еліти. Його 
актуальність була зумовлена українським репер-
туаром, який практикували різні трупи.

Розвиток драматичних жанрів і піджанрів, а 
також засади тогочасного натуралістичного театру 
дали поштовх пошукам нових візуальних образів, 
що створювалися через ретельне вивчення істо-
ричних аналогів і наукових джерел. У цій праці 
об’єдналися зусилля театральних діячів, науков-
ців, художників, композиторів. Так сформувалося 
«козацьке» вбрання для історичних вистав. Під 
цю узагальнену назву потрапили стилізовані строї 
різних історичних періодів і військових груп, 
зокрема й гайдамаків.

Одночасно відбувалося формування костюму 
українських комедій, у яких спостерігалася крис-
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талізація локальних образів і особливих рис сце-
нічного вбрання, його деталей, що у гостро сати-
ричній виставі нерідко діяли на протиставленні. 
Жанровий розвиток сценічного вбрання увібрав 
у себе й історичний контекст появи різних нових 
типів і форм, представлених, зокрема, у соці-
ально-побутових драмах як маркер суспільного 
розшарування.

За час діяльності Театру корифеїв у спосо-
бах творення сценічного вбрання було пройдено 
два важливі етапи: аматорський і професійний. 
У першому костюм визначався режисером трупи; 
у другому – художником, який з’явився у театрі. 
Між цими етапами проміжною ланкою стала 
разова участь окремих художників-живописців у 
підготовці ескізів для виготовлення театрального 
вбрання й аксесуарів окремої вистави для усіх 

груп. Також було вироблено принципи й стиліс-
тику сценічного одягу, концепцію поняття «теа-
тральний костюм», який був цілісністю типажу, 
вбрання, гриму, фактури й малюнку гри. Костюм і 
грим у співдружності з іншими засобами творили 
образ і фактуру персонажа. Надважливим було 
визнано типаж.

Театр корифеїв заклав основи драматичного 
академічного театру. Вироблена тут стилістика 
костюмів для вистав української й зарубіжної 
тематики була продовжена як спадкоємна. Біля 
джерел такого наслідування бачимо Софію Тобі-
левич, яка власноруч і з допомогою своєї сестри 
Ірини Пелецької на хуторі Надія виготовляла кос-
тюми для театру Гната Юри в часи Громадянської 
війни і Воєнного комунізму, а пізніше прийшла 
туди на постійну роботу.
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ІНДИВІДУАЛЬНО-СТИЛЬОВІ КОНЦЕПЦІЇ «НОВОЇ ПРОСТОТИ»  
У СЛОВЕСНІЙ АВТОРЕПРЕЗЕНТАЦІЇ СУЧАСНИХ КОМПОЗИТОРІВ

У статті розглядаються вербальні тексти сучасних композиторів як словесні форми авторепрезентації. 
Зазначено, що така форма творчої реалізації композиторів має велику інформативну цінність для музикознавчих 
досліджень «нової простоти» як стильового феномена сучасного музичного мистецтва. Розглянуто приклади 
авторського пояснення власних композиторських стильових версій «простого» стилю на прикладах словесних 
висловлювань А. Пярта, В. Мартинова, В. Сильвестрова.

Мета статті полягає у визначенні специфіки відображення змістовного смислу власної стильової концепції 
«нової простоти» у словесній авторепрезентації композитора. Наукова новизна дослідження зумовлена розгля-
дом вербальної авторепрезентаціі композитора як теоретичної передумови вивчення «нової простоти».

Доведено, що композиторський погляд на концептуально-стильові засади власної творчості, відбитий у сло-
ві – це невичерпне джерело знання про автора музики. Він є тим ключем, який дає змогу відкрити двері до склад-
ного світу творчого мислення, що залишається за межами безпосереднього об’єкту музикознавчого досліджен-
ня (музичного тексту) або ж слухацького сприйняття (його звукової форми). 

У вербальних текстах композиторів-репрезентантів «нової простоти» знаходимо досить розвинуте 
роз’яснення основоположних принципів і методів власної техніки композиції за допомогою певного понятійного 
комплексу, що складає авторське визначення власного стилю. В цьому плані словесна авторепрезентація ком-
позиторів є надзвичайно цінним джерелом інформації для музикознавчого дослідження, оскільки відомості про 
індивідуально-композиторське розуміння стильового образу «простої» музики тут представлені «з перших вуст».

Виявлено, що формат словесної авторепрезентації композитора є найбільш достовірним у плані сприйняття 
«образу автора» як тієї фігури, яка створює музично-художні ідеї та надає їм термінологічно-понятійних форм, 
що у потоці рефлексуючої свідомості митця знаходять власні смислові контури. Понятійний комплекс, за допо-
могою якого композитори пояснюють власну стильову концепцію «нової простоти», міцно затвердився в сучас-
ному термінологічному обігу музикознавства («бриколаж», «концептуальний мінімалізм», «стиль tintinnabuli», 
«слабкий стиль», «метамова», «метамузика»).

Ключові слова: композитор, авторепрезентація, словесне висловлювання, поняття, «нова простота», інди-
відуальній композиторський стиль, стильова концепція.
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INDIVIDUAL STYLE CONCEPTS OF “NEW SIMPLICITY”  
IN VERBAL AUTO-PRESENTATION OF MODERN COMPOSERS

The article considers verbal texts of modern composers as a verbal form of self-representation. It is noted that this 
form of creative realization of composers is of great informative value for musicological research of the “new simplicity” 
as a stylistic phenomenon of modern musical art. Examples of the author’s explanation of the composer’s own stylistic 
versions of the “simple” style on the examples of verbal statements of A. Pyart, V. Martynov, V. Silvestrov are considered.

The purpose of the article is to determine the specifics of reflecting the meaning of the own stylistic concept of “new 
simplicity” in the verbal self-representation of the composer. The scientific novelty of the study is due to the consideration 
of verbal self-representation of the composer as a theoretical prerequisite for the study of “new simplicity”.

It is proved that the composer’s view of the conceptual and stylistic principles of his own work, reflected in the 
word – is an inexhaustible source of knowledge about the author of music, it is the key that opens the door to a complex 
world of creative thinking, which remains outside the immediate object research (musical text) or listening perception 
(its sound form). 
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In the verbal texts of composers-representatives of the “new simplicity” we find a well-developed explanation of the 
basic principles and methods of their own technique of composition with a certain conceptual complex, which is the 
author’s definition of their own style. In this regard, the verbal self-representation of composers is an extremely valuable 
source of information for musicological research, as information about the individual-composer’s understanding of the 
stylistic image of “simple’ music is presented here “first hand”.

It is found that the format of verbal self-representation of the composer is the most reliable in terms of perception of 
the “image of the author” as a figure that creates musical and artistic ideas and gives them terminological and conceptual 
forms, which find their own semantic contours in the flow of reflective consciousness. The conceptual complex by which 
composers explain their own stylistic concept of “new simplicity” is firmly established in the modern terminological 
circulation of musicology (“bricolage”, “conceptual minimalism”, “tintinnabuli style”, “weak style”, “metalanguage”, 
“metamusic”).

Key words: composer, self-representation, verbal expression, concept, “new simplicity”, individual compositional 
style, stylistic concept.

Постановка проблеми. Сучасне музикознав-
ство все частіше звертається до авторського слова 
композитора, яке знаходить своє вираження у сло-
весній формі і утворює розгорнутий вербальний 
композиторський дискурс. Вербальний текст у 
такому випадку можна розцінювати як носія осо-
бистісної свідомості композитора, що втілюється 
у словесно-понятійній формі, у Слові митця, вмі-
щає в собі і образ музики, і образ самого Автора, і 
образ тієї реальності, в якій вони існують. 

У широкому спектрі питань, які становлять 
проблемне поле вербального дискурсу компози-
торів сучасності, особливою значущістю володіє 
проблема самовизначення індивідуального стилю, 
яка є актуальною для більшості словесних авторе-
презентацій митців. Цей напрям композиторських 
рефлексій становить наскрізну тематичну лінію 
у словесній творчості яскравих представників 
«нової простоти» – стильового феномену сучас-
ного європейського музичного мистецтва, який 
охоплює досить широке коло імен та явищ, визна-
ється як своєрідний тренд сучасної музики, але ще 
не отримав цілісного теоретичного осмислення. 
Тому звернення до Слова композитора на шляху 
до музикознавчого пізнання «нової простоти» є 
виправданим насамперед із методологічної точки 
зору – його інформативна достовірність (вислов-
лювання «від першої особи») дає змогу провести 
адекватну оцінку індивідуально-композиторської 
концепції «спрощення» музики, яка знайшла ори-
гінальне втілення у стильових параметрах того чи 
іншого твору.

Аналіз досліджень. Авторське слово компози-
торів у розмаїтті своїх форм останнім часом все 
частіше цікавить музикознавців. Різні проблемні 
аспекти словесної творчості композиторів пред-
ставлені у дослідженнях Б. Гецелєва, Н. Гуля-
ницької, С. Савенко, Т. Франтової, К. Чепеленко, 
Т. Калімуліної, І. Коновалової. Музикознавчий 
дискурс щодо композиторської творчості другої 
половини ХХ – початку ХХІ ст., яка розгорта-
лася в напрямі «нової простоти», також апелює до 

вербальних текстів митців як автентичного пер-
шоджерела (праці М. Булошникова, В. Грачьова, 
В. Панової, Н. Ручкіної, О. Токун, Р. Насонова, 
О. Лойко, О. Кужелєвої, Д. Жалейко, А. Каменевої 
та інших), що становить наскрізну лінію музикоз-
навчого дослідження сучасного музичного мисте-
цтва та «нової простоти» як його провідної сти-
льової тенденції. Зазначені автори звертаються до 
авторського слова композитора як ілюстративно-
пояснюючого компоненту власного дослідження, 
не акцентуючи увагу на доцільності розгляду 
вербальної композиторської авторепрезентації 
як теоретичної передумови вивчення феномену 
«нової простоти».

Мета статті полягає у визначенні специфіки 
відображення змістовного смислу власної стильо-
вої концепції «нової простоти» у словесній авто-
репрезентації композитора.

Виклад основного матеріалу. Авторське 
слово композиторів-сучасників представлено 
досить різноманітно. Воно може бути макси-
мально наближеним як до музикознавчого, так 
і до філософського; вираженим як у письмовій, 
так і в усній формі; може становити масштабну 
концепцію або ж інтимну сповідь; може бути епа-
тажним чи навпаки украй традиційним. Така різ-
ність вербального «образу композитора» зумов-
лена розмаїттям творчих індивідуальностей, що 
представляють музичне мистецтво сьогодення, 
в якому важливе місце посідає стильове явище 
«нової простоти». 

В цьому руслі часто розглядають творчість 
В. Сильвестрова, А. Пярта, В. Мартинова, І. Соко-
лова, Г. Пелециса, Дж. Тавенера, В. Польової, 
М. Шуха та інших. У своєму дисертаційному 
дослідженні «Феномен композитора в європей-
ській музичній культурі ХХ століття: особис-
тісні та діяльнісні аспекти» І. Коновалова зазна-
чає: «У вербальних посланнях, які є наслідком 
роботи індивідуальної свідомості, розкривається 
специфіка мислення і стилю композитора, діа-
пазон і вектори його творчої діяльності, виявля-
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ються духовно-ментальні орієнтири та естетичні 
домінанти творчості. У цих текстах виявляється 
семантичний зв’язок із музичним авторським дис-
курсом, розкриваються інтелектуальні інтенції 
творців, які зумовлюють шляхи їх індивідуально-
стильової еволюції (Коновалова, 2019: 389).

Основне місце розгортання композиторських 
рефлексій щодо ідейно-філософських, художньо-
естетичних і мовно-стилістичних особливостей 
«нової простоти» – це простір камерного спілку-
вання (численні інтерв’ю та бесіди, які існують 
як в усній, так і у письмовій формах), що фіксує 
безпосередність авторського висловлювання та 
зберігає його живу інтонацію. Саме такий фор-
мат авторепрезентації композитора є найбільш 
достовірним, автентичним у плані сприйняття 
«образу автора» як тієї фігури, яка створює ідеї 
та надає їм термінологічно-понятійних форм, що 
у потоці рефлексуючої свідомості митця знахо-
дять власні смислові контури. Прикладами такого 
типу вербальних текстів композиторів є інтерв’ю 
В. Сильвестрова, В. Мартинова, Г. Канчелі, 
А. Пярта, Г. Пелециса, О. Рабіновича-Бараков-
ського, І. Соколова, О. Кнайфеля, П. Карманова, 
О. Айгі, В. Польової, М. Шуха, Х. Гурецького, 
М. Наймана, В. Рима, Дж. Тавенера, Дж. Раттера.

Більшість композиторів, творчість яких так чи 
інакше демонструє стильовий комплекс «нової 
простоти», зазначають про кризову ситуацію, 
яка склалася у сфері музичного академізму на 
початку 1970-х років і була пов’язана з ідейною 
конфронтацією представників авангардного 
напряму музичного мистецтва і тих, хто не впи-
сувався в нього в силу досить різних причин, що 
загалом зводилися до неприйняття авангардної 
музики як універсальної стильової концепції 
сучасної музики. 

Кожен із композиторів пояснює свій розрив з 
авангардом по-різному, але різні пошуки інших 
смислів музичного мистецтва, які здійснювалися 
у творчості того чи іншого автора, об’єднувало 
прагнення до тієї музичної мови, яка виходила 
б за інтелектуально-раціоналістичні кордони та 
повернула б Музиці «дихання життя». Як зазначає 
В. Мартинов, «кожен із них йшов своїм шляхом: 
Пярт – через григоріаніку і ренесансну поліфонію, 
Сильвестров – через Глінку, Варламова і Гурільова, 
але так чи інакше їм обом вдалося увійти в якусь 
нову поставангардну зону, або в зону Opus posth» 
(Мартинов, 2010: 60). До цього ж кола примика-
ють Г. Пелецис та О. Рабінович-Бараковський, 
творчі погляди яких також дуже відрізнялися від 
авангардистської естетики музичної творчості. 
Усіх зазначених композиторів об’єднувала ідея 

пошуку нових можливостей існування музики і 
композитора, «і ми почали рухатися до «нової про-
стоти», придавши анафемі авангард. Сильвестров 
і Пярт, Рабінович і Пелецис – усі ми відчували 
єднання і долучення до якоїсь нової композитор-
ської істини» (Мартинов, 2010: 62).

У вербальних текстах названих композито-
рів знаходимо досить розвинуте роз’яснення 
основних принципів і методів власної техніки 
композиції за допомогою певного понятійного 
комплексу, який складає авторське визначення 
власного стилю. В цьому плані словесна авторе-
презентація композиторів є надзвичайно цінним 
джерелом інформації для музикознавчого дослі-
дження «нової простоти», оскільки відомості про 
індивідуально-композиторське розуміння стильо-
вого образу «простої» музики тут представлені «з 
перших вуст».

Так, у А. Пярта знаходимо досить докладне 
пояснення витоків його композиційної техніки 
tintinnabuli, яка стала альтернативою до раннього 
авангардистського періоду творчості естонського 
композитора. Саме в ній, за словами компози-
тора, він знайшов свою музичну мову, пішовши 
в «добровільну бідність». А. Пярт акцентує увагу 
на духовних основах tintinnabuli, які були ініційо-
вані його особистим екзистенціальним досвідом 
у період творчої кризи, коли їм була усвідомлена 
неможливість подальшого перебування в зоні 
авангардної музики. 

Власне до стилю tintinnabili А. Пярт, за його 
власним визнанням, прийшов через численні 
вправи написання мелодій до псалмів і оволо-
діння поліфонічною технікою, тобто його витік 
міститься у старовинній поліфонічній музиці, сти-
лістика якої знайшла оригінальне переломлення у 
творчому мисленні композитора. Він пояснює це 
так: «Це сталося в зовсім іншому контексті, ніж 
рання поліфонія. Можна сказати так: якщо в ран-
ній поліфонії 1+1 = 1+1, то у мене 1+1 = 1. Там два 
голоси – це дві відмінні одна від одної реальності; 
в моїй же музиці вони перетворюються в одне 
ціле» (Пярт, 2014: 53). І далі: «Можна, напевно, 
навіть сказати, що мелодійний голос є виражен-
ням моїх гріхів і моєї недосконалої природи, тоді 
як другий голос (tintinnabuli) із трьох тонів – це 
дароване мені прощення. Таким чином я нама-
гався додати вищу об’єктивність і мелодійність 
голосу, особливо у вокальних творах, де кожне 
використане мною в музиці слово з усіма його 
параметрами можна осмислити» (Пярт, 2014: 54).

Композитор докладно розмірковує про своє 
розуміння релігійно-духовних підстав життя 
людини, які складають основний сенс його твор-
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чості. Він говорить про «чарівний і безцінний 
острів» у внутрішній потаємній людської душі, 
де живе Бог і Царство Боже. Це місце він називає 
«людською геометрією»: «У міру цього «просу-
вання в глибину» ми залишаємо позаду себе всі 
соціальні, культурні, політичні і релігійні контек-
сти. У цій глибині ми такі схожі один з одним, що 
можемо дізнатися самих себе в будь-якій іншій 
людині» (Пярт, 2014: 14). А. Пярт описує цю гео-
метрію як «впорядковану, оформлену, але насам-
перед – прекрасну» (там само). Подібний опис 
духовного центру людської душі багато в чому 
пояснює «математичний» підхід композитора до 
твору музики: впорядкованість і структурованість 
«людської геометрії» є метафоричним образом 
стилю tintinnabuli, у якому закладено сакральний 
сенс логіки музичної композиції, її вищий смисл.

Побудову метафізичного простору в музиці, 
про яку каже А. Пярт, можна визначити як про-
відну ідею композиторської творчості у напрямі 
«нової простоти». Майже всі автори «простої» 
музики прагнули до вираження музичними засо-
бами того надособистісного смислу людського 
життя, яке складає його вищий смисл. Це зумо-
вило появу досить оригінальних композитор-
ських концепцій музичного мистецтва, які були 
пов’язаними із релігійно-духовним світоглядом 
митців і тенденцією до спрощення музичної мови.

Серед таких – творчість британського компо-
зитора Дж. Тавенера, який порівнює свій метод 
написання музики з методом іконописця, а свої 
твори визначає як «музичні ікони»: «Я назвав 
би себе посудиною, крізь яку проходить музика. 
Коли я пишу музику, переді мною завжди стоїть 
ікона Спасителя. З появою музики я відчуваю, як 
щось проходить крізь мене. Важко сказати, що це 
таке і звідки це виходить» (Тавенер, 2006). В його 
роздумах про сакральний смисл своєї музики зна-
ходимо вказівку на жанрові пріоритети компози-
тора, які склали основу його творчості по лінії 
«нової простоти»: «Чи можемо ми писати музику, 
яка насправді буде подібна іконі; чи можемо ми 
впасти ниць перед музичною п’єсою, мені просто 
не відомо. Припускаю, що найближче до цього 
ми підходимо у співі церковного хоралу, сполуче-
ного з іконою» (Тавенер, 1999: 45). У численних 
висловлюваннях Дж. Тавенера щодо візантій-
ської традиції церковного співу, яка мала вели-
чезний вплив на його музичне мислення після 
прийняття православ’я, а також можливості вза-
ємодії богослов’я і музики, присутня наскрізна 
ідея про те, щоб його музика перетворювала того, 
хто її слухає, щоб у ній як в іконі «світилося боже-
ственне» (Tavener, 2013).

Словесна авторепрезентація В. Мартинова 
рясніє термінами і поняттями, за допомогою 
яких він роз’яснює свою концепцію музичного 
мистецтва і власні методи композиції. Найбільш 
суттєвими для розуміння творчості композитора 
виявляються ті, що представляють авторські 
визначення стильових характеристик своїх тво-
рів, а також техніки музичної композиції. Так, 
серед наскрізних понять його вербального дис-
курсу є «нульовий стиль», наприклад, який ком-
позитор представляє як власний концептуальний 
варіант мінімалізму. «Нульовий стиль» визнача-
ється їм як «свідомо позбавлений ознак власної 
авторської індивідуальності в модусі розлапкова-
них текстів чужих творів». «Ми не стільки ство-
рюємо твори, скільки виробляємо певні маніпуля-
ції над якоюсь вже існуючою музичною даністю, 
тому наші твори – це не стільки твори, скільки 
posth-твори, а наша музика – це не opus-музика, а 
opus-posth-музика», – пише В. Мартинов (Марти-
нов, 2005: 187). 

На противагу поняттю «композиція» він вису-
ває відоме поняття «бриколажу», суть якого 
полягає в оперуванні готовими наборами фор-
мул. Авторське визначення бриколажу є таким: 
«Бриколаж – техніка маніпуляції інтонаційними 
або мелодико-ритмічними формулами-блоками» 
(Мартинов, 2005: 189). Виникнення цих явищ 
(стилю і техніки) В. Мартинов пов’язує з пере-
осмисленням традиційного уявлення про фігуру 
композитора в музичному мистецтві і тією кри-
зою, яка сталася в авангардній музиці: «Особисто 
я цю кризу почав переживати як кризу «прямого» 
або особистого висловлювання. Я дійшов висно-
вку, що зняти цю проблему можна тільки при 
переході на системний рівень, тобто під час пере-
ходу від окремого висловлювання до системи 
висловлювань. У додатку до композиторської 
діяльності під висловом слід мати на увазі нот-
ний текст. У такому випадку виходить, що метою 
композиторської діяльності повинно бути не ство-
рення окремо взятого нотного тексту, а створення 
і організація системи нотних текстів. При цьому 
відбувається зміна одиниці виміру композитор-
ської діяльності. Якщо раніше такою одиницею 
був окремо взятий текст-твір, то нині за одиницю 
приймається система нотних текстів-творів» 
(Мартинов, 2005: 68). 

Композитор вказує і на той принцип організації 
музичного матеріалу, який став для нього інстру-
ментом реалізації техніки бриколажу: «Я звер-
нувся до репетитивного принципу, запозиченого 
в американського мінімалізму. Якщо американ-
ські композитори використовували репетитивний 
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принцип у масштабах одного твору або одного 
нотного тексту, то я почав використовувати його 
в масштабах енної кількості нотних текстів. Таке 
розширювальне розуміння принципу репетитив-
ності і дозволило вийти на рівень системи, що зні-
має проблеми особистого висловлювання (Марти-
нов, 2005: 65).

Авторське слово В. Сильвестрова також є 
невичерпним джерелом розуміння композитор-
ських уявлень «про музику і композитора» в 
сучасному світі, про його особистий досвід ство-
рення музики й творчі позиції, що зумовили ори-
гінальність його композиторського стилю, який 
він сам визначає як «слабкий» (похідними від 
цього визначення стають такі поняття як «слабка 
лексика», «слабка мелодія», «слабка музика»). 
В основі цього феномену – «знайомий матеріал» 
(Булошников, 2010: 8), який є словниковим запа-
сом композитора, що, на думку В. Сильвестрова, 
складається із різних музичних текстів, «впи-
саних у генетичну пам’ять людства або пам’ять 
певної культури», подібно «татуюванню у свідо-
мості»: «Ти її хочеш відмити, а вона не змива-
ється» (Сильвестров, 2012: 258–259). 

У ролі того знайомого матеріалу виступає 
розмаїття композиторської творчості класич-
них епох європейського музичного мистецтва, 
серед яких особливе місце належить музиці доби 
романтизму. Сам композитор визначає цей мате-
ріал як «банальний», «банальність» у силу його 
загальної відомості та «примітивності» щодо 
складності музичного авангарду ХХ століття. 
Тому стає зрозумілою думка В. Сильвестрова 
про «слабкий стиль» як такиий, в якому здій-
снюється «повернення музики до мови» (Силь-
вестров, 2012: 275). На думку В. Сильвестрова, 
«неактуальною або банальною мовою говориш 
не тому, що банальний, а тому, що високі слова 
недоречні, вони помилкові, їх соромно говорити. 
Та й ті інтонації, які ми вважаємо банальними, – 
це, по суті, ослаблені високі структури» (Силь-
вестров, 1990: 16).

В. Сильвестров вважає, що будь-який текст, у 
тому числі музичний, носить символічний харак-
тер: «Мова, яка через цей текст звучить, є важли-
вою, але сутність речі нею не обмежується. Мова 

тут – як би можливість сказати щось позамовне. 
Це і є метафоричність, метамова» (Сильвестров, 
2012: 135). У цьому висловлюванні композитор 
роз’яснює смисл однієї з провідних категорій 
свого творчого мислення, яка визначила метафо-
ричну природу його музичної мови: «Для того, 
щоб сказати інакше, потрібно сказати те ж саме. 
Коли ти говориш те ж саме, але з певним індек-
сом, виникає якийсь натяк або знак, що ти гово-
риш щось інше» (Сильвестров, 2012: 122). Від-
носно до цього питання дуже влучно висловився 
В. Мартинов: «Метамузична свідомість, за Силь-
вестровим, є щось таке, що, будучи поза меж-
ами нотного тексту, у той же самий час здатне 
надавати статусу осмисленого самодостатнього 
висловлювання того нотного тексту, на який 
воно спрямовує свої оперативні зусилля» (Мар-
тинов, 2005: 67).

Висновки. Композиторська рефлексія, від-
бита у слові, – це невичерпне джерело знання 
про автора музики, той ключ, який дає змогу від-
крити двері до складного і часто незбагненного 
світу творчого мислення, що залишається за меж-
ами безпосереднього об’єкту музикознавчого 
дослідження (музичного тексту) або ж слухаць-
кого сприйняття (його звукової форми). У такому 
випадку ключове значення має авторська інтен-
ція, його творча установка, творче кредо, що про-
грамує напрям і форму авторепрезентації ком-
позитора як способу пізнання «концептуального 
модусу творчого світу» (Коновалова, 2019: 393) 
того, «хто стоїть за текстом». 

Понятійно-термінологічний комплекс, за допо-
могою якого композитори пояснюють власну 
стильову концепцію «нової простоти», міцно 
затвердився в сучасному музикознавчому обігу 
(«бриколаж», «концептуальний мінімалізм», 
«стиль tintinnabuli», «слабкий стиль», «мета-
мова», «метамузика»). Якщо розглядати наведені 
поняття як тезаурус «нової простоти», як стильове 
явище сучасного музичного мистецтва, то можна 
констатувати особливе значення комунікативної 
функціональності словесної авторепрезентації 
композитора, яке реалізує процес об’єктивації 
його особистісно-суб’єктивного мислення у смис-
ловій визначеності вербальної мови.
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ІНТЕРПРЕТАЦІЙНА МОДЕЛЬ КОНЦЕПТУ ОСОБИСТОСТІ  
У ТВОРЧОСТІ ДАНИЛА БРАТКОВСЬКОГО

У статті досліджено інтерпретаційну модель концепту особистості у творчості Данила Братковського. 
На основі цілісного аналізу життєвого та творчого шляху письменника обґрунтовано особливості втілення 
барокової художньої образності та світогляду. Особливу увагу звернено на обґрунтування барокового характеру 
інтерпретаційної моделі концепту особистості, в основу якої покладено синтез антропоцентричного і теоцен-
тричного світоглядів. Виокремлено основні складники концепту особистості, проаналізовано особливості їхньої 
репрезентації у збірці «Світ, по частинах розглянутий».

Наукова новизна дослідження полягає в застосуванні сучасної методологічної парадигми, яка спирається 
на міждисциплінарний підхід, заснований на поєднанні історико-літературного методу, а отже, основополож-
ними є праці дослідників української літератури епохи Бароко (В. Крекотня, Л. Ушкалова, В. Шевчука та ін.), 
елементів герменевтичного методу, із методологічною парадигмою історії та філософії.

У збірці Данила Братковського «Світ, по частинах розглянутий» репрезентовано інтерпретаційну модель 
концепту особистості, засновану на синтезі антропоцентричного і теоцентричного світоглядів, що свідчить 
про її бароковий характер. Письменник апелює до концепту свободи, розрізняючи його національний і особис-
тий складники. Антропоцентризм у концептуальній картині світу Данила Братковського репрезентовано пере-
дусім через осмислення ідеї свободи, позначеної патріотизмом. Національна самоідентифікація, готовність 
до боротьби є визначальними характеристиками в авторській інтерпретації історичних подій і сприйняття 
тогочасного суспільства. Теоцентричне спрямування світоглядних орієнтирів особистості реалізується через 
авторське розуміння віри, зокрема вірність православ’ю протягом життя, заперечення унії. Основними складни-
ками концепту особистості, репрезентованого у творчості Данила Братковського, визначено шляхетське похо-
дження письменника, виховання у православній родині, тогочасні історичні події та становище українського 
народу, освіта в Києво-Могилянській академії й університетах Західної Європи, а також барокова світоглядна 
парадигма, що вплинуло на поєднання європейських і національних традицій у творчій спадщині митця.

Ключові слова: концепт особистості, українське літературне Бароко, антропоцентризм, теоцентризм, 
Данило Братковський, «Світ, по частинах розглянутий».
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THE INTERPRETATIVE MODEL OF THE CONCEPT OF PERSONALITY  
IN THE CREATIVITY OF DANYLO BRATKOVSKY

The aim of this article is to investigate the interpretive model of the concept of personality in the works of Danylo 
Bratkovsky. Based on a holistic analysis of the life and creativity of the writer the peculiarities of the representation 
of baroque artistic imagery and worldview are substantiated. Particular attention is paid to the substantiation of the 
baroque nature of the interpretive model of the concept of personality, which is based on the synthesis of anthropocentric 
and theocentric worldviews. The main components of the concept of personality are singled out, the peculiarities of their 
representation in the collection “The world, considered in parts” are analyzed.

The scientific novelty of the article consists in the application of a modern methodological paradigm based on an 
interdisciplinary approach based on a synthesis of historical-literary method, and, therefore, the works of researchers 
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of the Baroque epoch literature (V. Krekoten, L. Ushkalov, V. Shevchuk, etc.) are fundamental, elements of hermeneutic 
method, with a methodological paradigm of history and philosophy.

The collection “The world, considered in parts” of Danylo Bratkovsky represents the interpretive model of the concept of 
personality based on the synthesis of anthropocentric and theocentric worldviews, which testifies to its baroque character. 
The writer appeals to the concept of freedom, distinguishing its national and personal components. Anthropocentrism in 
the conceptual picture of the world of Danylo Bratkovsky is represented primarily through the understanding of the idea 
of freedom, marked by patriotism. National self-identification, readiness to fight are the defining characteristics of the 
author’s interpretation of historical events and perception of society. The theocentric orientation of the worldview of the 
personality is realized through the author’s understanding of the faith, in particular fidelity to Orthodoxy throughout life, 
denial of the Union. The main components of the concept of personality represented in the works of Danylo Bratkovsky 
are the noble origin of the writer, upbringing in the Orthodox family, historical events and the situation of the Ukrainian 
people, education at the Kyiv-Mohyla Academy and universities of Western Europe, and the Baroque worldview, which 
influenced the synthesis of European and national traditions in the artist’s creative heritage.

Key words: concept of personality, Ukrainian literary Baroque, anthropocentrism, theocentrism, Danylo Bratkovsky, 
“The world, in parts considered”.

Постановка проблеми. В епоху Бароко 
формується новий світогляд, який характери-
зується актуалізацією філософської проблеми 
«людина – світ». Твориться цілком нова інтерпре-
таційна модель особистості, що яскраво репрезен-
товано у світоглядно-художніх концепціях пись-
менників, зокрема Данила Братковського. Власне, 
аналіз життя та творчості митця свідчить, що 
сутність інтерпретаційної моделі концепту осо-
бистості має цілком бароковий характер і відзна-
чається чітко вираженими складниками.

Аналіз досліджень. Різні аспекти творчості 
Д. Братковського ставали предметом зацікавлення 
таких дослідників української літератури епохи 
Бароко, як В. Крекотень, В. Шевчук, Л. Ушкалов, 
О. Бай, О. Турчин, О. Яковина, Р. Радишевський, 
С. Сухарєва та ін. Окрім того, життєвий шлях 
письменника проаналізовано у працях В. Анто-
новича, В. Липинського, М. Возняка, М. Драго-
манова та ін. На філософсько-історичному склад-
нику творчості Д. Братковського зосереджували 
увагу Д. Кулиняк, М. Довбищенко, П. Кралюк та 
ін., однак актуальним залишається цілісний ана-
ліз інтерпретаційної моделі концепту особистості 
у творчості письменника з огляду на застосування 
сучасної методологічної парадигми з апелюван-
ням до міждисциплінарного підходу.

Мета статті – дослідити особливості інтерпре-
таційної моделі концепту особистості у творчості 
Данила Братковського, звернувши увагу на репре-
зентацію в ній художньої образності та світогляду 
епохи Бароко; виокремити основні складники 
концепту особистості на основі аналізу біографії 
та творчої спадщини письменника, представлених 
у збірці «Світ, по частинах розглянутий».

Виклад основного матеріалу. На формування 
концепту особистості, репрезентованого у твор-
чості Данила Братковського, мали вплив чинники, 
які стали складниками його інтерпретаційної 
моделі. Визначальним був бароковий характер, 

котрий позначився на світогляді письменника. Так, 
народився Данило Братковський близько 1642 р. 
у шляхетській православній родині на Волині. 
В. Шевчук про рід Братковських пише: «Братков-
ські належали до давньої української шляхти, яка 
жила в Брацлавськім і Волинськім воєводствах. 
Цей рід, на противагу іншим, завжди тримався 
міцно православ’я та своєї народності й був тісно 
зв’язаний з одним із визначальних культурних осе-
редків в Україні у XVII ст. – з Луцьким православ-
ним братством. Цікаво, що його батько Богдан у 
1675–1677 був старостою братства… Данило був 
вихований змалку у дусі “твердого благочестя”» 
(Шевчук, 2004: 5). На такій визначальній рисі 
роду Братковських, як вірність православ’ю наго-
лошував також М. Возняк: «Братковські замітні 
тим, що трималися міцно православної віри й 
української народності тоді, коли інші українські 
шляхетські роди на Правобережній Україні щораз 
більше польщилися» (Возняк, 1994: 54). Власне, 
саме народження в родині представників право-
славної шляхти вплинуло на формування таких 
складників концепту особистості, як авторське 
ставлення до шляхти та православ’я, що пізніше 
буде представлено у творчості, передусім збірці 
«Світ, по частинах розглянутий».

Варто зазначити, що конфесійні переконання 
письменник зберігав протягом життя, і це про-
стежується передусім у постійних виступах на 
захист православ’я та заперечення унії, однак 
Д. Братковський писав польською мовою й зага-
лом лояльно ставився до представників влади 
Речі Посполитої, на чому акцентує С. Сухарєва: 
«Данило Братковський, пристрасний оборонець 
українського православ’я, писав виключно поль-
ською та ідеалізував владу польського короля» 
(Сухарєва, 2013: 337). Дослідниця вважає, що, 
висловлюючи критику тогочасного суспільно-
політичного становища, автор апелював до зане-
паду моральних якостей польської шляхти: «Для 
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нього джерелом занепаду Речі Посполитої була 
не сама монархічна система, а втрата мораль-
ності польською шляхтою, від якої конструктивно 
мала відрізнятися шляхта українська» (Суха-
рєва, 2013: 337). Отже, ще одним складником 
інтерпретаційної моделі концепту особистості 
визначається апелювання письменника до поль-
ської мови, через яку відбувається зближення з 
європейським літературним простором. Значний 
вплив на формування світогляду, відображеного 
в художній концепції, мали європейські тради-
ції. Так, О. Турчин наголошує, що «хоча Д. Брат-
ковський активно позиціонував себе захисником 
православ’я, його творчість засвідчила стирання 
грані між «візантійсько-слов’янською» і «латин-
ською» спільностями, великою мірою зумовленої 
конфесійним чинником…» (Турчин, 2017: 32). 
Щодо написання Д. Братковським творів поль-
ською мовою, то дослідниця зазначає, що «вибір 
письменниками польської мови для написання 
творів зумовлювався багатьма політичними та 
культурними обставинами, насамперед тим, що 
це була мова державної еліти, до якої, як читацької 
аудиторії, зверталися автори» (Турчин, 2015: 561).

Належність до шляхетського роду не заважала 
Д. Братковському бути категоричним захисником 
православ’я та противником політики, яку про-
водила Річ Посполита: «Як шляхтич і громадя-
нин польсько-литовської держави він був носієм 
польської світської культури, але водночас нале-
жав до числа ревних сповідувачів православ’я. 
Наголошуємо, що саме релігійна свідомість (ото-
тожнення себе часткою православного світу) була 
стрижнем його духовного життя» (Довбищенко, 
2014: 144). У висловленнях за православну віру 
простежується високий рівень патріотизму й 
рішучості.

Одним із провідних складників, який форму-
вав концепт особистості, була освіта, зокрема 
навчання за кордоном, що значно вплинула на 
світоглядні переконання майбутнього письмен-
ника. Ймовірно, початкову освіту Д. Братков-
ський здобув у школі при Луцькому братстві. 
На думку П. Кралюка, поет пізніше навчався в 
одному з університетів Західної Європи: «Данило 
отримав непогану освіту. Очевидно, спочатку 
навчався у школі Луцького братства, потім – у 
якомусь західному університеті. Це дозволило 
йому зробити непогану кар’єру за умов Речі 
Посполитої» (Кралюк, 2015). За припущенням 
В. Шевчука, Д. Братковський здобув освіту в Іта-
лії, однак Д. Кулиняк вважає, що поет спочатку 
навчався в Києво-Могилянській академії, потім 
в одному з університетів Італії: «Освіту здобув 

у Києво-Могилянській академії. Вчився разом із 
С. Гурком (С. Палієм). У 1660-х рр. продовжив 
навчання в Італії» (Кулиняк, 2001: 87). Натомість 
П. Борек заперечує ці наукові концепції, зазна-
чаючи, що Д. Братковський не навчався за кордо-
ном (Borek, 2012).

Завдяки здобутій освіті Д. Братковському 
вдалося побудувати кар’єру дипломата, зокрема 
протягом 1667–1669 рр. він працював на посаді 
секретаря посольства короля Яна-Казимира в 
Москві. Це сприяло формуванню власної позиції 
щодо суспільно-політичної ситуації в державі. 
Власне, особистість майбутнього поета фор-
мувалася на основі виховання у православній 
родині, освіти, здобутої у школі Луцького брат-
ства, Києво-Могилянській академії, університеті 
Італії. Так, Д. Братковський був високоосвіче-
ною людиною із чітко сформованою життєвою 
позицією, засуджував дії польської шляхти щодо 
України, стаючи на захист простого селянського 
населення, православ’я і висловлюючи свій наці-
ональний патріотизм. Поет викривав і засуджував 
будь-які утиски народу з боку Речі Посполитої, 
загалом репрезентуючи гуманістичні настрої. 
На думку В. Антоновича, рішуче прагнення до 
боротьби й відстоювання прав православного 
народу було наслідком не лише суспільно-полі-
тичної ситуації, очевидцем якої був письменник, 
а й рисою його характеру: «Братковський не міг 
задовольнитися літературною діяльністю: він, за 
необхідності, спричиненої його характером і рів-
нем розвитку, повинен був вступити у фактичну 
боротьбу з гонителями віри отців, зневаженої 
дворянами, які залишили її заради благ земних» 
(Антонович, 2004: 391). Вирішальним у форму-
ванні концепту особистості Д. Братковського 
було загострене прагнення боротьби за свободу 
та справедливість, що яскраво репрезентовано 
однаково в біографії та творах.

Життєвий шлях Д. Братковського був тісно 
пов’язаний із тогочасними історичними поді-
ями. У 1699 р. письменник збирає підписи серед 
представників православної шляхти Київського 
й Волинського воєводств для петиції із про-
ханням до сейму, скликаного королем Августи-
ном ІІ, надати свободу православ’ю. Однак сейм 
не взяв до уваги вимог, викладених у петиції, 
окремі представники шляхти відмовилися від 
своїх переконань і підтримки Д. Братковського. 
Становище православ’я погіршилося ще більше. 
Критика шляхти призвела до виступів проти 
нього, через що письменник змушений був пере-
їхати до Львова. Більше того, Д. Братковський не 
лише продовжив свою опозиційну діяльність, а й 
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зробив спробу донести свої переконання до геть-
мана І. Мазепи, здійснивши поїздку до Батурина в 
1700 р. і провівши секретну розмову з тогочасним 
керівником держави. Проте на зворотному шляху 
до Львова в м. Олиці Д. Братковського було затри-
мано й ув’язнено, але врешті-решт письменника 
випустили на волю. Окрім того, зустріч із І. Мазе-
пою не виправдала сподівань письменника, котрий 
розраховував на гетьманську допомогу. Перед 
ним постав вибір щодо подальших дій, на чому 
наголошує В. Шевчук: «Перед Д. Братковським, 
а може, й тією групою, яку він репрезентував, 
постала нова альтернатива, на яку треба було зва-
житися: або відмовитися від боротьби, або ж ски-
нути шляхетську одежу і вдягти козацьку, тобто 
прилучитися до С. Палія, бо єдина сила, на яку 
він міг розраховувати, – це й були Палієві козаки» 
(Шевчук, 2004: 28).

Варто закцентувати на тому, що Д. Братков-
ський, будучи представником шляхетського роду, 
протягом життя висловлював критику шляхти, 
тобто зробив вибір на користь продовження 
боротьби. По суті, поет виступав проти шляхти, 
передав свій маєток синам і в 1700–1701 рр. взяв 
участь у постанні С. Палія. У ході повстання 
Д. Братковський, переодягнувшись у простий одяг, 
прямував на Волинь із відозвою і листами, але під 
Заславом його було заарештовано та страчено в 
1702 р. у Луцьку. У в’язниці поет написав заповіт, 
у якому зазначав, що завжди залишався вірним 
вірі та за неї помирає: «З ревності дому Бога мого, 
для захисту святого православ’я смерть прийняти 
мушу» (Братковський, 2004: 379), до чого закли-
кав своїх нащадків, також просив після його смерті 
роздати милостиню бідним замість поминального 
обіду. Показовим є те, що Д. Братковському на 
суді було надано шанс на виправдання та відмову 
від свідчень про участь у повстанні, однак поет 
рішуче відмовився від такої можливості, наголо-
сивши на тому, що був учасником селянського 
повстання С. Палія, не розкривши таємниці його 
проведення. Власне, така життєва позиція, якій 
Д. Братковський був вірним до кінця, спонукала 
В. Шевчука означити його життя як подвиг, а про 
нього самого написати як про «справжнього героя 
України, одного з її найсвітліших умів… одного 
з найвидатніших поетів», котрий «проніс свої 
ідеали через усе життя і намагався їх не пересту-
пати» (Шевчук, 2004: 31). Високо оцінив творчість 
Д. Братковського М. Драгоманов, який розглядав 
її на одному рівні з автором Літопису Самовидця, 
С. Величком, а також такими письменниками, як 
Г. Квітка-Основ’яненко, Т. Шевченко (Драгома-
нов, 1970: 185).

Суто бароковий характер інтерпретаційної 
моделі концепту особистості репрезентовано у 
збірці Д. Братковського «Світ, по частинах розгля-
нутий», виданій у 1697 р. у Кракові з присвятою 
«найяснішому й непереможному Августові ІІ, з 
Божої ласки королеві…»: «Панові, пану моєму 
милостивому Земні цареве з усіх країв світа, 
Несіте лаври й корони несіте!» (Братковський, 
2004: 39) Однак, за переконанням В. Липин-
ського: «Посвята зовсім розминається зі змістом 
книжки; в тих коротеньких віршах, що з них вона 
складається, яскраво змальовано сучасне життя, 
а на тім тлі виразно бачимо думки автора – його 
світогляд» (Липинський, 2013: 407). О. Бай вва-
жає, що у збірці репрезентовано не лише світо-
гляд поета, а й створено образ автора, який поєд-
нує всі ідейні положення в один концептуальний 
центр: «Автор у Данила Братковського – це не 
просто вияв власного, суб’єктивного «я», яке 
могло стати на заваді розрізнення художньої та 
реальної дійсності. У поета це окремо існую-
чий персонаж, присутній у всіх частинах збірки 
«Świat po części przeyzrzany» в іпостасі голосу 
справедливості, найбільш вираженого автори-
тету» (Бай, 2013: 231). Більше того, у віршах 
збірки представлено світогляд поета, котрий уті-
лював риси цілком барокової особистості, яка 
характеризувалася синтезом антропоцентрич-
ного та теоцентричного світоглядів: «Уже сама 
назва свідчить про те, що маємо справу з окремо 
виділеними частинами особливого поетичного 
світу автора, який є сполучною ланкою земних і 
небесних реалій» (Бай, 2012: 11).

За переконанням В. Шевчука, збірка «Світ, 
по частинах розглянутий» – «гостра сатира на 
сучасне громадянство і порядки в Речі Поспо-
литій. Поет нещадно бичує ту Польщу, де немає 
місця для убогих, яка наклала на себе машкару 
і тільки й слухала, що мелодію дзвону грошей. 
Поету огидна була і держава, в якій він жив, і її 
порядки» (Шевчук, 1990: 163). Окрім того, дослід-
ник наголошує на такій рисі збірки, як універса-
лізм, адже автор у ній апелює до різноманітної 
тематики та проблематики, репрезентує синтез 
макро- і мікрорівня: «Загалом книгу Д. Братков-
ського творено на основі універсальної картини 
світу. Тут є виходи на загальні високі теми: про 
Бога та диявола, рай і пекло, про простування 
до них, але загалом універсум розглядається на 
мікрорівні: пани й підлеглі, шляхта польська вза-
галі, а конкретніше – українська волинська; тема 
Речі Посполитої лише ставиться, а головне поле 
обсервації таки Волинь із виходами на інші землі 
України… Через підтексти вістить і про Козацьку 
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державу, але дуже обережно» (Шевчук, 2004: 8). 
На універсалізмі як провідній особливості світо-
гляду письменника зосереджує увагу О. Турчин, 
за переконанням якої, «у більшості творів Д. Брат-
ковський висвітлює невідповідності між бароко-
вим ідеалом людини як гармонії божественного 
і земного, тобто здатність і необхідність осо-
бистості жити за законами Божими, наслідуючи 
ідеал Христа протиставляється тому укладу сус-
пільного життя та моделям поведінки у ньому, які 
були характерними для сучасного поетові світу» 
(Турчин, 2011: 86).

На думку О. Яковини, збірка Д. Братковського 
є прикладом метафізичної поезії, про що свідчить 
універсальний характер світоглядної парадигми, 
репрезентованої у збірці: «Збірка Братковського 
складається з епіґрам дидактичного характеру 
на кшталт коротких приповідок або байок. Пер-
сонажі його поезій – це типи життєвих реалій 
людини, пов’язаної численними залежностями з 
громадою, станом, цілим суспільством. Такі вірші 
є певною світоглядною системою, в якій най-
менша життєва подія виростає до універсального 
узагальнення. Людина розчинилася у створеному 
світі й забула про Творця. Здивування та гірка іро-
нія автора-споглядача світу має на меті нагадати 
читачеві про це» (Яковина, 2010: 120).

Провідною ідеєю збірки є критика шляхти та 
викриття вад суспільно-політичного ладу Речі 
Посполитої, наголошено на необхідності боро-
тися за правду. За переконанням автора, проблема 
панування у світі неправди є значним суспільним 
недоліком. Д. Братковський пропонує шляхи вирі-
шення цієї ситуації, які відзначаються радикаль-
ністю й категоричністю. По суті, поет розпочав 
боротьбу із суспільством і був переконаний, що 
воно потребує змін, тож це викликало незадово-
лення та спротив у шляхти: «Така «хлопоманія», 
якої не могло вибачати шляхецьке суспільство 
і два віки пізніше, тим більше вражала і драту-
вала шляхту в XVII ст. Погляди, з якими висту-
пає автор у своїм «Світі», відразу ставили його в 
ворожі відносини до загалу суспільства; з того ж 
таки часу й починається боротьба Братковського з 
сим суспільством» (Липинський, 2013: 408). Поет 
викриває й засуджує сваволю шляхти, котра дбає 
лише про особисту вигоду. Головною рисою того-
часної шляхти визначено продажність.

Окрім того, Д. Братковський репрезентує 
ідею про необхідність захисту бідних, засуджує 
суспільний устрій, у якому відсутня рівність 
людей. Яскраво вираженою є критика суспіль-
ства, де найбільше значення мають лише гроші 
й багатство, за якими оцінюється людина, а нато-

мість особисті досягнення та моральні якості не 
беруться до уваги. Так, у вірші «Диспут убогого з 
паном» саме бідний, а не пан, наділений мудрістю 
та сміливістю: «Пан з паном здуру вели дис-
пут довгий, Сміливо мудрий втрутився убогий» 
(Братковський, 2004: 49). По суті, Д. Братков-
ський висловлює ідею про абсурдність світу, де 
відбулося повне знецінення справжніх моральних 
цінностей, втрата духовності й підміна понять, у 
вірші «Світ»: «Хто добрий рицар? Багач в повній 
мірі. Хто це – достойник? В соболім ковнірі… Хто 
тут філософ? Той, що дискутує. Хто ж дискутує? 
Хто вина купує. Хто красномовця? Хто гладко-бо 
править… Хто франт, хто блазень? Ледачий хто 
зовсім? “Бідака голий!” – отак ми голосим» (Брат-
ковський, 2004: 113). Власне, це репрезентація 
тогочасного суспільного устрою, де показником 
для визначення місця людини в суспільстві стало 
матеріальне. З метою вираження головних ідей 
застосовано засоби комічного, передусім сатиру, а 
також градацію, що твориться нанизуванням ана-
форичних запитань.

Окрім того, Д. Братковський подає цикл віршів 
«Про земських і гродських урядників, убогих, як 
і я», у яких звертається до різних представників 
суспільства (старости, хорунжого, судді, столь-
ника, підчашого, мечника, писаря, підстарости, 
підсудка, намісника, війта тощо), показуючи їхнє 
суспільне становище. Це дає можливість репре-
зентувати цілісну картину тогочасного суспіль-
ства, яка набуває універсального узагальнення. 
Вірші написано у формі епіграм, побудованих на 
основі запитань і відповідей, важливим елемен-
том є дидактичний характер. Так, В. Крекотень, 
аналізуючи жанрові особливості епіграми, зазна-
чає: «Гарна епіграма повинна була дивувати і захо-
плювати. Цьому мали сприяти такі її якості: лако-
нічність (що менше в епіграмі віршових рядків, то 
вона досконаліша – найкраща та епіграма, до якої 
не можна нічого додати і від якої не можна нічого 
відняти); дотепність <…>; особливо дотепними 
мають бути висновки (клаузули, аргуції, акумени, 
акутуми, концепти) з епіграматичної розповіді 
<…>; привабливість, яка досягається доладним 
розміщенням слів і літер, вправним жонглюван-
ням поняттями і звуками… Отже, «епіграматич-
ному письму» були притаманні різноманітні гри 
поняттями і словами (повтори ключових понять і 
слів, зіткнення антонімів)» (Крекотень, 1999: 249).

У збірці репрезентовано філософську проблему 
«людина – світ», що реалізується через авторське 
сприйняття тогочасного суспільства й розуміння 
сутності барокової людини, зокрема її психологіч-
ного стану. Саме на бароковій світоглядно-худож-
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ній концепції твориться інтерпретаційна модель 
концепту особистості. Д. Братковський апелює до 
барокової ідеї про швидкоплинність і мінливість 
світу у вірші «Світу відміни не втямити нині», 
акцентуючи на його амбівалентності: «Гей, як у 
світі напрочуд ведеться, Здоровий, хворий, той 
плаче, сміється, Кричить у небо чи радо голо-
сить, Той їсть паштети, а той хліба просить…» 
(Братковський, 2004: 59). Л. Ушкалов наголошує 
на тому, що «плинність (varietas) світу поставала 
питомим знаком його марності (vanitas)» (Ушка-
лов, 2006: 35) і репрезентувала барокову світо-
глядно-художню парадигму: «Мотив «марнота 
марнот» перебуває в самісінькому осередді іде-
ології української барокової поезії…» (Ушкалов, 
2006: 36). Як бачимо, провідним художнім засо-
бом у вірші Д. Братковського є контраст, на основі 
якого вибудовується ідейна парадигма. Автор за 
допомогою прийому контрасту показує, що кожна 
людина зосереджена на собі й не помічає того, що 
відбувається в житті інших людей. Об’єднання 
людей, за переконанням Д. Братковського, дало б 
можливість осягнути багатовимірність і різнома-
нітність світу: «Яка на світі трагедія-зглада, Піз-
нав би досить, коли б справу зладив: Тих шатних, 
голих, здорових, кульгавих, Голодних, п’яних, в 
сльозах, сміхотравних Спровадить разом до спіль-
ної хати, Що світ є дивний, змогли б розпізнати» 
(Братковський, 2004: 59). Так формується концепт 
«дивний світ», який характеризується химерністю 
й не піддається повному осягненню. Визначаль-
ною рисою світу визначено також минущість, що 
проявляється через постійні зміни, характеризу-
ється вічністю й нагадує рух по колу (вірш «Світ – 
коло»): «Світ – коло, кажуть, колом обертає, 
Набуде доста, раптом утрачає. Усього збувшись, 
знову набуть може. Фортуни коло з рук твоїх, о 
Боже!» (Братковський, 2004: 279).

Барокові ідеї про швидкоплинність і мину-
щість доповнюються темами кінечності світу 
(вірш «Все упадає») і смерті (вірш «Смерть»), до 
яких апелювали поети епохи Бароко, репрезенту-
ючи особливості тогочасного світогляду. З огляду 

на це Д. Братковський стверджує, що все у світі є 
минущим, зокрема людина: «Агей, і мури, бачу, 
упадають, Потужні замки також здобувають. 
Тверде каміння перетреться в землю, Ти ж хочеш 
бути вічно, людське плем’я!» (Братковський, 
2004: 163). Автор звертається до алегоричного 
образу смерті, перед якою всі рівні, переосмислю-
ючи життя як ниву: «Гей, смерте, смерте, тягнеш 
нас до себе! Хотів би кожен вирватись од тебе. 
Багаті світу віддали б мільйони, Щоб у підземні 
не іти схорони… Та не купити! Як ти з сім’ям, 
ниво, Зіжнуть напевне, бо на те і жниво» (Брат-
ковський, 2004: 175–177).

Висновки. Отже, у творчості Д. Братковського 
репрезентовано інтерпретаційну модель концепту 
особистості, в основу якої покладено синтез 
антропоцентричного та теоцентричного світогля-
дів. На основі аналізу біографії та творчої спад-
щини письменника, представлених у збірці «Світ, 
по частинах розглянутий», обґрунтовано апелю-
вання автора передусім до художньої образності 
та світогляду епохи Бароко, що вплинуло на баро-
ковий характер інтерпретаційної моделі концепту 
особистості. Осмислення свободи трактується 
письменником через національне й особисте 
розуміння, позначене патріотизмом, і характери-
зується антропоцентричним спрямуванням. Істо-
ричні події та сприйняття тогочасного суспіль-
ства позначені активною національною позицією 
Д. Братковського. Авторське розуміння віри та 
заперечення унії свідчать про теоцентричне спря-
мування світоглядних орієнтирів особистості. 
Цілісний аналіз концептуальних положень збірки 
«Світ, по частинах розглянутий» дає можливість 
виокремити такі основні складники концепту 
особистості, як шляхетське походження письмен-
ника, виховання у православній родині, тогочасні 
історичні події та становище українського народу, 
освіта в Києво-Могилянській академії й універ-
ситетах Західної Європи, а також барокова сві-
тоглядна парадигма, що свідчить про поєднання 
європейських і національних традицій у творчій 
спадщині митця.
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ОСОБЛИВОСТІ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ БУДІВЕЛЬНОЇ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ МЕТАФОРИ 
В АМЕРИКАНСЬКОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

Статтю присвячено проблемі концептуальної метафори в політичному дискурсі. Обрана проблема є акту-
альною, адже ще й досі бракує окремого дослідження, спрямованого на з’ясування ролі будівельної метафори 
в інавгураційних промовах. Мета наукової розвідки полягає у виявленні деяких особливостей вербалізації мета-
форичних моделей зі сферою-джерелом «Будівництво» в інавгураційних промовах президентів США. Теоретичну 
базу дослідження становлять наукові положення про концептуальну метафору як мовне явище, що відображає 
певні політичні процеси. У статті концептуальна метафора розуміється як когнітивне утворення, яке виникає 
внаслідок взаємодії сфери-джерела і сфери-мішені та виступає потужним інструментом впливу на слухача.

З-поміж усіх жанрів політичного дискурсу інавгураційна промова посідає визначне місце як один із ритуаль-
них жанрів політичного красномовства. У статті узагальнюються жанрово-стильові особливості політичного 
дискурсу взагалі, а також жанру інавгураційної промови зокрема, наголошується на особливій значущості її 
емоційного тонування, де основним інструментом виступає концептуальна метафора. Автор визначає основні 
види концептуальних метафор за специфікою сфери-джерела, з’ясовує їхню роль у політичному дискурсі.

Будівельна метафора розглядається як вид артефактної метафори. У статті окреслюються особливості 
вербалізації будівельної метафори в інавгураційних промовах. На основі аналізу фактичного матеріалу дослі-
дження виокремлено дві основні метафоричні моделі зі сферою-джерелом «Будівництво»: «КРАЇНА – ЦЕ БУДІ-
ВЕЛЬНИЙ МАЙДАНЧИК» і «КРАЇНА – ЦЕ БУДИНОК». З’ясовано, що аналізовані метафоричні моделі мають 
складну фреймово-слотову структуру. У межах першої метафоричної моделі, яка дозволяє уявити США у вигля-
ді країни, що постійно розбудовується, виокремлено два фрейми, надалі представлені кількома слотами. Дру-
га метафорична модель, представлена двома фреймами та кількома слотами, метафоризує країну як домівку. 
У підсумку зазначаються можливі перспективи подальшого дослідження обраної проблеми.

Ключові слова: концептуальна метафора, сфера-джерело, сфера-мішень, політичний дискурс, інавгураційна 
промова.
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PECULARITIES OF VERBALIZING THE ARCHITECTURAL  
CONCEPTUAL METAPHOR IN AMERICAN POLITICAL DISCOURSE

The article is dedicated to the problem of the conceptual metaphor in the political discourse. The selected problem 
is rather topical and attracts considerable attention in the field of Cognitive Linguistics. However, the role of the 
architectural metaphor in inaugural oratories has not been under study yet. The main purpose of the case study is to 
define the peculiarities of verbalizing the conceptual metaphor with the source domain “Building” in the US presidents’ 
inaugural addresses. The theoretical provision of the research is based on the scientific assumptions that the notion of the 
conceptual metaphor can be defined as a language phenomenon reflecting various political processes. The conceptual 
metaphor is regarded as a cognitive unit, a result of the interplay of a source domain and a target domain and it displays 
a strong suggestive power in political discourse.

The inaugural address / oratory is one of significant ritual genres in political rhetoric. The paper specifies stylistic 
peculiarities of the political discourse as well as the genre of the inaugural address and stresses the importance of its 
emotive power, where the conceptual metaphor reveals its potential. The author of the article defines basic metaphorical 
types according to the nature of its source domain and specifies their role in the political discourse.
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The architectural metaphor is viewed as a kind of the artifact conceptual metaphor. The study reveals the peculiarities 
of verbalizing the architectural metaphor in the US presidents’ inaugural addresses. The findings demonstrate that such 
a kind of metaphor comprises two major metaphorical models: “A COUNTRY IS A CONSTRUCTION SITE” and “A 
COUNTRY IS A HOUSE / HOME”, which prove to have a complex frame and slot structure. Each of the metaphorical 
models comprises two frames and a few slots. The former metaphorical model suggests that the USA needs refurbishing / 
restoring; the latter metaphorical model views the country as a place for living (home). In conclusion, the author outlines 
further perspectives of the study.

Key words: conceptual metaphor, source domain, target domain, political discourse, inaugural address.

Постановка проблеми. У 60–70-ті рр. ХХ ст. 
інтерес лінгвістів-науковців приваблює поняття 
концептуальної метафори. У праці «Metaphors 
we live by» Дж. Лакофф (G. Lakoff) і М. Джонсон 
(M. Johnson) розглядають концептуальну мета-
фору на зрізі когнітивної та філософської сфер. 
Отже, у сучасній лінгвістиці терміни «концепту-
альна» й «когнітивна» метафори сприймаються як 
синонімічні. На думку Дж. Лакоффа та М. Джон-
сона, система нашого мислення – метафорична. 
Якщо у традиційному аспекті вважалося, що 
метафора потрібна для того, щоб прикрашати 
мовлення, тепер підтримується думка, що мета-
фора не лише відображає досвід певної лінг-
вокультури, а й здійснює вплив на формування 
цього досвіду (Лакофф, 2004: 120). Незважаючи 
на існування великої кількості наукових праць, 
присвячених розгляду концептуальної метафори, 
ще й досі лишаються невивченими деякі аспекти 
цього питання, а саме – особливості вербалізації 
будівельної метафори в політичному дискурсі, що 
й зумовлює актуальність нашої наукової розвідки.

Аналіз досліджень. Теоретичну базу для 
вивчення проблеми концептуальної метафори 
створили зарубіжні науковці, такі як Дж. Лакофф 
(G. Lakoff), М. Джонсон (M. Johnson), З. Кове-
чеш (Z. Kövecses), А. Мусолфф (А. Musolff) та 
ін., а також лінгвісти пострадянського простору: 
Н. Д. Арутюнова, Р. В. Белютін, О. С. Кубрякова, 
О. О. Опаріна, В. Н. Телія, А. П. Чудінов. Так, 
Дж. Лакофф уперше ввів поняття концептуальної 
метафори до складу наукових термінів, розуміючи 
під ним певне когнітивне утворення, що виникає 
внаслідок дуалістичного поєднання сфери-дже-
рела (source domain) і сфери-мішені (target domain) 
(Cognitive Linguistics, 2004: 110). Внаслідок такої 
проекції конкретніша та більш зрозуміла сфера-
джерела структурує абстрактнішу сферу-мішень, 
у чому й полягає сутність когнітивного потенці-
алу метафори.

Услід за Дж. Лакоффом З. Ковечеш наго-
лошує на здатності концептуальної метафори 
розуміти «один концептуальний домен у плані 
іншого концептуального домену» (Kövecses, 
2005: 3). У спробі визначити різницю між мето-
німією і метафорою А. Мусолф тлумачить кон-

цептуальну метафору як перенесення знань про 
знайому сферу досвіду на менш знайому («the 
inferential transfer of a less familiar topic, the target 
domain, onto a familiar area of experience, the source 
domain») (Musolf, 2016: 335).

На тлі пострадянського наукового простору 
теорія метафори розроблялася із традиційних 
позицій вивчення її образної природи (Н. Д. Ару-
тюнова, Е. О. Опаріна, В. Н. Телія), а також в 
аспекті теорії багатозначності (Ю. Д. Апресян, 
Л. В. Балашова, А. П. Чудінов). Поступово тра-
диційне тлумачення метафори відходить на дру-
гий план, а на перший висувається розуміння 
метафори як мовного явища, що відображає такі 
базові когнітивні процеси, як «глобальна власти-
вість мови, один зі способів мислення про світ і 
пізнання світу» (Лакофф, 2004: 87).

Метою нашої наукової розвідки є визначення 
окремих особливостей вербалізації будівельної 
метафори в американському політичному дис-
курсі й у жанрі інавгураційної промови зокрема, 
що передбачає розв’язання низки завдань: 
1) з’ясувати жанрово-стильові особливості полі-
тичного дискурсу та жанру інавгураційної про-
мови; 2) визначити основні моделі концептуаль-
них метафор і їхню роль у політичному дискурсі; 
3) окреслити особливості вербалізації будівельної 
метафори в ритуальних промовах. Матеріалом 
дослідження слугують інавгураційні промови 
президентів США.

Виклад основного матеріалу. У сучасному 
мовознавстві термін «політичний дискурс» визна-
чається неоднозначно. О. Й. Шейгал тлумачить 
політичний дискурс у широкому розумінні як 
будь-які мовленнєві утворення, суб’єкт, адре-
сат або зміст яких належать до сфери політики 
(Шейгал, 2000: 330). Особливостями політичного 
дискурсу як одного з різновидів інституційного 
дискурсу є невизначеність (політики не завжди 
точно вказують свою позицію), езотеричність 
(конкретні моменти політичного дискурсу є зро-
зумілими тільки для вузького кола слухачів), дис-
танційність і театральність (Волобуев, 2015: 132). 
У політичному дискурсі концептуальна мета-
фора виступає потужним інструментом впливу 
на виборців і, за спостереженнями Дж. Чарте-
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ріса-Блека (J. Charteris-Black), виконує такі функ-
ції: донесення політичних аргументів, ідеології 
та «політичного міфу» до аудиторії, підвищення 
емоційного впливу повідомлення (Charteris-Black, 
2006). До зазначених функцій А. П. Чудінов додає 
комунікативну, прагматичну, яка виявляється в 
емоційному впливі на аудиторію, й естетичну 
функцію, покликану надати естетичної значу-
щості політичній промові (Чудинов, 2004: 92).

Політичний дискурс представлений різнома-
нітними жанрами, котрі О. Й. Шейгал класифі-
кує на підставі основної інтенції на: 1) ритуальні 
жанри (інавгураційна промова, ювілейна про-
мова, традиційне радіозвернення); 2) орієнтаційні 
жанри (партійна програма, конституція, послання 
президента про стан у країні, звітна доповідь, 
указ, угода); 3) агональні жанри (лозунг, рекламна 
промова, передвиборчі дебати, парламентські 
дебати) (Шейгал, 2000: 200). У контексті нашого 
дослідження розглянемо жанрово-стильові осо-
бливості інавгураційної промови.

Інавгураційна промова є ритуальним жанром 
політичного дискурсу та відзначається певними 
особливостями: її основним адресантом є народ / 
нація, котра виступає свідком та учасником цере-
монії посвяти у президенти; інавгураційна про-
мова містить згадку про основні цінності нації 
та їхню важливу роль; у промові перерахову-
ються політичні принципи нового уряду; набуває 
легітимності власне сам інститут президентства 
(Campbell, 1986: 208). В інавгураційній промові 
на перший план висувається не інформативність, 
а сам факт її проголошення, що зумовлює її осо-
бливе емоційне тонування за рахунок вживання 
різних мовних засобів, які характеризують підне-
сено-урочистий стиль мовлення.

У тексті інавгураційної промови концепту-
альна метафора виступає одним із потужних 
засобів емоційного тонування повідомлення 
та здійснення впливу на аудиторію. З огляду 
на об’єкт нашого дослідження послуговуємося 
класифікацією концептуальної метафори, роз-
робленої В. П. Москвіним, в основу якої покла-
дена специфіка сфери-джерела. Так, науковець 
виокремлює спортивну, будівельну, театральну, 
фінансову, медичну, технічну, метеорологічну та 
військову метафори (Москвин, 2000: 66). З-поміж 
усіх видів будівельна метафора посідає важливе 
місце в інавгураційних промовах, особливо, якщо 
йдеться про демократичну країну. Розглянемо 
сутність та особливості вербалізації будівельних 
метафор детальніше.

Оскільки політична сфера часто метафоризу-
ється за рахунок того, що люди створюють сво-

їми руками – артефактів, будівельну метафору 
можна віднести до групи артефактної метафори 
за класифікацією Е. В. Будаєва й А. П. Чудінова 
(Будаев, Чудинов, 2006: 119). Сферою-джерелом 
будівельної метафори у політичному дискурсі 
виступає «Будівництво». Аналіз фактичного 
матеріалу дослідження дозволив виокремити 
дві основні метафоричні моделі: «КРАЇНА – ЦЕ 
БУДІВЕЛЬНИЙ МАЙДАНЧИК», «КРАЇНА – ЦЕ 
БУДИНОК». Розглянемо особливості вербалізації 
кожної моделі детальніше.

Метафорична модель «КРАЇНА – ЦЕ БУДІ-
ВЕЛЬНИЙ МАЙДАНЧИК» в інавгураційних 
промовах американських президентів дозволяє 
представити США у вигляді території, яка вима-
гає розбудови / перебудови. У межах зазначеної 
метафоричної моделі виокремлюємо два осно-
вні фрейми: 1) «будівництво, реставрація», пред-
ставлений слотами «розбудова» і «перебудова»; 
2) фрейм «будівельні матеріали», представлений 
слотами «інструменти» та «матеріали».

У межах першого фрейму слот «розбудова» 
вербалізується за допомогою будівельної термі-
нології, з якої можна виокремити основні дієс-
лівні лексеми: build, create, forge, shape, а також 
іменниками: formation, buildup, construction та 
ін. Базова лексема build тлумачиться як «1. to 
make something by putting bricks or other materials 
together; 2) to create and develop something over 
a long period of time» (Build. Online Cambridge 
Dictionary). В інавгураційних промовах президен-
тів США актуальним є друге визначення – полі-
тик наголошує на необхідності розбудовувати 
країну в широкому сенсі.

Так, вступаючи на головну державну посаду 
у 1997 р., Б. Клінтон визначає один із пріоритет-
них векторів уряду таким чином: «Once again, we 
are building stronger families, thriving communities, 
better educational opportunities, a cleaner 
environment» і далі підсумовує: «Fellow citizens, let 
us build that America, a nation ever moving forward 
toward realizing the full potential of all its citizens» 
(Second Inaugural Address, 1997). Дж. Буш у про-
мові 2001 р. обіцяє створити справедливі умови 
для надання американському народові рівних 
можливостей: «I will work to build a single nation 
of justice and opportunity» (Inaugural Address, 2001). 
Б. Обама в інавгураційній промові 2009 р. визна-
чає один із критеріїв оцінки діяльності голови 
країни: «To the Muslim world, we seek a new way 
forward, based on mutual interest and mutual respect. 
To those leaders around the globe who seek to sow 
conflict, or blame their society’s ills on the West, know 
that your people will judge you on what you can build, 
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not what you destroy» (Inaugural Address, 2009). 
Д. Трамп оголошує про свої наміри об’єднати 
країну шляхом розбудови системи транспортного 
сполучення: «We will build new roads and highways 
and bridges and tunnels and railways all across our 
wonderful nation» (Full Text, 2017).

У слоті «перебудова» домінують дієслівні 
лексеми із префіксом re-, який позначає «робити 
ще раз, переробити»: rebuild, repair, restore, 
remove, renew, reinvent, а також лексеми improve / 
improvement, transform. В інавгураційних промо-
вах ідея про необхідність здійснення перебудови 
держави сприймається як стереотипова риса 
промов ритуального жанру такого типу. Дійсно, 
політик, обраний на головну державну посаду, 
визначає вектор роботи свого уряду в напрямі 
усунення недоліків попереднього уряду. Так, 
Д. Трамп у промові 2017 р. обіцяє: «We the citizens 
of America are now joined in a great national effort 
to rebuild our county and restore its promise for all 
of our people» (Full Text, 2017). Дж. Байден засто-
совує низку синонімів на позначення «переро-
бити» в коротких парцельованих реченнях, які 
супроводжуються риторичною паузою. Виникає 
ефект градації, покликаний звернути увагу ауди-
торії на те, що країна вимагає глобальних змін, 
до яких готовий новообраний президент: «We will 
press forward with speed and urgency, for we have 
much to do in this winter of peril and possibility. / 
Much to repair. / Much to restore. / Much to heal. / 
Much to build. / And much to gain. / To overcome 
these challenges – to restore the soul and to secure 
the future of America – requires more than words» 
(Inaugural Address, 2021).

У межах фрейму «будівельні матеріали» 
в інавгураціних промовах президентів США 
слот «інструменти» вербалізується лексемами 
instrument, the rod of iron, а слот «матеріали» пред-
ставлено лексемами raw materials, cement, rock, 
bedrock, roadblocks, supplies. Аналіз фактичного 
матеріалу дослідження дозволяє зробити висно-
вок, що особливої значущості набуває поняття 
«фундаменту» – опори, на якій ґрунтується дер-
жава. Д. Медісон у промові 1809 р. визначає одне 
зі своїх завдань: « <…> to support the Constitution, 
which is the cement of the Union, as well in its 
limitations as in its authorities» (Madison’s First, 
1809). Д. Монро в промові 1817 р. підкреслює 
незалежність країни у матеріальних ресурсах 
від інших країн: «Possessing as we do all the raw 
materials, the fruit of our own soil and industry, 
we ought not to depend in the degree we have done 
on supplies from other countries» (First Inaugural 
Address, 1817).

У метафоричній моделі «КРАЇНА – ЦЕ БУДИ-
НОК» США постає як певна загальна «конструк-
ція» (будівля). У політичному дискурсі концепт 
«Будинок» є досить продуктивним, адже, за спо-
стереженнями А. П. Чудінова, будинок виступає 
традиційним джерелом метафоричної експансії 
у світовій культурі (Чудинов, 2003: 97). Певною 
мірою концепт «БУДИНОК» і його роль у полі-
тичному дискурсі вже привертали увагу науковців 
(Л. Є. Адясова, С. С. Балашова, О. А. Потураєва 
та ін.). У фактичному матеріалі дослідження ана-
лізована метафорична модель представлена двома 
основними фреймами: 1) «конструкція будинку, 
інтер’єр»; 2) «мешканці / сусіди».

В інавгураційних промовах президентів США 
країна метафоризується як домівка (home). Першим 
значенням лексеми home є «the house, apartment, 
etc. where you live, especially with your family» 
(Home. Online Cambridge Dictionary). У промовах 
ця лексема часто складає опозицію до лексеми 
abroad: «Ten years of peace, at home and abroad, have 
assuaged the animosities of political contention and 
blended into harmony the most discordant elements of 
public opinion» (Inaugural Address, 1825); «To renew 
America, we must meet challenges abroad as well at 
home» (First Inaugural Address, 1993).

На відміну від лексеми house, лексема home 
має потужний емоційний потенціал, адже імплі-
кує «свій, рідний» простір. Тому у фактичному 
матеріалі дослідження вона часто модифікується 
прикметником domestic: «I have spoken of our 
domestic goals and the limitations which we should 
put on our National Government» (Second Inaugural 
Address, 1985), – «по-домашньому» зауважує 
Р. Рейган у промові 1985 р. «Our manufactures 
find a generous encouragement by the policy which 
patronizes domestic industry, and the surplus of our 
produce a steady and profitable market by local wants 
in less-favored parts at home», – зазначає Д. Монро 
(First Inaugural Address, 1817).

У межах фрейму «конструкція будинку, 
інтер’єр» країна постає як будівля, яка має 
надійний фундамент (bedrock, basis, foundation): 
«Thomas Jefferson believed that to preserve the very 
foundations of our nation, we would need dramatic 
change from time to time» (First Inaugural Address, 
1993); «At the bedrock of our politics will be a total 
allegiance to the United States of America» (Full text, 
2017), а також надбудову, що вербалізується лек-
семами на позначення складників будинку (porch, 
steps, door, rooms, window, interior). Показовою в 
цьому аспекті є інавгураційна промова Дж. Буша 
в 1989 р.: «We meet on democracy’s front porch, a 
good place to talk as neighbors and as friends. For 
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this is a day when our nation is made whole, when our 
differences, for a moment, are suspended <…>. The 
people of the world agitate for free expression and free 
thought through the door to the moral and intellectual 
satisfactions that only liberty allows <…>. But this is 
a time when the future seems a door you can walk right 
through into a room called tomorrow <…>. Great 
nations of the world are moving toward democracy 
through the door to freedom. Men and women of the 
world move toward free markets through the door to 
prosperity. The people of the world agitate for free 
expression and free thought through the door to the 
moral and intellectual satisfactions that only liberty 
allows <…>. America means it, whether a treaty or 
an agreement or a vow made on marble steps <…>. 
A President is neither prince nor pope, and I don’t seek 
a window on men’s souls <…>» (Inaugural Address, 
1989). До того ж будинок вимагає догляду, що вер-
балізується лексемами maintain, ornament, furnish, 
comfort, improve.

Слот «мешканці, сусіди» вербалізується лек-
семами settlements, repairers, friends, neighbors. 

Аналізовані лексеми мають цілком позитивне 
емоційне забарвлення, отже, метафора імплікує 
мирні відносини між мешканцями будинку та 
їхніми сусідами: «We meet on democracy’s front 
porch, a good place to talk as neighbors and as 
friends» (Inaugural Address, 1989).

Висновки. Внаслідок проведеного аналізу 
будівельних метафор в інавгураційних промо-
вах президентів США було з’ясовано, що мета-
форичні моделі мають складну фреймово-сло-
тову структуру, яка відображає певні процеси в 
політичному житті країни. Концепт «будинок / 
домівка» має потужний емоційний потенціал, що 
сприяє виконанню прагматичної функції буді-
вельної метафори. Наша наукова розвідка є лише 
спробою визначити особливості одного виду кон-
цептуальної метафори в політичному дискурсі. 
Подальші перспективи дослідження вбачаємо у 
здійсненні аналізу мілітарної, театральної, фінан-
сової та медичної метафор, адже супутні спосте-
реження свідчать про їхню достатню продуктив-
ність у фактичному матеріалі дослідження.
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ПОНЯТТЯ КОДУ В ЛІНГВІСТИЧНИХ СТУДІЯХ

У статті зроблено спробу описати сучасний стан дослідження проблеми кодів, запропоновано визначення 
коду як терміна, зазначено погляди науковців на питання його детермінування. Окреслено співвідношення між 
лінгвальним і культурним кодом, причину їх диференціації, означено особливості застосування термінів, а також 
їхні спільні та відмінні риси. Обґрунтовано думку, що мовний код є базовою, первинною системою знаків для фор-
мування інших кодів культури. Крім того, наведено аргументи та погляди науковців на користь універсальності 
мовного коду як засобу категоризації та концептуалізації дійсності та водночас потенційної неспроможності 
всеохопно окреслити абсолютно всі сфери життєдіяльності людини, а також етносу загалом.

У теоретичному дослідженні проаналізовано сучасні підходи до класифікації кодів культури, а також пере-
раховано основні принципи функціонування кодів (цілісність, самодостатність, відкритість до змін). Охаракте-
ризовано дискусійне питання архетипності культурних кодів: продемонстровано, що теорія відображення архе-
типів у межах певного коду культури виключає можливість появи нових чи видозміни наявних кодів. З’ясовано 
специфіку ієрархічності в кодовій системі, а саме виокремлення субкодів, які можна означити як різновиди та 
підвиди, тобто засіб вужчої у використанні та репрезентації сфери в межах певного коду культури. Крім того, 
у тексті дослідження описано явище міжкодового переходу, коли знаки одного коду тимчасово стають знаками 
іншого, що проілюстровано на прикладі фразеологічних одиниць.

У статті запропоновано узагальнений і цілісний погляд на проблематику визначення, теоретичного обґрун-
тування та дослідження культурного та мовного кодів як сукупності знаків у межах певної семіотичної систе-
ми. Код розглянуто як знакове вираження інформації, який передає концептуалізований досвід у межах певної 
спільноти. Систематизовано погляди науковців на означену проблему в рамках сучасної лінгвістичної парадигми, 
окреслено вектор дослідження кодів у семіотичному та лінгвокультурологічному напрямах.
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THE NOTION OF CODE IN LINGUISTIC STUDIES

The article makes an attempt to describe the current status of research in the field of codes, offers the definition 
of code as a term, notes scientists’ views on its determination. The correlation between the lingual codes and cultural 
codes and the reason for their differentiation are outlined, the peculiarities of the terms usage are denoted, along with 
their common and distinctive features. It is substantiated that the language code is a primary system of signs basic for 
developing other codes in culture. In addition, there are the scientists’ opinions given and reasons adduced in favor of 
omnitude of the language code as a means of categorization and conceptualization of reality and, at the same time, pro 
potential impossibility to give a comprehensive outline of absolutely all areas of human life as well as ethnicity in general.

In the theoretical study modern approaches to the classification of cultural codes are analyzed, the basic principles 
of codes functioning are listed (integrity, self-sufficiency, openness to changes). The article designates the controversial 
issue of cultural codes being archetypical: it is demonstrated that the theory of archetypes display within a certain 
cultural code excludes the possibility of the emergence of new or modification of existing codes.

The specifics of hierarchy in the code system is considered to be a particular aspect, namely the separation of subcodes 
which can be defined as varieties and subspecies, that is a means of a narrower area in use and representation within a 
particular code of culture. In addition, the study describes the phenomenon of intercode transition, when the signs of one 
code temporarily become signs of another as illustrated by the example of phraseological units.

The article offers a generalized and holistic view as to the problematique of definition, theoretical substantiation and 
research of cultural patterns and language codes as sets of signs within a certain semiotic system. The code is reviewed 
as a symbolic expression of information that conveys a conceptualized experience within a particular community. The 
views of scientists on this issue are systematized in line with the modern linguistic paradigm, the vector of codes research 
in semiotic and linguoculturological directions is outlined.

Key words: sign, code, cultural code, language code, subcode, linguistic community.
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Постановка проблеми. Культура є частиною 
нашого сприйняття світу. Безперечно, представ-
ники різних культур по-різному концептуалізують 
і категоризують дійсність, і це не лише відбива-
ється на світобаченні, а й має прямий вплив і на 
мовну площину. Оскільки національно-культурна 
специфіка є елементом світосприйняття кожного 
представника лінгвоспільноти, розгляд проблеми 
кодів має вагомий вплив на загальне розуміння 
взаємозв’язків між мовою та культурою.

Аналіз досліджень. Вивченню культурних кодів 
присвячені роботи Ю. Лотмана, У. Еко, В. Красних, 
Д. Гудкова, Л. Ковшової, М. Піменової, В. Телії, 
Г. Багаутдинової, в україністиці – Н. Андрейчук, 
Ф. Бацевича, О. Пальчевської, Л. Савченко, О. Селі-
ванової, О. Снитко, І. Чибор, В. Ужченка та ін.

Мета статті – з’ясувати особливості функці-
онування термінів «лінгвальний» і «культурний» 
код, а також окреслити погляди на класифікацію 
та систематизацію кодів у сучасній лінгвістичній 
парадигмі.

Виклад основного матеріалу. Термін «код» 
належить до міжгалузевих загальнонаукових тер-
мінологічних одиниць, окрім того, використову-
ється у різних сферах науки, насамперед у семіо-
тиці, а також лінгвокультурології, етнолінгвістиці, 
культурології та ін. З одного боку, це забезпечує 
спільну систему координат, яка так чи інакше 
об’єднує ці галузі, з іншого – це передбачає різне 
трактування терміна. З цієї причини науковці іноді 
визначають код як термін-потенцію, оскільки він 
адекватно функціонує у різних наукових галузях 
(Андрейчук, 2009: 113).

Словник термінів міжкультурної комунікації 
так трактує це поняття: «код (фр. code – умовне 
скорочення) – система умовних знаків, правил 
передачі інформації каналами зв’язку (комуніка-
ції) відповідно до їхніх технічних, соціально-куль-
турних особливостей і функцій». Коли йдеться 
про міжособистісну та міжкультурну комуні-
кацію, кодом є засоби певної мови (етнічної чи 
навіть штучної) (Бацевич, 2007: 73).

У. Еко формулює комунікативно-семіологічну 
теорію, основою якої є розгляд культурних явищ 
як фактів комунікації, тож сукупність повідо-
млень стає кодом, що інтерпретується відпо-
відно до системи, у якій вони існують (Еко, 1998). 
Дослідник означує код як сукупність певної кіль-
кості символів, частина яких будуть співвідноси-
тися з деякими явищами, а інші тимчасово будуть 
незадіяними, проте готовими до означення явищ 
за потреби (Еко, 1998: 37).

Зазначене вище уявлення дослідника про код 
як сукупність знаків загалом відповідає сучасній 

основі теорії кодів (як лінгвального, так і куль-
турного). Проте У. Еко називає мову структурно 
складнішим кодом, оскільки слово завжди спів-
відноситься з іншими словами (як наявними у 
повідомленні, так і відсутніми). Крім того, як 
зазначає науковець, знаки в межах цього коду 
засвоюються поступово, але після остаточного 
опанування використовуються несвідомо, хоч і в 
межах певних структур і правил, які для мовців 
є зовсім непомітними та неусвідомленими (Еко, 
1998: 57–58).

Ю. Лотман із цього приводу зазначає, що 
практично жодна мова не має можливостей 
повністю охопити й адекватно відобразити світ, 
а будь-які уявлення про «ідеальну мову як опти-
мальний механізм для вираження реальності є 
ілюзією». Крім того, важливою, на нашу думку, 
ідеєю є те зауваження дослідника, що, попри пер-
винну множинність мов, з’являється необхідність 
створення універсальної мови, і саме цей процес 
здійснюється вторинною реальністю, яка створю-
ється культурою (Лотман, 2010: 13). Отже, при-
родна мова і є первинною системою, котра кодує 
явища реальності, тоді як культура базується на 
основі всеосяжності мови (Лотман, 2010: 400). 
Також дослідник стверджує, що культура «неми-
нуче набуває характеру вторинної системи, що 
надбудовується над тією чи іншою, прийнятою в 
колективі мовою, і за своєю внутрішньою органі-
зацією відтворює структурну схему мови» (Лот-
ман, 2010: 396).

Варто звернути увагу на детермінування 
науковцем коду, який також трактується у кому-
нікативному руслі. Ю. Лотман зазначає, що код 
пропонує таке уявлення культури як про щойно 
створену, штучну та здійснену миттєвою домов-
леністю, тобто не передбачає історії, орієнтує на 
штучну мову. Основна суперечність, за автором, у 
тому, що природна мова функціонує за принципом 
«код плюс історія» (Лотман, 2010: 15), проте така 
думка може викликати суперечності, оскільки, 
наприклад, у лінгвокультурному трактуванні код 
передбачає культурну тяглість, тобто формується 
поступово, може поповнюватися знаками або 
втрачати попередній зміст певного знака.

Сучасні погляди науковців на детермінування 
коду базуються на положенні, що код є способом 
категоризації досвіду людини та засобом збере-
ження інформації. Йдеться насамперед про куль-
турну інформацію, тобто таку сукупність даних, 
яка має аксіологічну маркованість, становить важ-
ливий для етноспільноти пласт культурних знань.

О. Селіванова визначає в межах коду не лише 
загальну культурну інформацію, а також внутріш-
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ній досвід людини; а серед семіотичних систем, 
у яких репрезентується код, дослідниця окрес-
лює мову, мистецтво, обряди, звичаї, вірування, 
а також норми моралі, поведінку членів етнічної 
спільноти (Селіванова, 2008: 43).

У широкому сенсі коди культури можна опи-
сати як систему знаків духовного і матеріального 
світу, котру визначають культурні смисли, що зчи-
туються за цими знаками. Знак самостійно пере-
дає певну інформацію, тоді як код є сукупністю 
смислів тих знаків, що до нього входять. Крім 
того, код здатен забезпечувати «знаковість», тобто 
включати такі одиниці, що не визначаються як 
культурні знаки, але можуть ними стати в межах 
певної культурної ситуації.

Універсальною системою знаків залиша-
ється мова через її багатофункціональність, а 
також здатність взаємодіяти з іншими семіотич-
ними системами. Також мова має безпосередній 
зв’язок фактично з усіма сферами діяльності 
людини, тобто здатна цілісно відображати будь-
який культурний досвід. У зв’язку з цим нау-
ковці виокремлюють мовний (лінгвальний) код. 
Так, Ф. Бацевич розводить поняття мовного та 
культурного кодів, зазначаючи, що мовний код 
«характеризується певною однорідністю (літера-
турна мова, соціальні чи територіальні діалекти 
тощо)» (Бацевич, 2007: 76).

Культурний код, на думку дослідника, «наявний 
у будь-якому предметі культури певної національ-
ної лінгвокультурної спільноти», співвідноситься 
із певними архетипними уявленнями людини, а 
також формує певний еталон культури (Бацевич, 
2007: 74). З цього приводу О. Снитко висловлює 
думку, що лише певні культурні коди мають архе-
типну основу; прикладом цього є категоризація 
людиною світу за принципом бінарності, яка відо-
бражається у міфології, певних релігійних ритуа-
лах, а також у побуті (Снитко, 2008: 115). Варто 
зазначити, що наша думка суголосна із поглядом 
О. Снитко, оскільки за умови прийняття тези про 
архетипне підґрунтя кожного культурного коду ми 
виключаємо можливість зміни чи трансформації 
наявних, а також перспективи формування нових 
кодів культури.

У межах досліджень культурних кодів можемо 
підсумувати, що базовий культурний код повинен 
відповідати таким характеристикам: цілісності та 
самодостатності для збереження і передавання 
інформації та відкритості до змін. Підтверджен-
ням раціональності цих критеріїв є той факт, що 
культурний код, який не має засобів вираження, не 
може цілісно передавати дані. Крім того, оскільки 
код залежить від суспільного устрою та картини 

світу, він має бути змінним через динамічність 
суспільства і його системи цінностей.

Культурні коди можна вважати універсаль-
ними в тому аспекті, за яким вони можуть існу-
вати в межах конкретної культури, проте повинні 
«зчитуватись» і бути зрозумілим для всіх учасни-
ків цієї лінгвоспільноти. На думку Л. Савченко, 
універсальність «полягає в тому, що коди співвід-
носяться в антропному просторі з людиною, яка 
є центром. Моделювання кодів відбувається на 
підставі співвіднесення «людина в зовнішньому 
світі», «людина у внутрішньому світі», «людина 
у фізичному просторі», «людина в часовому про-
сторі» (Савченко, 2013: 69). Водночас репрезента-
ція та значимість кодів у культурі певного етносу 
завжди зумовлені самою культурою та національ-
ною специфікою.

Сьогодні виокремлюють чимало підходів до 
типологізації культурних кодів. Варто зауважити, 
що кількість виокремлених різними науковцями 
кодів суттєво різниться: дехто виокремлює лише 
базові, інші науковці деталізують конкретніше. 
Варіативність кодів часто залежить від сфери й 
особливостей їхньої реалізації.

М. Толстой, вважаючи обряд текстом, вичле-
нував три коди: «вербальний (словесний – слова, 
тексти), реальний (наочний – предмети, речі) й 
акціональний (дії)» (Толстой, 1995: 23).

Сучасна наука в питанні кодів пропонує більш 
розлогі та деталізовані класифікації. Найпошире-
нішою є класифікація В. Красних, відповідно до 
якої можна назвати такі коди:

1. соматичний (тілесний) – символічна роль 
і функція частин тіла людини;

2. просторовий – характеризує місце людини 
у просторі;

3. часовий – місцезнаходження людини на 
часовій прямій;

4. предметний – взаємодія із предметами 
зовнішнього світу;

5. біоморфний – визначає символічні образи 
рослин і тварин;

6. духовний – корелює із культурними орієн-
тирами та цінностями (Красних, 2002: 233).

Ф. Бацевич виокремлює духовний, біоморф-
ний, предметний, соматичний коди культури 
та культурно-мовний у комунікації (Бацевич, 
2007: 74–76).

Т. Леонтьєва розширює класифікацію, визна-
чаючи фізіолого-соматичний, мовний, соціальний, 
антропонімічний, міфологічний, рослинний, зоо-
логічний, природно-метеорологічний, просторово-
динамічний, предметний, кулінарно-гастрономіч-
ний і технічний коди (Леонтьєва, 2014: 42–226).
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Л. Савченко пропонує об’єднання кодів у 
дві групи: субстанціональну та концептуальну. 
Перша група складається з антропного, соматич-
ного, зооморфного, фітоморфного, предметного 
і природного кодів; друга – зі спатіального (про-
сторового), темпорального (часового), геометрич-
ного, колоративного, квантитативного, моторіаль-
ного (того, що пов’язаний із рухом), каузативного, 
аксіологічного та кваліфікативного (якісного) 
(Савченко, 2013: 94–147).

Відповідно до класифікації Т. Вільчинської 
коди культури теж варто розподіляти за групами. 
Так, за авторкою, антропоморфний код включає 
соматичний та антропний коди; біоморфний – 
зооморфний і фітоморфний; природний – стихій-
ний (код першоелементів буття) та космогонічний 
(астральний); предметний і духовний у двох різ-
новидах – власне духовний і міфологічно-релігій-
ний (Вільчинська, 2018: 100).

Незалежно від типології кодів, які репрезентує 
сучасна лінгвістична парадигма, існують певні 
принципи взаємодії та функціонування кодів. Так, 
Л. Савченко зауважує, що «кодування соматичного 
простору йде в напрямку від людини зовнішньої 
до людини внутрішньої. Для кодування культур-
ної інформації про людину зовнішню викорис-
товують соматичний, антропний і діяльнісний 
коди. Перехід людини зовнішньої до людини вну-
трішньої здійснюється через якісний і духовно-
релігійний коди. Фізичний простір буття людини 
кодується за допомогою природного, зооморф-
ного, фітоморфного, колоративного кодів, а також 
«вимірювального» коду – квантитативного» (Сав-
ченко, 2013: 75).

Дослідження видів та особливостей функці-
онування кодів культури дають підстави ствер-
джувати, що окреслити чіткі й остаточні межі 
культурних кодів неможливо, адже нерідко репре-
зентація певного коду відбувається за допомогою 
знаків іншого. Отже, коди можуть змішуватися, 
переплітатися, накладатися на інші, що в термі-
нології лінгвістики визначається як міжкодові 
переходи. Як зазначає І. Чибор, міжкодові пере-
ходи трапляються за умови заміни знаків одного 
коду культури знаками іншого коду. На прикладі 
фразеологічних одиниць дослідниця пояснює, що 
подібні переходи «зумовлені, з одного боку, умов-
ністю меж між кодами культури, а з іншого – спе-
цифікою закодованої у ФО культурної інформа-
ції» (Чибор, 2016: 140).

Варто відзначити, що дослідження фразео-
логічних (а також і лексичних) одиниць під час 
аналізу кодів є показовим, оскільки вони містять 
більш «концентровану» інформацію з погляду 

знаковості. На підтвердження цієї думки наво-
димо погляд Н. Андрейчук, котра у контексті 
культурного кодування вважає «найбільш «куль-
туроносними» знаками мови лексичні та фра-
зеологічні одиниці, які відображають здатність 
носіїв мови кодувати інформацію про власти-
вості, стани, дії тощо, що є суттєвими для життє-
діяльності людини» (Андрейчук, 2010: 101). Так, 
дослідниця зараховує до загальних ознак мовно-
культурного коду такі:

а) структурованість (код є внутрішньо чле-
нованою сутністю, яка складається із тісно 
пов’язаних і взаємно мотивованих компонентів);

б) реляційність (має певне місце, статус, пози-
цію в системі, на яке вказують структурні компо-
ненти, що складають значення кодів як семіотич-
них одиниць) (Андрейчук, 2009а: 63).

У системі дослідження коду існує певна ієрар-
хія, вищою ланкою якої є код, а нижчою – суб-
код культури (СКК). Субкод називає різновиди, 
підвиди певного коду, тобто засіб вужчої у вико-
ристанні та репрезентації сфери. Т. Жеребило у 
Словнику лінгвістичних термінів трактує «суб-
код» у двох значеннях: у широкому – як форму 
існування мови; у вузькому – як різновид мови, 
комунікативну підсистему більш низького функ-
ціонального рівня та меншого за обсягом, ніж 
«код» (Жеребило, 2010: 380).

А. Папшева відстоює думку про розпадання 
культурного коду на субкоди, стверджуючи, що 
«система культурних кодів із розгалуженими 
вертикальними й горизонтальними внутрішніми 
зв’язками становить образну парадигму культури. 
Своєю чергою, одиниці культурних кодів (окремі 
образи) є знаками зі змінною субстанцією плану 
вираження» (Папшева, 2010: 493).

Варто зауважити, що субкоди мають ще більш 
неоднорідну класифікацію, ніж коди культури. 
Як і в першому випадку, це зумовлено аспектом 
їх виокремлення та матеріалом, на основі якого 
вони досліджуються. Водночас субкоди як ієрар-
хічна складова частина мають на меті деталізацію 
культурного коду, розширення сфери його функці-
онування й аналізу.

Отже, коди культури, з одного боку, є засобом 
знакового втілення інформації про дійсність, а з 
іншого – одним із засобів формування картини 
світу певної лінгвоспільноти. Сьогодні немає 
усталеного погляду на класифікацію культурних 
кодів, оскільки часто вона залежить від матері-
алу, на основі якого досліджується реалізація 
певного коду.

Висновки. Поняття мови та коду у сучасній 
науці перебувають у різних співвідношеннях. 
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Частина науковців ототожнюють ці явища, вва-
жаючи, що мова зберігає та відтворює культурну 
інформацію так само, як і будь-який інший код. 
Інші дослідники розводять ці поняття, наголо-
шуючи на тому, що код відрізняється більшою 
функціональністю. Крім того, деякі вчені вва-
жають, що код є штучною та зумовленою пев-
ною ситуацією структурою, тоді як мову можна 

визначити як природну та історично зумовлену 
систему. Проте використання того чи іншого 
коду не завжди спирається на усвідомлений 
вибір індивіда, оскільки під час комунікації 
учасники мимовільно підкоряються структур-
ним мовним правилам. Тому мова є повноцін-
ним кодом, а її вербальні засоби розглядаються 
як засоби кодування.
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РІЗНОТЕМАТИЧНИХ ЛІНГВІСТИЧНИХ КОРПУСІВ

У статті досліджено проблему аналізу різнотематичних корпусів великих обсягів. Запропоновано порівняль-
ну методику та критерії розгляду лінгвістичних корпусів.

Загалом було укладено сім корпусів, створено вузькі спеціалізовані термінологічні корпуси на противагу тер-
мінологічним словникам для досліджень функціональних особливостей, моделей речень тієї чи іншої терміно-
системи. Отримано корпуси медичного, біологічного, політехнічного, нафтогазового спрямування, корпус час-
тотної лексики та корпус сучасної розмовної лексики, а також об’єднаний корпус на 4 млн пар речень. Нами 
було створено об’єднаний паралельний корпус на 4 млн пар речень або на 68 млн слів англійської частини, що за 
обсягом становить 10% від відомого корпусу COCA або корпусу GRAC.

Для усіх корпусів пораховано загальну кількість знаків, слів і речень із відповідною узагальнюючою таблицею; 
встановлено середню довжину речень ASL, визначено автоматичний індекс читабельності ARI, складено частот-
ні списки лексики, пораховано загальну кількість унікальної лексики, визначено співвідношення type/token ratio TTR.

Опрацьована та підтверджена методика скачування корпусу на основі термінологічних списків. Розроблена 
методика порівняння рангів морфем різних корпусів із морфемами частотного списку СКМ, що може бути 
застосована для визначення тематики корпусу чи належності тексту до певної галузі у майбутньому. Запропо-
нована методика визначення продуктивних моделей речень корпусу за допомогою регулярних виразів.

Загалом побудовано чотири графічні діаграми (в т. ч. діаграма розподілу за довжиною речень для семи різно-
тематичних корпусів) і шість таблиць, які виразно унаочнюють результати досліджень, чітко репрезентуючи 
матеріал. Підрахунки підкріплено формулами та ілюстративним матеріалом, що дозволяє повторити дослі-
дження для будь-яких інших дотичних систем.

Ключові слова: лінгвістичний корпус, паралельний корпус, частотний список, type/token ratio, середня довжи-
на речення, ступінь термінологічності, продуктивні моделі речень, регулярні вирази.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF VARIOUS THEMATIC LINGUISTIC CORPORA

The problem of the analysis of various thematic corpora of large volumes is investigated in the article. The comparative 
technique and criteria of consideration of linguistic corpora are offered.

In total, seven corpora were compiled, and narrow specialized terminological corpora were created in contrast to 
terminological dictionaries for the study of functional features, sentence models of one or another terminological system. 
The corpora of medical, biological, polytechnic, oil and gas directions, the corpus of frequency vocabulary and the 
corpus of modern colloquial vocabulary were obtained, as well as the combined corpus of 4 million pairs of sentences. 
As a result of our research, we created a combined parallel corpus of 4 million pairs of sentences or 68 million words of 
the English part, which is 10% of the known COCA corpus or GRAC corpus.

For all corpora, the total number of signs, words and sentences in the corpus with the corresponding summary table 
is calculated; the average length of ASL sentences is calculated, the automatic readability index ARI is determined, 
frequency vocabulary lists are compiled, the total number of unique vocabulary is calculated, the type / token ratio TTR 
is determined.

The method of downloading the corpus on the basis of terminological lists is developed and confirmed. The method of 
comparing the ranks of morphemes of different corpora with morphemes of the Modern Chinese Character frequency list 
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has been developed, which can be used to determine the subject of the corpus or the affiliation of the text to a certain field 
in the future. The technique of definition of models of sentences of the corpus by means of regular expressions is offered.

In total, four graphical diagrams have been constructed (including a sentence-length distribution diagram for seven 
thematic corpora) and six tables that clearly illustrate the results of the research, undoubtedly representing the material. 
The calculations are supported by formulas and illustrative material, which allows you to repeat the study for any other 
similar systems.

Key words: linguistic corpus, parallel corpus, frequency list, type / token ratio, average sentence length, terminological 
degree, productive sentence models, regular expressions.

Постановка проблеми. У багатьох галузях 
лінгвістики стали популярними дослідження на 
основі корпусів. Сьогодні спостерігається зна-
чний інтерес до використання корпусів в освітній 
і професійній сферах. Проблема їх створення й 
опрацювання набуває істотного значення. Велика 
кількість словників укладається на основі поді-
бних лінгвістичних корпусів.

Виокремлення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Створення паралельних різ-
нотематичних лінгвістичних корпусів.

Основні напрямки використання корпусів 
паралельних текстів різної тематики: 1) з навчаль-
ною та дослідницькою метою; 2) для створення 
систем машинного перекладу.

Мета статті – визначити джерела лінгвістич-
ного матеріалу, запропонувати методики ство-
рення власних різнотематичних лінгвістичних 
корпусів; розглянути основні характеристики 
створених корпусів; запропонувати методики 
досліджень корпусів.

Аналіз досліджень. В Україні у сфері кор-
пусної лінгвістики працювали такі дослідники: 
О. О. Балабан, Н. М. Бобер, М. М. Брик, Н. П. Дар-
чук, О. А. Дюндик, А. М. Желєзко, В. В. Жуков-
ська, В. П. Захаров, П. В. Зернецький, О. М. Зубань, 
Л. С. Івашкевич, Я. В. Капранов, Є. А. Карпілов-
ська, В. І. Качанов, В. В. Комаренко, А. В. Коро-
льова, Ю. В. Кравцова, Н. Є. Леміш, Л. Л. Мака-
рук, Т. Б. Маслова, С. А. Матвєєва, Б. О. Назаров, 
В. О. Папіжук, В. М. Підвойний, Ю. І. Позніхі-
ренко, В. Ф. Старко, А. А. Таран, О. М. Тищенко, 
О. В. Ткачик, Т. С. Толчеєва, М. О. Шведова, 
С. М. Щербина. За кордоном відомі такі прізвища: 
S. Hoffmann, S. Evert, G. Kennedy, T. MacEnery, 
T. Otlogetswe, J. Sinclair, J. Svartvik, E. Tognini-
Bonelli та ін. Усі зазначені науковці мають влас-
ний підхід, завдання і мету дослідження корпусів, 
що безпосередньо не пов’язані з результатами 
наших досліджень, запропонованими тут методи-
ками створення й аналізу корпусів.

Виклад основного матеріалу. Скористав-
шись власним досвідом, на основі сайту-словника 
QuWord (QuWord) ми створили оригінальні пара-
лельні корпуси китайсько-англійських перекладів 
різних тематик. Під паралельним корпусом ми 

розуміємо електронний корпус, який, окрім оригі-
нальних текстів, має відповідні переклади іншою 
мовою, що вирівняні до оригіналу за реченнями з 
видаленням повторів.

Першим кроком була підготовка списку слів 
для пошуку та скачування паралельних пар речень. 
З цією метою спочатку за основу було взято час-
тотний список англійської мови 5 000 слів (Word 
frequency data). Шляхом скачування було отри-
мано корпус на 106 000 паралельних пар речень 
китайської та англійської мов; або 1 462 000 лек-
сем англійської частини корпусу (загальна кіль-
кість слововживань). Після складання частотного 
списку цього корпусу отримано словник-список 
на 42 000 слів, на основі якого була повторена 
процедура скачування й отримано корпус вже на 
920 000 пар речень або 12 900 000 лексем (token), 
котрий має словник на 166 000 слів (type). Таким 
чином було отримано перший частотний пара-
лельний корпус, оскільки скачування відбувалося 
на основі частотних списків.

Окремо було виконано скачування на основі 
списків-слів, створених на базі термінологічних 
словників медичного (Ривкин, 2004), біологічного 
(Чибисова та ін., 2003), політехнічного (Столяров 
та ін., 2003), нафтогазового (OilAndGas, 1998) 
спрямування й англо-російського словника сучас-
ної розмовної лексики (Глазунов, 2003). Так було 
отримано ще п’ять окремих корпусів, а також 
створено загальний корпус на основі всіх шести 
корпусів. Після об’єднання усіх шести корпусів і 
видалення повторів загальний обсяг отриманого 
паралельного корпусу сягає 4 000 000 пар речень, 
або 67 800 000 лексем англійської частини (token).

Було підраховано основні статистичні характе-
ристики корпусів, що наведено у табл. 1. Представ-
лені характеристики рахувалися за англійською 
частиною корпусу, оскільки тут легше здійснити 
поділ на слова, а індекси були розроблені саме під 
англійську мову.

Автоматичний індекс читабельності (ARI) 
(Automated readability index) – міра визначення 
складності сприйняття тексту читачем, що апрок-
симує складність тексту до номера класу в аме-
риканській системі освіти. ARI вираховується 
за формулою: 4.71 * (characters/ words) + 0.5 *  
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Таблиця 1
Таблиця статистичних даних створених корпусів

№ Corpus characters words sentences ARI ASL
1 частотний 61 372 000 12 904 000 920 000 7,98 14,03
2 медичний 35 520 000 6 843 000 410 000 11,36 16,69
3 біологічний 38 073 000 7 564 000 452 000 10,64 16,73
4 політехнічний 113 921 000 22 543 000 1 260 000 11,32 17,89
5 нафтогазовий 39 878 000 7 917 000 437 000 11,35 18,12
6 розмовний 17 149 000 4 026 000 250 000 6,68 16,10
7 об’єднаний 331 330 000 67 800 000 3 919 000 10,24 17,30

* (words / sentences) – 21.43, де Characters – кіль-
кість букв і цифр у тексті; Words – кількість слів у 
тексті; Sentences – кількість речень у тексті.

Середня довжина речення (англ. Average 
sentence length (ASL) = words / sentences) – вели-
чина, тісно пов’язана з метриками індексу легко-
сті читання Флеша (Flesch Reading Ease). FRE = 
= 206,835 – 1,015 × ASL – 84,6 × ASW, де ASW – 
середня довжина слова у складах (англ. average 
number of syllables per word) = syllables / words.

Спостереження виявили, що корпус частотної 
лексики має найменшу середню довжину речень – 
14, а корпус розмовної лексики має найменший 
автоматичний індекс читабельності – 6,68, що 
відповідає віку 12-ти років; хоча середня довжина 
його речень – 16, співмірна з корпусами медичного 
та біологічного спрямування. Найдовшу середню 
довжину речень має корпус політехнічного спря-
мування – 17,89, але це середні показники, які не 
зовсім чітко відображають реальну картину.

Тому додатково було досліджено довжину 
кожного речення у словах для всіх корпусів і 
побудовано відповідні графіки, тобто пораховано 
кількість речень у корпусі відповідної довжини. 
Пошук кількості слів у реченні здійснювався регу-
лярним виразом: ^(\w+\W+){X}$ – де Х, кількість 
слів у реченні, словосполучення тут не враховані, 
оскільки в кінці виразу обов’язково має стояти 
розділовий знак, «\W+» означає один і більше 
розділовий знак (пробіл, кому, крапку, тире, апо-
строф тощо); регулярний вираз «\w+» використо-
вувався для пошуку слів, відповідно «\w» – для 
знаків. Корпуси містять незначну кількість сло-
восполучень термінів, які тут не було враховано. 
Для дослідження словосполучень можна застосо-
вувати «\W*», що означає нуль або більше розді-
лових знаків.

Як бачимо з рис. 1, об’єднаний корпус якнай-
краще репрезентує усі типи речень, тут широко 
представлені речення з довжиною від 4-х до 
33-х слів, більше 40 тис. вживань на кожну довжину 
речення. Графік корпусу частотної лексики на 
920 тис. речень має довжини переважно від 6-и 

до 13-и слів, що корелює із графіком корпусу роз-
мовної лексики на 250 тис. речень меншого обсягу. 
Графік політехнічного корпусу, найбільший із 
галузевих, якнайкраще представляє спеціалізо-
вані корпуси – корелює з медичним, біологічним 
корпусом і корпусом нафтогазогазової лексики та 
має довжину від 12-и до 30-и слів у реченні. Тобто 
частотні та розмовні корпуси кардинально відріз-
няються від галузевих за довжиною речень.

Далі було складено частотні списки морфем 
китайської частини корпусів, оскільки в англій-
ській мові багато службових слів і важче знайти 
ключові слова для корпусу (див. табл. 2). Для еко-
номії місця тут ілюстровано лише перші 50 пози-
цій. Шляхом порівняння з морфемами частотного 
списку сучасної китайської мови (СКМ), ство-
реного професором Цзюнь Да (Middle Tennessee 
State University) (Jun Da), було визначено найбільш 
значимі морфеми для певної лінгвістичної тема-
тики. Як показує практика, найбільш значимими 
є перші 125 морфем частотного списку (Козоріз, 
2014). Перші 10 частотних морфем є спільними 
для майже усіх корпусів і текстів китайської мови 
з невеличкими розбіжностями за рангами.

Звісно, бажано порівнювати корпуси схожі за 
об’ємом, втім вважаємо, що порівняння рангів 
може застосовуватися до корпусів, різних за обся-
гом. Іншою перешкодою для отримання достовір-
них даних може бути неспеціалізованість слов-
ника, на основі якого створювалися корпуси. Втім, 
методологія дослідження має правомірність.

Спробуємо визначити термінологічність най-
більш значимих морфем політехнічного корпусу 
шляхом порівняння різниці рангів морфем цього 
корпусу та морфем частотного списку СКМ 
(Козоріз, 2014). На рис. 2. представлені найбільш 
характерні перші 33 морфеми політехнічного кор-
пусу із зазначенням ступеня їхньої термінологіч-
ності, підрахованого шляхом віднімання від рангу 
частоти морфеми СКМ рангу морфеми політех-
нічного корпусу.

Ступінь термінологічності політехнічного кор-
пусу було пораховано для перших 129 частотних 
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морфем: 析 939, 测 782, 控 651, 压 628, 模 600, 型 
473, 料 420, 效 405, 器 392, 构 386, 线 337, 研 335, 
究 303, 流 291, 算 261, 程 258, 质 256, 具 244, 设 
234, 式 223, 电 213, 统 202, 数 201, 计 198, 量 197, 
据 193, 术 184, 基 183, 系 181, 件 174, 结 173, 光 
171, 度 150, 形 136, 水 135, 化 133, 接 129, 提 127, 
及 126, 制 125, 管 125, 变 122, 通 119, 合 111, 气 
106, 性 103, 应 96, 表 90, 机 89, 体 84, 工 79, 果 73, 
加 72, 产 71, 高 70, 分 67, 文 66, 或 64, 物 57, 特 56, 
并 51, 相 50, 理 49, 间 49, 动 46, 内 44, 使 42, 重 41, 
力 40, 方 39, 法 39, 进 38, 将 32, 本 31, 行 30, 实 27, 
与 27, 成 23, 定 22, 能 21, 等 20, 点 19, 最 17, 可 
15, 面 15, 关 13, 于 12, 作 12, 以 11, 其 7, 种 6, 过 
5, 要 2, 为 -2, 时 -4, 这 -5, 现 -5, 发 -7, 上 -9, 它 -9, 
明 -11, 生 -16, 开 -21, 部 -23, 到 -24, 地 -26, 因 -27, 
们 -29, 多 -30, 下 -32, 子 -33, 学 -35, 同 -35, 如 -39, 
来 -42, 些 -44, 人 -45, 后 -47, 他 -48, 会 -55, 所 -56, 
主 -58, 而 -62, 自 -65, 经 -74, 你 -81. Можна гово-
рити також про від’ємну термінологічність, тобто 
непритаманність певних морфем певній терміно-
системі, див. рис. 3. Загалом дані про ступінь тер-
мінологічності морфем можна застосовувати для 
автоматичного визначення тематики корпусу чи 
належності тексту до певної галузі.

Тепер наведімо кілька прикладів вживання 
морфем «析» та «压» у політехнічному кор-

пусі, аби наочно підтвердити, що корпус дійсно 
репрезентує саме політехнічну галузь, а морфема 
справді має високий ступінь термінологічності 
(див. табл. 3).

Інше цікаве співвідношення для досліджень 
type/token ratio (TTR) – співвідношення між типами 
та лексемами корпусу дуже сильно варіюється від-
повідно до довжини тексту, де «type» – це різні 
слова в корпусі, word token – це усі лексеми кор-
пусу. Чим довший текст, тим менший буде відсоток.

Спробуємо проаналізувати TTR на найбіль-
шому нашому корпусі на 4 млн пар речень. Після 
складення частотного списку англійської час-
тини об’єднаного корпусу отримано словник і 
побудовано відповідний логарифмічний графік 
лексики корпусу за частотністю (див. рис. 4). 
Пораховано індекс TTR і деякі інші статистичні 
характеристики.

Аналіз корпусу показав таке: загальний обсяг 
різної лексики – 442 000 слів; близько 50% із них 
(217 000) вживаються лише один раз – правий 
«хвіст» графіка; середня частина графіка – час-
тоти від 10 до 2-х – займає близько 26% лексики 
(117 000); найчастотнішими є перші 24% слів 
(108 000). TTR корпусу – 0,65% (442 000 / 
67 800 000). Середня довжина речення становить 
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частотний корпус на 920 тис. медичний  корпус на 410 тис. 

біологічний корпус на 452 тис. політехнічний корпус на 1 260 тис. 

корпус нафтогазової лексики на 436 тис. корпус розмовної лексики на 250 тис. 

обєднаний корпус на 4 млн. 

Рис. 1. Графіки розподілу кількості слів у реченні для корпусів
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Таблиця 2
Таблиця частотних морфем китайської частини корпусів

СКМ ранг частотний медичний біологічний політехнічний нафтогазовий розмовний об’єднаний
的 1 的 的 的 的 的 的 的

一 2 一 一 一 一 一 一 一

是 3 是 是 在 在 在 我 是

不 4 在 在 是 了 了 是 在

了 5 了 和 和 用 用 在 了

在 6 我 有 有 是 是 了 有

人 7 他 用 了 和 和 他 和

有 8 有 性 用 有 有 不 不

我 9 这 了 中 中 中 们 我

他 10 们 中 个 个 个 这 个

这 11 个 不 这 对 性 有 这

个 12 不 生 不 分 可 个 用

们 13 人 对 生 以 对 你 人

中 14 和 个 性 能 能 人 他

来 15 为 这 为 可 这 上 中

上 16 中 为 对 这 以 到 们

大 17 用 能 我 电 不 来 为

为 18 上 人 分 不 分 会 以

和 19 以 可 们 性 为 要 对

国 20 到 分 能 为 要 和 上

地 21 可 以 物 方 方 可 可

到 22 来 我 人 机 行 为 能

以 23 你 发 以 行 上 时 大

说 24 大 病 可 要 地 以 要

时 25 能 法 他 上 我 能 时

要 26 对 他 种 法 动 大 到

就 27 地 们 上 动 时 用 生

出 28 会 方 大 于 工 那 来

会 29 时 体 化 时 度 中 性

可 30 要 化 要 数 于 就 分

也 31 生 上 成 我 法 地 于

你 32 些 种 于 出 机 子 地

对 33 于 要 方 大 们 出 行

生 34 出 结 发 度 水 对 会

能 35 过 于 法 系 大 得 方

而 36 子 大 地 成 作 说 出

子 37 那 物 体 作 成 些 你

那 38 行 成 到 制 出 如 作

得 39 作 作 子 工 生 下 法

于 40 成 行 时 理 过 过 发

着 41 国 时 动 过 量 里 成

下 42 发 目 来 们 进 生 过

自 43 就 动 过 进 系 她 国

之 44 多 过 作 量 理 好 种

年 45 种 应 行 化 化 么 动

过 46 而 出 出 到 应 着 子

发 47 她 及 结 地 到 它 多

后 48 说 理 水 应 力 去 理

作 49 得 到 量 器 他 多 机

里 50 方 疗 应 生 人 而 进
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Таблиця 3
Приклади вживання морфеми «析» у політехнічному корпусі

介绍了2004欧洲X射线光谱分析会议的简况和会议所讨论
的热点问题。

The paper gives a brief introduction to the European 
Conference on X-ray Spectrometry 2004.

讨论了析出物的析出机制和脱氧产物对析出物的影响。 The precipitation mechanism and the effect of 
deoxidation production on precipitates were discussed.

利用传输矩阵分析了迭代时反处理的收敛性和时反算子分
解方法的原理。

The principle of the time reversal processing and its 
spatial and time focusing are studied.

反射光线立刻被机器人分析并说出物品的化学成分。 The reflected light is then analyzed in real time (10) to 
determine the object's chemical composition.

此外，对正弦波激励下的响应进行了减震效果分析。 The shock absorbing effect of the damper isolated 
system excited by sinusoidal wave is also analysed.

从矿热炉对铜瓦的性能要求方面分析了铸造铜瓦的缺陷。 The shortage of contact shoe in ore smelting electric 
arc furnace is analysed from its performance.

用有限元方法分析了其反射相位特性及表面波传输特性。 The reflection phase property and surface wave 
dispersion are analyzed using finite element method.

Рис. 2. Найбільш термінологічні морфеми політехнічного корпусу

Рис. 3. Загальна термінологічність морфем політехнічного корпусу
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17,3 слів. Автоматичний індекс читабельності ARI 
корпусу – 10,24, що відповідає розвитку дитини у 
16 років. Виявилося, що правий «хвіст» графіка – 
лексика, яка вживається лише один раз, на вели-
ких корпусах становить 50% корпусу.

Ще один метод дослідження корпусу, що хоті-
лося би втілити у життя: визначення найпродук-
тивніших моделей речень. З цією метою візьмемо 
корпус розмовної мови на 250 тис. пар речень, 
пригадаємо його найчастотніші морфеми: 的, 
一, 我, 是, 在, 了, 他, 不, 们, 这, 有. За допомо-
гою регулярних виразів спробуємо знайти в кор-
пусі частотні моделі речень, припускаючи, що тут 
будуть задіяні поєднання частотних морфем (див. 
табл. 5), тут не враховується послідовність поєд-
нання та повторення морфем.

Фактично отримано такі моделі речень 
(див. табл. 6). Здобути вичерпний або абсолют-

Рис. 4. Логарифмічний графік розподілу лексики об’єднаного корпусу за частотністю

ний обсяг моделей вручну без застосування 
спеціально розробленого програмного забез-
печення неможливо – занадто багато варіацій 
живої мови.

Висновки. Таким чином, ми запропонували та 
перевірили на практиці методику пошуку найпро-
дуктивніших моделей речень у корпусі, які також 
можуть корелювати з довжиною речень. Показати 
та дослідити усі можливі моделі речень у межах 
цієї статті, на жаль, неможливо.

У підсумку можна сказати, що розроблена 
методика порівняння рангів морфем різних кор-
пусів із морфемами частотного списку СКМ, яка 
може бути застосована для визначення тематики 
корпусу чи належності тексту до певної галузі. 
Також запропоновано методику визначення про-
дуктивних моделей речень корпусу за допомогою 
регулярних виразів.

 

Таблиця 4
Приклади вживання морфеми «压» у політехнічному корпусі

进行了高压共轨柴油机轨道压力控制和匹配研究。 The controlling of rail pressure of high pressure common 
rail diesel engine is studied.

简要介绍了评价挤压膨化食品营养价值的方法。 The article introduces methods of nutritional appraisal to 
extruded and expanding foods.

本文就压差换算提出一种方法并举出一个实例。 The article presents a method of pressure difference 
conversion and provides an example.

有效应力路径随固结压力增大产生偏转。 The deflection of effective stress path occurs with the 
increase of consolidation pressure.

在电流断开后的一段时间里，可以测量到逐渐下降的
电压。

The decaying voltages can be measured for a time after the 
current is switched off.
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Загалом було створено сім різнотематичних 
корпусів, до яких зведено чотири графічні діа-
грами, створено зведену таблицю статистичних 
даних і таблицю частотних морфем корпусів. На 
основі прикладів вживання морфем «析» та «压» 
у політехнічному корпусі наочно підтверджено, 
що корпус дійсно репрезентує саме політехнічну 

галузь, а методика визначення тематики корпусу 
чи належності тексту до певної галузі, як і мето-
дика скачування корпусу на основі термінологіч-
них списків, є дієвою.

Опрацьовано теоретично можливі поєднання час-
тотних морфем у реченні та виявлено деякі найпро-
дуктивніші моделі речень корпусу розмовної мови.

Таблиця 5
Теоретично можливі поєднання частотних морфем у реченні

的 一 我 是 在 了 他 不 们 这

的 + + + + + + + + +
一 + + + + + + + +
我 + + + + + + +
是 + + + + + +
在 + + + + +
了 + + + +
他 + + +
不 + +
们 +
这

Таблиця 6
Деякі найпродуктивніші моделі речень корпусу розмовної мови

регулярний вираз приклади речень
是.+的.+$ 死亡是一种巨大的平等。她实际上真是他的妻子。

了.+的.+$ 他脱掉了他的棕色无带鞋。他重新体验了战争的恐怖。他打掉了这艘船上的桅杆。

一.+的 你要到一个奇怪的地方去。这也将是一个艰难的过程。那个水晶花瓶是要做什么的? 我
们暂住一个旧的小旅馆。一只肥猫在一个男人的礼帽里。

的.+的.+ 黑的像我似的。这里的河流中有大量的鱼。最新的恐慌是有关鸡蛋的。
这件上衣的领子是狐皮的。这么漂亮的一匹小马是我的！

的.+是.+的.+ 她的态度是轻率的。他的基因是用于传承的。他的工作是很保密的。

的.+了.+的.+ 她的话温暖了他的心。我的鞋子磨痛了我的脚后跟。他的头碰了低矮的天花板。

是.+的.$ 他是愿意跟随他到底的。你是如何成为一名摄影师的？许多激光器是用光来激发的。

在.+的.+$ 他们住在很偏远的郊区。在那时是一桩很棘手的事。老鹰在它的猎物周围盘旋。

不.+的.+$ 不要放弃你的有利条件。你不能改变你的宠物狗的年龄。不会出现更好的时机了。

们.+的.+ 他们的棒球投手是一个左撇子。我们有好多的书和玩具。把他们说的话写在横线上。你
们没结婚的人太不老实。

的.+了.+ 她的眼睛里充满了恐惧。我根据他走路的样子认出了他。我把我的心事告诉了他。

在.+了 你们在黑海中游泳了吗？有人把外衣丢在这儿了。她把海报贴在墙上了。把它随便放在
哪儿好了。你在这儿多少年了？他让我在旅店外下了车。

这是.* 这是真的。这是谁的钢笔? 是你的吗? 这是什么？这是一块黑板。

这是.*的 这是事情的一个新的方面。这是一种含有薄荷的药膏。这是一个极其大的区别。
这是万物的天性。这是一个千载难逢的好机会。

地.*了 突然地出现了一只老虎。我们狠狠地惩罚了他们。

的.+不.+ 这该死的笔写不出字来。统计的数字加不起来。你的姐姐跟你完全不像。

们.*在.* 你们在黑海中游泳了吗？你知道我们在哪里吃饭吗？

们.*一.* 他们是一群很棒的小伙子。让我们将所有看成一个整体。小孩们在沙堆里挖了一个地道。
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МОТИВ БОЛЮ В ХУДОЖНІХ ТЕКСТАХ  
АМЕРИКАНСЬКОГО І БРИТАНСЬКОГО МОДЕРНІЗМУ:  
ОБРАЗНО-СИМВОЛІЧНИЙ І НАРАТИВНИЙ АСПЕКТИ

У статті досліджено лінгвальні засоби реалізації мотиву болю в художніх текстах американських і британ-
ських письменників-модерністів крізь призму когнітивних стилістики й наратології. Словесне втілення болю 
у творах модернізму розглянуто з огляду на особливості кодування в художньому тексті негативних емоцій, 
пов’язаних із переживанням, описом і компенсуванням болю, із залученням апарату концептуальних метафор. 
Особливу увагу приділено розгортанню мотиву болю за допомогою художніх образів, символів і наративних при-
йомів. Установлено, що на семантичному рівні мотив болю маніфестується за посередництва системи ключо-
вих слів, які маркують наявність больових відчуттів або є їх дескрипторами. Центральними для дослідження є 
художні образи, які прямо або опосередковано відтворюють фізичний біль, що виникає внаслідок фізіологічної чи 
психологічної травми, завданої персонажу, а також зображення фізіологічної реакції персонажа на цю травму. 
У низці проаналізованих творів біль позначається символічно за допомогою колоронімів, образів предметів чи 
персонажів, які містять тригерні елементи, що провокують негативну емоційну (а іноді й фізичну) реакцію пер-
сонажів. У наративному аспекті мотив болю постає як набір послідовних дій, центральними для яких є фізичний 
чи емоційний дискомфорт персонажа, що має істотний вплив на розвиток сюжету твору: мотив болю може 
бути каталізатором або інтенсифікатором сюжетних ліній твору, коли кульмінацією є опис травми головного 
героя. Виокремлено два типи оповідних виявів мотиву болю: 1) коли мотив болю є центральним, а оповідь сфоку-
совано на емоційних і фізичних переживаннях персонажа-страждальця; або 2) коли мотив болю є допоміжним, 
фокусуючись на наслідках пережитої головним героєм травми, що формують профіль персонажа.

Ключові слова: мотив болю, концептуальна метафора, когнітивна наратологія, символізм болю, художній 
образ болю.
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LITERARY MOTIF OF PAIN IN AMERICAN AND BRITISH MODERNISМ: 
IMAGISTIC, SYMBOLIC, AND NARRATIVE ASPECTS

The following article investigates linguistic means of realizing the motif of pain in the literary texts of American and 
British modernist writers through the lens of cognitive stylistics and narratology. The verbalization of pain is investigated 
in view of the specifics of coding negative emotions in a literary text, in particular those which are associated with pain 
experience, its description and compensatory actions towards it. The aforementioned is conducted with involvement 
of conceptual metaphors method. Particular attention is given to the development of the motif of pain through images, 
symbols and narrative techniques. It is established that at the semantic level the motif of pain is manifested through a 
system of keywords that mark the presence of pain or are pain descriptors. Central to this study are pain imagery that 
mimics physical pain (both implicitly or explicitly that occurs as a result of physiological or psychological trauma to a 
character, as well as depictions of the physiological reaction of a character to this trauma. In a number of analysed works, 
pain is symbolically indicated by coloronyms, images of objects or characters, which contain trigger elements that provoke 
a character’s negative emotional (and sometimes physical) reaction. Concerning the narrative aspect, the motif of pain 
appears as a set of sequential actions, central to which is the physical or emotional discomfort of a character, which has 
a significant impact on the plot: the motif of pain can act as a catalyst or intensifier of the plot itself. There are two types 
of narrative manifestations of the motif of pain: 1) when the motif of pain is central to the plot, and the story is focused on 
the emotional and physical experiences of the suffering character; or 2) when the motif of pain is secondary to the plot, 
focusing on the consequences of the trauma experienced by the protagonist, which in turn forms character’s profile.

Key words: motif of pain, conceptual metaphor, cognitive narratology, symbolism of pain, pain imagery.
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Постановка проблеми. Явище художнього 
мотиву впродовж декількох сторіч зазнавало 
оновлення й переосмислення своєї форми (Весе-
ловський, 1989; Пропп, 1928: 21–22; Гаспаров, 
Паперно, 1979: 9–44), значущості (Фрідман, 
1971: 123–131), способів функціонування і спів-
віднесення з іншими елементами наративу (Тома-
шевський, 1996: 182–184; Герман, 2005: 445–447). 
Проте лише нещодавно досягнуто певної узго-
дженості щодо визначення самого поняття мотиву 
як засобу створення сюжету (Герман, 2005: 445). 
Нині мотив, зокрема, у його образно-символіч-
ному й наративному аспектах реалізації потребує 
додаткового переосмислення в термінах лінгвос-
тилістики та когнітивної наратології (Герман, 
2003, 2013). Власне феномен болю, його когні-
тивні, емоційні складники та труднощі вербаліза-
ції й опису болю навіть у медичній сфері є досі 
предметом трансдисциплінарних когнітивних 
і нейрологічних дискусій (Семіно, 2010). Саме 
через акцент на вивчення процесу ословлення 
болю в мові й мовленні, засоби художнього від-
творення болю є малодослідженими.

Аналіз досліджень. Біль і символізм. За Мел-
заком і Катцом, біль – це особистий, суб’єктивний 
досвід, який формується під впливом культур-
ного процесу пізнання, є ситуативно залежним і 
спирається на цілу низку психологічних змінних 
(Мерзлак, Катц, 2001). Біль є одним із аспектів 
репрезентації фізіологічний стану організму 
(Крейг, 2003), і різні типи болю символізують кон-
кретні емоційні проблеми (Піловський, Спенс, 
1976; Гаскін та ін., 1992; Саммерс та ін., 1991). 
Усвідомлення людського тіла людським мозком 
не є суто індивідуальним процесом: тілесність 
наповнена культурною символікою, публічною 
чи приватною, позитивною й негативною, полі-
тичною та економічною, сексуальною, мораль-
ною й нерідко суперечливою (Ауслендер, 1995; 
Галуцьких, 2015).

Хоча зображення болю використовувалося в 
літературі як символ упродовж довгого часу (Сір-
лоу, 1995), символи больового досвіду та їх зна-
чення вимагають більш детального аналізу. Так, у 
дослідженні Е. Пентула та ін. (2017) 272 індивіди, 
з них – 201 психічно здорова людина й 72 паці-
єнти клініки, указали на значущі для них симво-
лічні зв’язки болю з об’єктами різних категорій. 
За результатами, більшість помітила, що біль 
викликав асоціації з: і) чорним, червоним і сірими 
кольорами; іі) біль був символічно пов’язаний у 
здорових індивідів з усіма місяцями зими й осені, 
а у хворих людей – із січнем і лютим; ііі) серед 
природних об’єктів основними символами болю 

виявилися гори, шторм і спека. Тобто в суспіль-
ній підсвідомості є єдине тло розуміння й усві-
домлення болю, а певні художні образи можуть 
опосередковано містити код болю, хоча й без екс-
пліцитного зображення його типових ознак, як-от 
виявів тілесного поранення.

Проблема вербалізації болю. Щодо питання 
вербалізації болю, яке є центральним для ана-
лізу мотиву болю, сьогодні досі є розбіжності в 
баченні можливості мови виражати біль: є ті, 
хто підтримує думку, що біль можна передати 
виключно словесно, а сама мова є єдиним засо-
бом вираження цього досвіду (Вітгенштейн, 
1989). Згідно з іншим поглядом, біль є настільки 
травмувальним досвідом, що мова не здатна опи-
сати його (Галлідей, 1998: 29), або ж, описуючи, 
не спотворити цей досвід (Скаррі, 1985). Вірджи-
нія Вульф (1930: 7–8) в есе “On being ill”, подібно 
до Е. Скаррі, указує, що мова занадто бідна для 
того, що описати біль і його ефект на свідомість і 
психоемоційний стан людини, і зазначає, що літе-
ратура якимось чином намагається відхрещува-
тися від опису болю через те, що їй бракує засобів 
вираження.

Пізнавальний аспект болю розглядається з 
позицій когнітивних студій, які вивчають спо-
соби концептуалізації болю, зокрема, у мові 
(Kövecses, 2000; Семіно, 2010: 205–226), теорії 
емоцій (Шаховський, 2012: 20–48). Згідно із Зол-
таном Кевечешем, емоції концептуально пред-
ставлені як певні когнітивні моделі (Kövecses, 
2000, 2008: 17–33). Конкретна емоція може бути 
репрезентована за допомогою однієї чи кількох 
когнітивних моделей, прототипних для цієї емо-
ції. Емоційні концепти складаються з чотирьох 
окремих концептуальних компонентів: концепту-
альних метафор, концептуальних метонімій, спо-
ріднених концептів і когнітивних моделей, що їх 
інтегрують (Kövecses, 2008: 17–33).

Думка, що метафора є важливим способом розу-
міння, структурування та передачі досвіду болю, 
непрямо висловлена в коментарі М. К. А. Галідея 
(Halliday, 1998: 29) щодо складних аспектів болю 
та намагань страдника в них розібратися. Отже, 
для Галідея біль не просто явище складне – воно 
також «загрозливе, а отже, ми намагаємося з усіх 
сил осягнути його, асимілювати його і включити 
до інших звичних досвідних моделей» (Галідей, 
1998: 29–32).

Згідно з дослідженнями Елени Семіно 
(2010: 205–226), найкраще розкривають поняття 
болю відповідні концептуальні метафори, акту-
алізовані дескриптивними прикметниками, які 
використовуються страдниками для її метафорич-
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ного опису. Наприклад, прикметники “stabbing”, 
“burning” («поколювання», «печіння») стосовно 
мігрені хоч і вказують на біль, проте описують 
його метафорично (наприклад, PAIN IS A SHARP 
OBJECT), адже фізичних ушкоджень тіла у 
випадку з мігренню немає (2010: 205–210). Такі 
концептуальні метафори сприяють здійсненню 
підсвідомого втіленого моделювання (англ. 
“embodied simulation”) больових переживань з 
боку читачів, що, своєю чергою, може стати під-
ставою для їхніх емпатичних реакцій. Г. Д. Шотт 
(Schott 2004: 210) визнає найбільш продуктивним 
опис болю за аналогією, тобто метафоричний.

Літературний мотив болю. У вузькому сенсі 
мотив є певною категорією художнього тексту, а 
саме такою, що пов’язана з темою й авторським 
замислом твору та виявляється на різних тексто-
вих рівнях. З огляду на таке визначення, моти-
вом можна вважати «комплекс елементів твору, 
абстрагованих від конкретних деталей, які відо-
бражають зміст, ідею, нерідко тематику, емоцій-
ний компонент тексту, мають, як правило, пред-
икативний складник і виражені в найпростішій 
словесній формулі» (Вершинина, 2008: 23–24). 
У широкому сенсі мотив розглядається як певний 
фрагмент образу, що багаторазово повторюється 
в художньому тексті з певними змінами (Силан-
тьев, 2004: 5–6). У рамках дослідження мотив 
було визначено слідом за Девідом Герман як засіб 
створення наративу, що має чітку внутрішню 
структуру (Герман, 2005: 445).

Мета статті – дослідити образно-символічні 
та наративні реалізації мотиву болю в прозо-
вих творах письменників американського і бри-
танського модернізму в лінгвостилістичному, 
наративно-композиційному й когнітивно-семіо-
тичному вимірах. Досягнення поставленої мети 
передбачає виконання таких основних завдань: 
1) виявити особливості образно-символічного 
втілення болю у художньому тексті; 2) окрес-
лити лінгвальні способи реалізації мотиву болю 
в художньому наративі досліджуваних текстів. 
До таких творів належать оповідання Кейт 
Шопен “Désirée's Baby” («Дитина Дезерей»), 
“Beyond the Bayou” («За річкою»), романи Джо-
зефа Конрада “The Secret Sharer” («Секретний 
спільник») і Ральфа Еллісона “Invisible Man” 
(«Невидимий чоловік»).

Виклад основного матеріалу. У дослідженні 
виходимо з розуміння мотиву болю як семан-
тичного складника художнього наративу, верба-
лізованого за допомогою сукупності текстових 
маркерів, що включають ключові слова, які позна-
чають, описують або ж указують на біль або інші 

хворобливі переживання персонажів. Ці маркери 
формують засіб створення наративу (Herman, 
2005: 445) – мотив, який указує на переважання 
страждання в розвитку сюжету твору й описі пер-
сонажів. Спираючись на це визначення, аналізу 
підлягають: а) художні образи, які прямо опису-
ють фізичну травму; б) зображення фізіологіч-
ної реакції персонажа на травму (крики, сльози, 
тремтіння, судоми тощо) або змалювання при-
гніченого стану персонажа внаслідок отримання 
травми з плином часу (характерно для емоційного 
болю чи хронічного фізичного болю); в) художній 
опис персонажів-страдників (часто маргіналів), 
які під впливом соціально-культурних факторів 
переживають постійний опір і знущання; г) зобра-
ження предметів, а іноді й опис локусу або топосу, 
які імплікують можливі страждання індивіда 
(батіг, лікарня, ліжко хворого, інше). Символічні 
аспекти реалізації мотиву болю визначаються як 
ті текстові елементи, які прямо не вказують на 
чинники, що провокують біль, але завдяки осо-
бистому ставленню персонажа або зважаючи на 
конкретний часокультурний контекст формують 
символічні зв’язки з больовими відчуттями. Нара-
тивний аспект утілення мотиву болю репрезенто-
вано за допомогою певного набору образів і подій, 
для яких центральною є травма (фізична чи пси-
хічна). У дослідженні виявлено два основні різ-
новиди наборів оповідних подій, які структурно 
вказують на мотив болю. Перший зосереджено 
навколо експлікованого травматичного досвіду, 
який є наріжною, часто поворотною точкою 
сюжету. Другий звернено до імпліцитних указівок 
на постійний дискомфорт персонажа.

Оповідання “Beyond the Bayou” рясніє опи-
сами інтенсивного фізичного й емоційного болю, 
які розгортаються майже паралельно у двох різних 
персонажів. Перша з них – La Folle (Ля Фолль) – 
темношкіра жінка на прізвисько «скажена», яке 
вона отримала через свій страх перетинати баю 
(американська регіональна назва річки), “had not 
crossed the bayou, but had stood upon her side of 
it, wailing and lamenting” (BTB: 174). У дитинстві 
вона була страшно налякана сценою насилля, 
яку побачила там: “… world that had looked red 
to La Folle suddenly turned black, – like that day 
she had seen powder and blood…” (BTB: 177). 
В описі травматичного досвіду героїні: “red”, 
“black” :: “powder and blood” – помітним є пара-
лелізм кольорів і травмувальних образів пороху і 
крові, що вказує на значний вплив цього спогаду 
на саму героїню.

На семантичному рівні мотив болю реалі-
зується за допомогою ключових слів, які обоє 
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прямо сигналізують біль (власне лексема “pain”) 
або роблять це опосередковано (“heavy breathing”, 
“moan”, “weeping”, “cry”). На наративному рівні 
мотив болю є центральним для сюжету оповіда-
ння, описуючи спочатку ранній травматичний 
досвід головної герої, потім фізичну травму хлоп-
чика, яка послугувала тригером для болючих 
переживань Ля Фолль.

Інший афектований персонаж твору – це деся-
тирічний хлопчик господарів, на яких працює 
Ля Фолль, Шері (Cheri), котрий отримав травму 
через необережне користування рушницею, що 
йому подарували на день народження. Хоча в 
тексті немає графічного зображення рани, наявні 
лексеми, які опосередковано – “a sharp cry of 
distress”, “he moaned piteously” (BTB: 174), або 
ж прямо – “he wept with pain and fright” (BTB: 
176) указують на біль. Таке зображення фізичного 
болю разом із вигуками Шері “I'm dead! I'm gone!” 
(BTB: 174) є досить прототипним: наявність 
мотиву болю маркується описовою (“sharp cry”, 
“moaned”, “wept”) та індикативною лексикою 
(“pain”) з біомедичного узусу. Вигуки, де дитина 
декларує себе мертвою (”I'm dead! I'm gone!”), 
позначають неможливість персонажа впоратися 
з фізичними відчуттями, які його заполонили. 
Через обмеженість власного досвіду переживання 
болю такої сили він ототожнюється в персонажа з 
кінцем існування.

Головна героїня Ля Фолль була першою, хто 
кинувся на поміч дитині, але для того, щоб хлоп-
чикові надали медичну допомогу, необхідно було 
перетнути річку: “… terrible fear was upon her, the 
fear of the world beyond the bayou, the morbid and 
insane dread she had been under since childhood…” 
(BTB: 176). Незважаючи на страх, Ля Фолль усе ж 
переходить річку, але це коштувало жінці багатьох 
фізичних зусиль, які мали фізичні наслідки: “… 
her eyes were bloodshot and the saliva had gathered 
in a white foam on her black lips…” (BTB: 177). 
У цьому тексті образ фізичного болю стосується 
не самого зображення травми, а й фізичних симп-
томів, що супроводжували емоційне страждання, 
яке пережила жінка (“bloodshot eyes, the saliva 
gathered in a white foam…”, подальша втрата сві-
домості). Отже, опис фізичного болю хлопчика, 
хоча і є каталізатором розгортання мотиву болю, 
завдяки певній завуальованості (наприклад, опис 
рушниці на землі поряд із хлопчиком, а не самої 
рани) відходить на другий план.

Стилістичне висунення самого образу баю як 
символу болю головної героїні спостерігається 
на різних ділянках тексту: власне назва твору 
(“Beyond the Bayou”), повтори іменника “bayou” 

(13 разів) із прийменниками, семантика яких ука-
зує на перетин уявної лінії (beyond, across) або 
наближення до неї (to, by, near, alongside). При-
кметно, що кульмінація оповіді припадає саме на 
момент перетину Ля Фолль баю (“she again closed 
her eyes tightly against the sight of that unknown 
and terrifying world”) (BTB: 177). Момент фізич-
ного перетину річки концептуально перетина-
ється з перетином граничної точки болю (“pain 
threshold”), а сам біль метафорично уособлюється 
в образі баю. Отже, можна реконструювати дві 
взаємопов’язані концептуальні метафори PAIN 
IS A RIVER (виходячи з EMOTION IS LIQUID), 
тоді, згідно з метафоричною логікою, перетин 
річки корелюватиме з перетинанням больового 
кордону: BEYOND THE BAYOU – BEYOND THE 
PAIN. У кінці твору Ля Фолль дійсно переживає 
полегшення внаслідок пересилювання власного 
негативного досвіду болю.

Отже, у короткій оповіді наявні два ключові 
образи болю – це сама вогнепальна рана Шері й 
річка як символ минулих і теперішніх емоційних 
страждань Ля Фолль. Через відсутність опису 
власне фізичних подробиць поранення й перене-
сення виявів фізичного травмування на емоційну 
сферу жінки образ психологічної травми голов-
ної героїні стає кульмінацією втілення мотиву 
болю, а необережний постріл дитини – його амп-
ліфікатором.

В оповіданні Кейт Шопен “Désirée's Baby” 
головна героїня страждає від расизму чоловіка: 
він узяв її в дружини, знаючи, що вона невідо-
мого походження, на відміну від нього, власника 
плантацій. Ставлення Арманда (ім’я чоловіка) до 
Дезарей було позитивним до моменту народження 
їхнього сина, шкіра якого була темнішою за шкіру 
батька й матері як свідчення низького на той час 
походження Дезарей.

У творі відсутнє зображення будь-якої фізич-
ної травми, спричиненої головній героїні, але 
наявний опис болю від емоційного насилля над 
нею. Особливо негативного забарвлення наби-
рає ім’я головного героя, яке Дезарей повторює 
в майже істеричному стані: “Armand,” she called 
to him, in a voice which must have stabbed him, if 
he was human. But he did not notice. “Armand,” she 
said again. […] “Armand,” she panted once more…” 
(DB: 196). Відсутність прямих позначень болю 
компенсується використанням дієслова “stabbed” 
(«уколотий»), яке є метафорою перенесення 
фізичної якості дії (нанесення поранень гострим 
предметом) на емоційну вагу слів героїні.

Кульмінаційний момент розгортання мотиву 
болю настає, коли Дезарей отримує відповідь 
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на свій лист від доглядачки пансіонату, звідки її 
вивіз Арманд, стосовно її повернення до колиш-
нього житла:

“she was like a stone image: silent, white, motionless 
after she placed it [letter]”; “Shall I go, Armand?” she 
asked in tones sharp with agonized suspense.” “Yes, 
go.” – “Do you want me to go?” – “Yes, I want you 
to go.” (DB:197). “Good-by, Armand,” she moaned. 
He did not answer her. That was his last blow at fate” 
(DB: 198).

Саме в цьому діалозі інтегровано персонажні 
перспективи персонажів (Hartner 2013: 62): малий 
словесний обсяг приховує значну психологічну 
трансформацію обох персонажів. Арманд, абсо-
лютно холодний до своєї жінки, сприймає її 
поведінку, а головне, сам факт, що Дезарей наро-
дила чорношкіру дитину, як особисту зраду, як 
больову травму. Про це свідчить характериза-
ція тональності висловлень Дезарей у термінах 
опису гострих предметів – “sharp”, “stabbing”. 
Отже, реконструюємо концептуальну метафору 
БІЛЬ – ЦЕ ГОСТРИЙ ПРЕДМЕТ, яка звичною 
для осмислення фізичного болю. Прикметно, що 
образ страждальця накладається як на чоловіка, 
що переживає, на його погляд, зраду, так і на жінку 
(“moaned”), яка сприймає втрату сім’ї як фізичне 
закінчення життя – “Good-by” та “his last blow 
at fate”. Закам’янілість Дезерей (“a stone image: 
silent, white, motionless”) посилює її нездатність 
відчувати й розуміти біль її чоловіка, описуючи 
жінку з перспективи чоловіка, з іншого боку, слу-
гує маркером надзвичайного високої точки болю, 
де біль спричинює неможливість реакції суб’єкта 
на біль (PAIN IS SILENCER).

Центральними символами болю в оповіда-
нні «Дитина Дезарей» є колоронім “white” через 
расову сегрегацію, яка була наявна в політичній 
картині тогочасної Америки, а також образ ново-
народженої дитини, майбутнє якої вже вирішено 
з огляду на колір шкіри. Саме через расистські 
імплікації слово «білий» і його похідні, напри-
клад, Дезарей, намагаючись довести право на 
щасливий шлюб із власним чоловіком, акцентує 
увагу на відтінках кольору своєї шкіри – “It is 
a lie; it is not true, I am white! […] “Look at my 
hand; whiter than yours, Armand,” she laughed 
hysterically. “As white as La Blanche's,” he 
returned cruelly…” (DB: 196).

У романі Дж. Конрада “The Secret Sharer” мотив 
болю розкривається головним чином крізь призму 
концептуальної метафори БІЛЬ – ЦЕ ІЗОЛЯЦІЯ, а 
також БІЛЬ – ЦЕ ВІДЧУЖЕННЯ. Головний герой 
роману, навіть перебуваючи в головуючій позиції 
на кораблі, який є відірваним від великої землі, 

відчуває гостре відчуття, що він чужий у соці-
альному середовищі, у якому перебуває: “I felt 
painfully that I –a stranger – was doing something 
unusual when I directed him to let all hands turn 
in...” (TSS: 5). Читач навіть не знає імені цього 
персонажа, до нього просто звертаються Капітан 
(The Captain), що підсилює думку про страждання 
від ізоляції, яке переживає головний герой.

Інший чужинець, у якому Капітан знаходить 
своє відображення, – це чоловік, на ім’я Леггатт, 
якого Капітан потайки рятує у відкритому морі. 
У розповіді про те, як урятувався, урятований 
чітко описує свої фізичні відчуття у відкритому 
морі, які фактично відображають і психоемоцій-
ний стан Капітана:

“It was something to swim for. I couldn't see 
any stars low down because the coast was in the 
way, and I couldn't see the land, either. The water 
was like glass. One might have been swimming in a 
confounded thousand-feet deep cistern with no place 
for scrambling out anywhere” (TSS: 17).

У наведеному фрагменті мотив болю постає 
як наслідок відсутності емоційної прив’язки до 
будь-якого локусу: відкрите море не дає відчуття 
прихистку, а сам корабель утілює символом болю 
від самотності, що дає поштовх реконструкції 
концептуальної метафори БІЛЬ – ЦЕ ІЗОЛЯЦІЯ.

У романі Ральфа Еллісона “Invisible Man” 
подібно до попереднього мотив болю втілено 
за допомогою концептуальної метафори БІЛЬ – 
ЦЕ ВІДЧУЖЕННЯ, адже оповідач не розкриває 
свого імені, а лише вказує на те, що він є чор-
ношкірим, а отже, маргіналом для тогочасного 
суспільства. На відміну від роману Дж. Конрада, 
“Invisible Man” містить 1) численні сцени відвер-
того насилля “a boy violently punching the air”, 
“him bent over holding his hand, then going down 
as a blow caught his unprotected head”, “Knock his 
guts out”, “throwing a punch” (IM: 16), 2) прямі 
позначення фізичного болю чи травм “I bled from 
both nose and mouth, the blood spattering upon my 
chest”, “I lay there, hazily watching a dark red spot 
of my own blood shaping itself into a butterfly”, “My 
eye pained and swelled…” (IM: 17) та/або 3) опис 
дій, результатом яких є біль через ураження тіла 
“and heard him scream in pain as he smashed his 
hand against a ring post” (IM: 16).

Ці маркери формують потужну основу для роз-
гортання мотиву болю як одного із центральних у 
романі. Художній образ маргінального темношкі-
рого чоловіка, який є непомітним для більшості 
мешканців тогочасної Америки, акцентовано не 
лише в назві роману, а й у браку інформації щодо 
головного героя. Бінарна опозиція з колоронімами 



131ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

Колєснiк I. Мотив болю в художнiх текстах американського i британського…

“white” :: “black” символізує розділення, де за 
одним із кольорів закріплюється привілеї й пози-
тив. Те, що головний герой хоче залишатися поза 
системою, натякає на можливі болючі наслідки, 
якщо той чи інший громадянин опиняється в кате-
горії “black”.

Висновки. Підсумовуючи особливості реа-
лізації мотиву болю в художньому тексті в його 
образно-символічному та наративному вимірах, 
зазначимо, що вони полягають у такому: 1) харак-
терним є використання слів-маркерів, які вказу-
ють на та/або описують фізичний біль для зобра-
ження емоційної травми персонажа; 2) уживання 
дескрипторів болю не є обов’язковим для від-
творення негативного тілесного або емоційного 

досвіду, оскільки позиція персонажа в суспільстві, 
його соціокультурний статус негативно на нього 
впливають; 3) у досліджуваних текстах актуалізо-
вано як прототипні (найбільш частотні в англій-
ській мові), так і непрототипні (авторські) концеп-
туальні метафори болю; 4) художні образи болю 
в більшості не є зображенням власне тілесних 
пошкоджень або травм, а радше стосуються яки-
хось значущих для персонажів об’єктів; 5) симво-
ліка мотиву болю корелює із символами, актуаль-
ними для соціокультурного контексту твору, або 
є суто індивідуальною й одиничною для окремих 
персонажів; 6) мотив болю може бути централь-
ним для художнього наративу або ж супровідним 
для більш глибокої характеризації персонажів.
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МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ  
ЯК ПІДҐРУНТЯ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Міжкультурна комунікація відіграє важливу роль у процесі викладання іноземної мови, більше того, урахову-
ючи світову глобалізацію, її важливість набуває нового значення. У сучасному світі на території будь-якої дер-
жави проживає велика кількість соціальних, етнічних і релігійних груп, які постійно між собою контактують. 
Крім того, люди часто мандрують, їздять у ділових справах, мігрують, тому знання принципів міжкультурної 
комунікації на теперішній час дуже необхідні. Актуальність дослідження полягає в тому, що воно виконано в 
руслі досліджень, які пов’язані з проблемою міжкультурної комунікації. При цьому пропонується проведення 
порівняльного аналізу рідної мови та мови, що вивчається, у цьому випадку української та німецької, бо вивчення 
іноземної мови має відбуватися в тісному зв’язку зі знаннями власної мови. Саме це дасть змогу посилити вплив 
міжкультурної комунікації на студентів для більш практичного засвоєння іноземної мови. Мета праці полягає 
в дослідженні сучасної німецької та української мови й виявлення їхніх спільних рис, що може бути застосова-
но при формуванні міжкультурної комунікації в процесі опанування іноземною мовою. Об’єктом дослідження 
обрано 2 мови – німецьку та українську, які є представниками 2 гілок індоєвропейської мови: германської та 
слов’янської. Предметом дослідження є фонетичні, морфологічні, лексичні й граматичні одиниці німецької та 
української мов. Матеріалом дослідження слугували давні й сучасні словники німецької та української мов, а 
також етимологічні словники. Використано метод спостереження, дескриптивний і порівняльно-історичний 
методи дослідження. У ході дослідження мовного корпусу української та німецької мов установлено безперечні 
зв’язки їх спорідненості, які виявлені з урахуванням фонетичних, морфологічних, граматичних і лексичних кри-
теріїв. Виявлені мовні факти дають підставу вважати, що німецька та українська мови не тільки належать до 
однієї з найбільших мовних сімей у світі, індоєвропейської, а й мають більш тісні зв’язки, ніж інші представники 
германських і слов’янських мов.

Ключові слова: німецька мова, українська мова, комунікативна взаємодія, компетентності, компетенції
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Кулина I., Березiна Ю. Мiжкультурна комунiкацiя як пiдґрунтя викладання…

INTERCULTURAL COMMUNICATION  
AS THE BASIS FOR TEACHING A FOREIGN LANGUAGE

Intercultural communication plays an important role in the process of teaching foreign languages, moreover, in 
view of the world globalization, its importance has taken on a new significance. In today's world, a large number of 
social, ethnic and religious groups live on the territory of any state and are in constant contact with one another. In 
addition, people are often moving, travelling in business, migrating, so knowledge of the principles of intercultural 
communication is essential at the present time. The relevance of this research lies in the fact that it is carried out in 
the line of research, which is connected with the problem of intercultural communication. A comparative analysis of 
the mother tongue and the language being studied, in this case Ukrainian and German, is suggested, since learning 
a foreign language must be closely linked to the knowledge of the mother tongue. This is to strengthen the impact of 
intercultural communication on the students for a more practical acquisition of foreign language. The aim of our work 
is to investigate the current German and Ukrainian languages and to identify their common features, which can be 
used in the formation of intercultural communication in the process of foreign language learning. The object of the 
research is 2 languages – German and Ukrainian, which are representatives of 2 strands of the foreign European 
language: German and Slovenian. The subject of the research is phonetic, morphological, lexical and grammatical 
units of German and Ukrainian languages. The study was based on old and contemporary vocabularies of German and 
Ukrainian language, as well as on etymological vocabularies. The work used the method of observation, descriptive 
and comparative-historical research methods. Our study of the Ukrainian and German language corpus has established 
the inextricable links of their spatial disjuncture, which have been identified on the basis of phonetic, morphological, 
grammatical and lexical criteria. The language facts revealed give grounds to believe that the German and Ukrainian 
languages are not only one of the largest language families in the world, The German and Ukrainian languages not 
only belong to one of the largest language families in the world, the Indo-European one, but they are also more closely 
connected than the other members of the Germanic and Slovenian languages.

Key words: German, Ukrainian, communicative interaction, competences, skills.

Постановка проблеми. Під міжкультурною 
комунікацією (далі – МК) більшість лінгвістів 
(Алієва, 2007; Кузьміна, 2002; Селіванова, 2011; 
D. Deardorff, 2006; Rost-Roth, 1996) розуміють 
комунікативну взаємодію представників різних 
культур, під час якої відбувається обмін інформа-
цією, досвідом і духовними цінностями. Оскільки 
представники різних спільнот взаємодіють один 
із одним ще з далеких часів появи людства та 
виділення їх в окремі людські групи, де вже існу-
вали ти чи інші культури, то можна припустити, 
що основа міжкультурної комунікації зародилася 
ще в далекій давнині.

Звичайно, це був зовсім інший спосіб спілку-
вання, якщо порівнювати його із сьогоденним, але 
вже тоді людство, як і тепер, намагалося розуміти 
чуже й водночас бути зрозумілими при спілку-
ванні чужою мовою.

Проблеми міжкультурної комунікації завжди 
цікавили як вітчизняних, так і зарубіжних нау-
ковців. Особлива роль у цьому належить порів-
няльно-історичному методу, що з’явився в гумані-
тарних науках на початку ХІХ століття й дав змогу 
почати цілеспрямоване систематичне вивчення 
мов і культур.

Засновниками порівняльно-історичного мовоз-
навства вважаються, як наголошує В. В. Левиць-
кий, Ф. Бопп, Я. Грімм, В. Грімм, Р. Раск, О. Х. Вос-
токов та ін. (Левицький, 2008: 24). Проблемами 
мовленнєвої діяльності й спілкування займався 
також В. Гумбольдт (Humboldt, 1994) та ін.

Існує думка, що теорія міжкультурної комуні-
кації почала формування в часи Другої світової 
війни й пов’язана з діяльністю дипломатів, полі-
тиків бізнесменів. Особливий вплив на розвиток 
міжкультурної комунікації мала публікація книги 
Е. Холла «The Silent Language» – «Мовчазна 
мова» (1959 р.), де він підкреслював особливий 
зв’язок між культурою та комунікацією. Автор 
уважав, що культура людини завжди пов’язана зі 
знаннями як рідної мови, так й іноземної.

За останні роки зацікавленість до вивчення 
міжкультурної комунікації значно посилилася, бо з 
активним проявом процесів глобалізації з’явилася 
необхідність зберегти будь-яку національну куль-
туру від впливу цієї ж глобалізації (Донець, 2001; 
Селіванова, 2011; Комарницька, 2008).

У сучасному світі на території будь-якої дер-
жави проживає велика кількість соціальних, 
етнічних і релігійних груп, які постійно між 
собою контактують. Крім того, люди часто ман-
друють, їздять у ділових справах, мігрують, тому 
знання принципів міжкультурної комунікації сьо-
годні дуже необхідні.

Оскільки мова – це основа комунікативної 
діяльності, засіб пізнання та передачі інформації, 
при цьому дуже важливою, як уважає О. О. Селі-
ванова, є комунікативна адаптивність, тобто здат-
ність комунікантів до перегляду звичних уявлень і 
рішень, до гнучкого реагування на обставини, що 
змінюються в процесі спілкування, але без утрати 
особистісної свободи. (Селіванова, 2010: 263). 
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Саме тут треба розглядати освіту загалом і мовну 
освіту зокрема як основу для формування здат-
ності суб’єктів до міжкультурної взаємодії на рів-
них правах незалежно від суспільного простору. 
Авторка також підкреслює, що культурні стан-
дарти зафіксовані в знаковій формі культурно-
мовного коду, але володіння іншою мовою ще 
не передбачає комунікативної успішності, бо для 
цього потрібно органічно поєднувати в спілку-
ванні три взаємно проникні коди: мовний, пара-
вербальний і культурний (Селіванова, 2011: 275).

Аналіз досліджень. Хоча проблема між-
культурної комунікації при викладанні інозем-
них мов існувала давно, але тільки останнім 
часом учені підійшли до її ретельного вивчення. 
У цьому напрямі є напрацювання М. О. Гузико-
вої, Н. Г. Приходько, І. Михайленко, І. Г. Кули-
ної, Ю. О. Березіної та ін. (Гузикова, 2015; При-
ходько, 2016; Михайленко, 2012; Кулина, 2020; 
Березіна, 2020).

Названі вчені наголошують, що кожне заняття 
іноземної мови – це перехрестя культур, це прак-
тика міжкультурної комунікації, тому що кожне 
іноземне слово відображує іноземну культуру, за 
кожним словом стоїть зумовлене національною 
свідомістю уявлення про світ.

Наше бачення зазначеної проблеми полягає 
в тому, що сучасне викладання іноземної мови 
вимагає від викладача необхідної компетентності 
та компетенції, тобто не тільки знань, а й умінь 
навчити студентів володіти іноземною мовою, 
щоб вони, розвиваючи свої комунікативні зді-
бності, спиралися на нерозривну єдність між 
світом і культурою народів, які цими мовами роз-
мовляють.

Відомо, що до основних компонентів при 
викладання іноземної мови належать не тільки 
знання самої мови, її фонетичного, морфологіч-
ного, граматичного, лексичного складу, а й зна-
ння літератури й культури, національних звичаїв 
і традицій, лінгвокраїнознавства іноземної мови, 
що вивчається.

Але поряд із наявними необхідно знаходити 
нові методи викладання. Уважаємо, що одним із 
таких є застосування знань із царини загального 
мовознавства, історії мови, етимології та семан-
тики, бо саме ці науки розкривають лексичні й 
інші зв’язки між різними мовами, більшість із 
яких виникли з єдиної індоєвропейської прамови 
(напр., германські, слов’янські та інші мови).

Актуальність дослідження полягає в тому, що 
воно виконано в руслі досліджень, які пов’язані з 
проблемою міжкультурної комунікації. При цьому 
пропонується проведення порівняльного ана-

лізу рідної мови та мови, що вивчається, у цьому 
випадку української та німецької, бо вивчення 
іноземної мови має відбуватися в тісному зв’язку 
зі знаннями власної мови.

Саме це дасть змогу посилити вплив міжкуль-
турної комунікації на студентів для більш прак-
тичного засвоєння іноземної мови.

Мета статті полягає в дослідженні сучасної 
німецької та української мов і виявленні їх спіль-
них рис, що може бути застосовано при форму-
ванні міжкультурної комунікації в процесі опану-
вання іноземною мовою.

Об’єктом дослідження обрано 2 мови – німецьку 
й українську, які є представниками 2 гілок індоєв-
ропейської мови: германської та слов’янської.

Предметом дослідження є фонетичні, морфо-
логічні, лексичні й граматичні одиниці німецької 
та української мов.

Матеріалом дослідження слугували давні й 
сучасні словники німецької та української мов, а 
також етимологічні словники. Використано метод 
спостереження, дескриптивний і порівняльно-
історичний методи дослідження.

Виклад основного матеріалу. У результаті 
проведеного нами дослідження встановлено, що 
німецька та українська мови мають багато спіль-
ного на різних мовних рівнях (фонетичному, мор-
фологічному, граматичному, лексичному тощо).

При розгляді таких лексичних одиниць, як 
санскр. *ghamsa, грец. khen, лат. (h)anser, да. gos, 
двн. gans, дісл. aisl, нім. Gans, укр. гусак, вияв-
лено, що на початку слова (im Anlaut) відбувається 
такий перехід приголосних: *gh→kh→h→g→г, 
де перехід *gh→k уважається Першим пересу-
вом приголосних, або Законом Грімма (Die Erste 
Lautverschiebung oder Grimmisches Gesetz), а 
перехід k→g→г відбувається за Законом Вернера 
(Wernersches Gesetz). Цей факт свідчить про спо-
рідненість зазначених мов, де відбувалися вищев-
казані явища.

Фонетичний аналіз початкових приголосних у 
словах санскр. *bhrater, грец. phrator, лат. frater, 
гот. broþar, двн. bruodar, нім. Bruder, укр. брат 
також підтверджує спорідненість цих мов, де від-
бувався поступовий перехід *bh→ph→f→b→б.

Виявлено також спільні риси у форматі порів-
няльної граматики, наприклад, при дієвідміні в 
деяких індоєвропейських мовах, у тому числі 
німецькій та українській (див. таблицю 1).

Зазначені форми дієслів з’явилися в різні часи, 
але завдяки порівняльно-історичному методу 
встановлюється спорідненість цих мов, що відо-
бражена в певній закономірності як у дієвідміні 
(однина/множина, особові закінчення дієслів), так 
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і в морфологічному складі, бо ці дієслова мають 
однакову основу.

Спостереження за розвитком давньої основи 
*werÞ, warÞ, wurÞ, яка існує в розглянутих дієс-
ловах, показало, що в індоєвропейській мові *uer 
мало значення «стати, вертіти, крутити», у гер-
манській *warÞ, wurÞ, werÞan означало «ставати, 
стати, становитися», у слов’янській *vьrteti – 
«вертіти, воротити».

Інша індоєвропейська основа *bhewa/ bhow/ 
bhw, що означала «рости, бути, жити», набула в 
германських мовах рефлекси кореня *bew/bow/
bu «жити, бути», у слов’янських – *byti – «бути». 
При цьому один з трьох іє. коренів, що стано-
вить суплетивну парадигму дієвідміни зі значен-
ням «бути» (ez-, wez-), становить як у сучасній 
німецькій мові, так і в сучасній українській мові 
контамінацію (змішування, зрощення, взаємо-
дію) іє. *ez та *bheuə, у результаті чого маємо в 
німецькій мові bin (від «sein»), а в українській 
мові – буду від «бути».

Розглянемо також такі граматичні реалії, що є 
свідченням спорідненості досліджуваних мов:

– стосовно управляння дієслів (Rektion der 
Verben): нім. danken (Dat.) – укр. дякувати комусь 
(Ich danke dir. – Я дякую тобі.); нім. warten auf 
Akk. – укр. чекати на когось (Ich warte auf dich. – 
Я чекаю на тебе.); нім. es braucht mir – мені бра-
кує (Es braucht mir Kenntnisse – Мені бракує 
знань) тощо;

– стосовно спільного роду іменників: нім. 
der Hund – укр. собака (він), нім. das Haar – укр. 

волосся (воно), нім. die Pappel – тополя (вона) 
тощо.

Що стосується лексичного складу, то тут 
також виявлено чимало спільних рис, напри-
клад: das ABC – абетка, das Ziel – ціль, der 
Borg – борг, die Gewalt – ґвалт, das Dach – дах, der 
Druck – друк, das Komma – кома, die Kost – кошт, 
die Krawatte – краватка, das Öl – олія, der Palast – 
палац, das Papier – папір, passen – пасувати, die 
Perle – перлина, das Porzellan – порцеляна, das 
Statut – статут, der Streik – страйк, das Fach – фах, 
fein – файний, die Kneipe – кнайпа, die Mauer – 
мур, die Waage – ваги тощо.

Дослідження етимології багатьох німецьких та 
українських іменників знову повертає нас до їх 
спільного індоєвропейського минулого:

– das Blech – бляха iє. ⃰bhlig, герм. ⃰blik, двн. 
bleh, нім. Blech, укр. бляха;

– blau – блакитний іє. ⃰bhel/bhle, герм. blæwaz, 
двн. blao, нім. blau, укр. блакитний;

– der Bruch – брухт іє. ⃰bhreg, герм. ⃰brek/brak, 
двн. brehha, нім. Bruch, укр. брухт;

– das Dach – дах iє. (s)teg, герм. þaka, двн. 
teka/deka, нім. Dach, укр. дах;

– der Hain – гай iє. ⃰guoi-/gui-, герм. guec(h), 
двн. guec(h), нім. Hain, укр. гай;

– die Mauer – мур iє. ⃰smei/mai -t, герм. ⃰maiß/d, 
⃰mairja, двн. meit, нім. Mauer, укр. мур;

– das Öl – олія лат. olium, герм. ⃰ol/al, двн. oli/
ole, нім. Öl, укр. олія;

– die Waage – ваги iє. ⃰uegh, герм. ⃰wegt (-ht), 
двн. waga, нім. Waage, укр. ваги.

Таблиця 1
Прояв дієвідміни на прикладі зазначених індоєвропейських мов

Дійсний спосіб, теперішній час Indikativ Präsens
Singular (однина)

лат. гот. нім. укр.
1. verto
2. vertis
3. vertit

1. wairþa
2. wairþis
3. wairþiþ

1. werde
2. wirst
3. wird

1. верчу
2. вертиш
3. вертить

Plural (множина)
лат. гот. нім. укр.

1. vertimus
2. vertitis
3. vertunt

1. wairþam
2. wairþiþ
3. wairþand

1. werden
2. werdet
3. werden

1. вертим
2. вертите
3. вертять

Таблиця 2
Порівняльний аналіз дієвідміни німецького дієслова «sein» та українського «бути»

Дійсний спосіб, теперішній час Indikativ Präsens
однина множина Singular Plural

1. буду
2. будеш
3. буде

1. будемо
2. будете
3. будуть

1. bin
2. bist
3. ist

1. sind
2. seid
3. sind
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Висновки. У ході дослідження мовного кор-
пусу української та німецької мов установлено 
безперечні зв’язки їх спорідненості, які виявлені 
з урахуванням фонетичних, морфологічних, гра-
матичних і лексичних критеріїв. Виявлені мовні 
факти дають підставу вважати, що німецька та 
українська мови не тільки належать до однієї з 
найбільших мовних сімей у світі, індоєвропей-
ської, а й мають більш тісні зв’язки, ніж інші 
представники германських і слов’янських мов. 

Це дає змогу висунути гіпотезу про існування 
якоїсь мовної спільноти, до якої належали укра-
їнці й німці. Однак це є тільки припущенням, яке 
потребує ретельних досліджень і не тільки на 
мовному рівні.

Проведене нами дослідження стане певним 
внеском при формуванні міжкультурної комуні-
кації в процесі сучасного викладання іноземної 
мови через знання рідної мови (Fremdverstehen 
auf Selbstverstehen).
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14. Kulyna I., Berezina I. FREMDVERSTEHEN AUF SELBSTVERSTEHEN. ΛΌГOΣ. 2020. Р. 91–95. URL:  

https://doi.org/10.36074/24.07.2020.v3.32.
15. Rost-Roth M. Deutsch als Fremdsprache und interkulturelle Kommunikation. Zeitschrift für Interkulturellen 

Fremdsprachenunterricht. 1996. № 1 (1). Р. 37. URL: vailable:http://www.spz. tudarmstadt.de/projekt_ejournal/jg_01_1.

REFERENCES
1. Alieva, N.N. (2007). Lingvokul`turologiya, mezhkul`turnaya kommunikaciya i krosskul`turnaya lingvistika. 

[Linguistics, intercultural communication and cross-cultural linguistics]. Nauchnoe prostranstvo Evropy`: materialy` 
konferencii. E`lektronny`j resurs. Rezhim dostupa: http://www.rusnauka.com/8._NPE_2007/Philologia/19454.doc.htm 
[in Russian].

2. Gudkov, A.B. (2000). Mezhkul`turnaya kommunikaciya: problemy` obucheniya. [Intercultural Communication: 
Problems of Teaching]. Moskwa: Izd-vo moskovskogo universiteta [in Russian].

3. Guzikova, M.O., Fofanova, P.Yu. (2015). Osnovy` teorii mezhkul`turnoj kommunikacii. [Fundamentals of Intercultural 
Communication Theory]. Ekaterinburg: Izdatel`stvo Ural`skogo universiteta [in Russian].

4. Donecz, P.N. (2001). Osnovy` obshhej teorii mezhkul`turnoj kommunikacii: nauchny`j status, ponyatijny`j apparat, 
yazy`kovoj i neyazy`kovoj aspekty`, voprosy` e`tiki i didaktiki. [Foundations of the general theory of intercultural 
communication: scientific status, conceptual apparatus, linguistic and non-linguistic aspects, issues of ethics and didactics]. 
Xar`kov: Shtrix. p. 384 [in Russian].

5. Komarnytska, T. (2008). Mizhkulturna kompetentsiia – peredumova uspishnoi mizhkulturnoi komunikatsii 
[Intercultural competence is a prerequisite for successful intercultural communication. In: Language and culture]. V: Mova i 
kultura. Kyiv. p. 72–77 [in Ukranian].

6. Kuz`mina, Yu.A. (2002). Kommunikativny`e neudachi v mezhkul`turnom obshhenii (tipologiya prichin vozniknoveniya 
neudach na materiale nemeczkogo i russkogo yazy`kov). [Communicative failures in intercultural communication (typology 
of reasons of failures on the material of German and Russian)]. Diplomnaya rabota. Arxangel`sk [in Russian].



139ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

Кулина I., Березiна Ю. Мiжкультурна комунiкацiя як пiдґрунтя викладання…

7. Levytskyi, V.V. (2008). Osnovy hermanistyky. [Basics of Germanic Studies]. Vinnytsia. Nova Knyha. p 528 
[in Ukranian].

8. Mykhailenko, I. (2012). Mizhkulturna komunikatsiia v konteksti vyvchennia inozemnykh mov na nespetsialnykh 
fakultetakh VNZ [Intercultural communication in the context of teaching foreign languages to non-specialist faculties of 
higher education institutions]. Ukrainoznavchyi almanakh. Vyp. 9. p. 157-161. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2012_9_43 
[in Ukranian].

9. Prykhodko, N.H. (2016). Formuvannia mizhkulturnoi komunikatsii v protsesi opanuvannia inozemnoiu movoiu 
[Formation of intercultural communication in the process of foreign language acquisition.]. DVNZ «Kyivskyi natsionalnyi 
universytet imeni Vadyma Hetmana. https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/18514/115-117.pdf?sequence=1 
[in Ukranian].

10. Selivanova, O.O. (2010). Linhvistychna entsyklopediia [Linguistic Encyclopaedia]. Poltava, Dovkillia-K. p. 843. 
[in Ukranian].

11. Selivanova, O.O. (2011). Osnovy teorii movnoi komunikatsii. [Fundamentals of the theory of language 
communication]. Cherkasy. p. 350. [in Ukranian].

12. Deardorff, D. (o.J.). (2006). Interkulturelle Kompetenz – Schlüsselkompetenz des 21. Jahrhunderts? Thesenpapier 
der Bertelsmann Stiftung auf Basis der Interkulturellen-Kompetenz, Modelle von Dr. Darla K. Deardorff. Letzter Zugriff 
https://www.jugendpolitikineuropa.de/downloads/22-177-414/bertelsmann_intkomp.pdf.

13. Humboltd, W., von. (1994). Über die Sprache. Reden vor der Akademie. Tübingen.
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ХРИСТИЯНСЬКІ ЦІННОСТІ, ОБРАЗИ ТА ПІДТЕКСТИ  
В КНИЗІ ДЖ. Р. Р. ТОЛКІНА «СИЛЬМАРИЛІОН»

У статті виокремлено й описано християнські мотиви, образи й підтексти в збірці Дж. Р. Р. Толкіна «Силь-
мариліон», яку посмертно опубліковано його сином Крістофером Толкіном і яка стала основою знаного в усьому 
світі роману «Володар перснів».

Простежено чіткі паралелі вигаданого письменником світу Середзем’я з християнською традицією. 
З’ясовано, що Ілуватар, як і християнський Бог, сотворив думкою, тобто словом, дітей своїх – ельфів і людей – 
за образом і подобою своєю.

Виявлено, що валари схожі з янголами: ті й інші є надзвичайно гармонійними істотами, у яких наявне стихій-
не начало. Символічною є кількість валарів – сім, що також є продовженням християнської традиції.

Майярів, тобто молодших богів, можна порівняти з демонами.
З’ясовано, що Толкін виводить яскраво негативного персонажа – Мелькора, продовжуючи етичну традицію 

боротьби між добром і злом, притаманну християнській міфології. Образ Мелькора має багато спільних рис із 
Сатаною.

Проведено паралель між пеклом і фортецею Мелькора, збудованою глибоко під землею. Володіння Мелькора 
в толкінівській міфології уявляється віддаленим від решти світу горами місцем, як і Диявол живе не в жодному 
буквальному місці землі й не в пеклі, а, за християнськими віруваннями, перебуває в околицях усієї землі.

Дзеркальним відображенням самого Мелькора є спотворені ним ельфи – орки, і колишні енти – тролі. У хрис-
тиянській міфології янголи, які відкинули своє призначення, іменуються палими янголами, бісами, демонами.

Незвичайні образи ентів уналежнено до фантастичної «ботаніки» й «зоології», запозиченої з дохристиян-
ських міфів і народних вірувань.

Зроблено висновки, що «Сильмариліон» є унікальним за своєю сутністю та глибиною твором, який посідає цен-
тральне місце у творчості Дж. Р. Р. Толкіна. У цьому творі найбільш повно представлено міфологічну картину світу, 
створену письменником, який спирався на естетичний досвід попередніх епох, на міфи й сказання різних народів, на 
загальну міфологічну традицію, а також на християнську, частково трансформуючи їх відповідно до власного задуму.

Ключові слова: християнські мотиви, християнські образи, християнські підтексти, християнська тради-
ція, міф, сказання.
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СHRISTIAN VALUES, IMAGES AND UNDERLYING MESSAGES  
IN J. R. R. TOLKIEN'S BOOK “SILLMARILLION”

The article highlights and describes Christian motives, images and underlying messages in the collection of 
J. R. R. Tolkien's “Silmarillion”, which was posthumously published by his son Christop her Tolkien and which became 
the basis for the world -famous novel “The Lord of the Rings”.

There are clear parallels between the writer's world of Middle-earth and the Christian tradition. Iluvatar, like the 
Christian God, created his children – elves and humans by thought, that is, by word, in his own image and likeness.

Valars are similarto angels: both are extremely harmonious beings in which there is a spontaneous beginning. The 
number of valars is symbolic – seven, which is also a continuation of the Christian tradition.

Mayars, i.e. younger gods, can be compared to demons.
Tolkien has been found to bring out a brightly negative character, Melkor, continuing the ethical tradition of the 

struggle between good and evil inherent in Christian mythology. Melkor's image has much in common with Satan.
A parallel is drawn between hell and the Fortress of Melkor built deep underground.
In Tolkien's mythology, Melkor's possession seems to be a remote place from the rest of the world, just as the Devil 

does not live in any literal place on earth or in hell but, according to Christian beliefs, is in the vicinity of the whole earth.
The mirror image of Melkor himself is the distorted elves – orcs and formerents – trolls. In Christian mythology, angels 

who have rejected their purpose are called fallen angels, demons, demons.
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Unusual imagesof ents belong to the fantastic “botany” and “zoology”, borrowed from pre-Christian myths and 
folk beliefs.

In conclusion, “Silmarillion: is a unique work in its essence and depth, which occupies a central place in the work of 
J. R. R. Tolkien. The work most fully presents the mythological picture of the world created by the writer who relied on 
the aesthetic experience of previous eras, the myths and legends of different peoples, the general mythological tradition, 
as well as Christian, partially transforming them according to his own pattern.

Key words: Christian motives, Christian images, underlying Christian messages, Christian tradition, myth, sagas.

Постановка проблеми. Джон Роналд Руел 
Толкін є однією зі знакових фігур англійської та 
світової літератури ХХ ст. Серйозне наукове заці-
кавлення творчістю Дж. Р. Р. Толкіна з’явилося 
наприкінці 60-х рр. ХХ ст. Друкуються англомовні 
праці, присвячені деяким проблемам його най-
відомішого твору – «Володаря Перснів», питан-
ням популярності письменника, його творчості. 
У 1976 р. видано першу критичну працю, при-
свячену «Сильмариліону», К.С. Кілбі – «Толкін і 
«Сильмарильйон» («Tolkien and the Silmrillion») 
(Kilby, 1976). Пізніше виходять друком праці як 
літературознавців, так і лінгвістів. 90-і рр. ХХ ст. 
характеризуються загальним спадом зацікавлень 
критиків щодо творчості Дж. Р. Р. Толкіна.

Аналіз досліджень. Хронологічно набагато 
пізніше з’являються критичні праці, присвячені 
творчості Толкіна, українською та російською 
мовами. Це дисертація Р. Кабакова «Повелитель 
колец» Дж. Р. Р. Толкина и проблема современного 
литературного мифотворчества» (Кабаков, 1989), 
кандидатська дисертація І. Маклакова «Эпопея 
Дж. Р. Р. Толкина «Властелин Колец» в контексте 
западноевропейских литературных традиций» 
(Маклаков, 2007), дисертація О. Філоненко «Рене-
сансно-бароковий «магічний код» у британській 
літературі (на матеріалі творів кінця XVI–ХХ сто-
літь)» (Філоненко, 2017) тощо.

Окремі зауваги щодо християнської традиції у 
творах Дж. Р. Р. Толкіна можна знайти в дисертації 
О. Потапової «Мифотворчество Дж. Р. Р. Толкина: 
«Сильмариллион» в контексте современной тео-
рии мифа» (Потапова, 2005), монографії П. Іва-
нишина «Критика і мета критика як осмислення 
літературності» (стаття «Туга за героїчним») (Іва-
нишин, 2012) тощо.

Мета статті – виокремити й описати христи-
янські мотиви, образи та підтексти в збірці Дж. 
Р. Р. Толкіна «Сильмариліон», яку посмертно опу-
бліковано його сином Крістофером Толкіном і 
яка стала основою знаного в усьому світі роману 
«Володар перснів».

Виклад основного матеріалу. У період Пер-
шої світової війни Толкін зробив перші начерки 
про міфологію, і це захоплення давніми міфами 
германських народів і легендами старонорвезькою 
мовою не полишило його до кінця життя. Саме 

в ці страшні часи народився в уяві письменника 
його знаменитий «Сильмариліон». Толкін мріяв 
створити «міфологію Англії». У листі до свого 
друга Мілтона Волдмена він писав: «Також, – і, 
сподіваюся, це не прозвучить безглуздо – мене 
віддавна гнітила бідність моєї улюбленої країни: 
вона не має власних сказань (вирощених на її мові 
та ґрунті), чи принаймні вони не тієї якості, яку я 
шукав і знайшов…» (Толкін, 2014: 15).

Зазначимо принагідно, що задовго до того, як 
Дж. Р. Р. Толкін став усесвітньо відомим пись-
менником, філологом-медієвістом, професором 
Оксфордського університету, він змушений був 
виживати в протестантській країні англійських 
католиків, до громади яких прилучилася його 
мати зі своїми синами. «Мужність і вірність мате-
ринській вірі постійно різьбитимуть характер 
буття письменника», – констатує П. Іванишин 
(Іванишин, 2012: 125).

У період 1917–1918 рр. окремі сюжети про 
ельфів, про боротьбу добра і зла впевнено виши-
ковуються в масштабну епопею, присвячену вига-
даному міфологічному світові. Формується уяв-
лення про три епохи Середзем’я, вимальовується 
образ Феанора, який створив штучні дорогоцінні 
камені, магічні кристали, чарівні світильники. 
Тема дивовижних каменів Сильмарилів буде роз-
винута в циклі сказань Середзем’я – «Сильмари-
ліоні», що стали легендарною провісницею зна-
комитого «Володаря Перснів».

Толкін залишив нащадкам три версії голов-
ного твору його життя, над яким автор працював 
понад 50 років. Сину письменника Кристоферу 
вдалося на основі батьківських рукописів вима-
лювати кінцеву версію «Сильмариліона», який 
побачив світ у 1977 р.

Розпочинається «Сильмариліон» Піснею айну-
рів «Айнуліндале» – переказом про створення 
Арди, що нібито належить перу ельфа Румила. 
Далі йде «Валаквента» (Історія валарів) – розпо-
відь про валарів, майарів і прислужників Мелькора. 
Центральною частиною твору є «Квента Сильма-
риліон». Після неї йде «Акаллабет», а завершує 
книгу невеликий за обсягом твір «Про персні влади 
і третю епоху». Унікальний художній світ постає 
перед читачем, привабливий своєю будовою, завер-
шеністю, кодексом морально-етичних цінностей.



Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 35, том 3, 2021142

Мовознавство. Лiтературознавство

Тонкий знавець різних міфологій світу, Толкін не 
просто запозичував відомі сюжети й образи, а впи-
сував їх у власну міфологічну систему, керуючись 
спільними для різних міфологій закономірностями.

Автор «Сильмариліона» закликав розмежову-
вати міфологію і релігію, вважав, що вони нероз-
ривно переплелися, хоча сама по собі міфологія 
не має релігійного значення.

Відомо, що основою будь-якої міфології є опис 
того, звідки походить світ. Аналізуючи цей мотив у 
Толкіна, можна навести паралелі із сюжетами з різ-
них традиційних міфологій, із певними філософ-
ськими системами. Перші два речення «Музики 
айнурів» відсилають нас до Біблії: «Був собі Еру, 
Єдиний, котрого на Арді величають Ілуватаром. 
І спершу сотворив він айнурів Святих, котрі стали 
нащадками думки Його та пробували з Ним іще до 
сотворення всього іншого» (Толкін, 2014: 40). Долі 
айнурів пов’язані з долею Арди, тобто Землі, а 
самих їх можна порівняти з біблійними янголами.

С. Аверінцев писав: «Учення християнської 
теології про Бога визначається, по-перше, тим, 
що християнство успадковує сформовану в юда-
їзмі ідею єдиного Бога як носія абсолютної благо-
сті, абсолютного знання й абсолютної могутності, 
Бога, причина якого в Ньому Самому, Бога, ство-
ріннями якого є всі істоти й речі, починаючи від 
верховних Ангелів і небесних світил до останньої 
травички: крім Самого Бога, немає нічого, що не 
було б сотворено Богом» (Аверинцев, 2004: 222).

Аналізуючи мотив перетворення у світі Толкіна, 
простежуємо чіткі паралелі з християнською тра-
дицією, оскільки Ілуватар у «Сильмариліоні» тво-
рить спочатку світ невидимий, а пізніше видимий.

Ілуватар творив думкою, тобто словом. «І 
сталося так, що Ілуватар скликав усіх айну-
рів і сповістив величну музичну тему, відкривши 
перед ними речі прекрасніші та дивовижніші, 
ніж явлені доти; і пишнота її вступу та розкіш 
фіналу так приголомшили айнурів, що вони покло-
нилися Ілуватарові й замовкли» (Толкін, 2014: 40). 
«На початку було Слово, а Слово в Бога було, і Бог 
було Слово», – читаємо в Біблії (Ів. 1: 1).

«Бо дітей Ілуватара лише він єдиний замислив, 
і народилися вони разом із третьою темою» (Тол-
кін, 2014: 44). Дітьми його стали ельфи та люди – 
Первородні та Послідовники. Сотворив Ілуватар 
дітей своїх за образом і подобою своєю: «Відтак, 
угледівши Дітей, айнури полюбили їх – особливо 
за цілковиту відмінність, дивність і волю, за те, 
що в них відобразилася нова грань духу Ілуватара 
та відкрилася ще якась часточка його мудрості, 
яку за інших обставин не пізнали би навіть вони» 
(Толкін, 2014: 44).

За основу для решти богів – валарів – Тол-
кін узяв традиційну міфологію. Валари наділені 
більш широкими функціями порівняно з айну-
рами. Це надзвичайно гармонійні істоти, у яких 
наявне стихійне начало. Воно також характеризує 
янголів: «Янголи знаходяться в особливо близь-
ких стосунках <…> із найрізноманітнішими сти-
хійними силами <…> як розпорядники, управи-
телі та хранителі світил, джерел, рослин і тварин, 
хмаринок і дощів, небесних сфер» (Мифология, 
1988: 44). «Цих Величних Духів ельдари назвали 
валарами, Силами Арди, а люди зазвичай велича-
ють їх богами» (Толкін, 2014: 52).

Кількість валарів – сім: «Є семеро Валарських 
Володарів і семеро валієр, Валарських Королев» 
(Толкін, 2014: 52). Це продовження певної законо-
мірності: сім днів тижня, астральних сім планет, 
у християн – сім смертних гріхів, сім чеснот, Бог 
сотворив світ за шість днів, а на сьомий відпочивав.

Поряд із валарами, що уподібнені до старших 
богів, Толкін виводить образи майярів, яких можна 
порівняти з молодшими богами (тобто демонами).

Письменник використовує поширений мотив 
вічної боротьби між добром і злом, між Ілуватаром 
і Мелькором-Морготом із його жагою Вічного 
Полум’я, як між Христом та Антихристом. Його 
йменували Темним Володарем, Ворогом. Мель-
кор, як і Сатана, покликаний усе породжене Твор-
цем зруйнувати, спотворити. Мелькор, як і Дия-
вол, є уособленням зла, ворожої руйнівної сили. 
Сатана був створений Богом як праведна духовна 
істота, і Мелькор спочатку «був найвеличнішим 
айнуром, котрий брав участь у творенні Музики» 
(Толкін, 2014: 45). «Зі шляхетності він скотився 
до пихатості, а з пихатості – до презирства. 
І почав зневажати всіх, окрім себе, став марно-
славним і безжальним духом» (Толкін, 2014: 61).

Як пекло традиційно уявляється підземеллям, 
так і «Мелькор почав копати і будувати глибоко 
під Землею, де промені Іллуїна були тьмяні та 
холодні, величезну фортецю» (Толкін, 2014: 66).

Однак Диявол живе не в жодному буквальному 
місці землі й не в пеклі, а, за християнськими 
віруваннями, перебуває в околицях усієї землі 
(Луки, 4: 5, 6). Володіння Мелькора в толкінів-
ській міфології також видається віддаленим від 
решти світу горами місцем.

У християнській міфології янголи, які від-
кинули своє призначення, іменуються палими 
янголами, бісами, демонами. Орки – це спотво-
рені Мелькором ельфи, а тролі – колишні енти. 
Орки дзеркально відображають самого Мелькора. 
«Мелькор вивів мерзотну породу орків, котрі від-
тоді стали заклятими ворогами <…> Мелькор не 
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міг сотворити ні нового життя, ні навіть його 
подоби – так кажуть мудрі. Але у глибині темних 
орківських сердець кипіла ненависть до Повели-
теля, призвідника їхніх нещасть, котрому вони 
служили зістраху. Це, ймовірно, був найплідніший 
учинок Мелькора – і найогидніший для Ілуватара» 
(Толкін, 2014: 88). Толкін створює ще одні незви-
чайні образи – ентів. Вони є чимось середнім 
між деревами й людьми. Окрім ентів, що відда-
ють перевагу диким лісам, існують ще ентиці, які 
завідували садами та навчили людей вести сіль-
ське господарство. Наприкінці Другої Епохи сади 
були зруйновані й ентиці зникли. Енти шукали й 
кликали їх – та марно. «Вторинна міфологізація 
християнської ідеології виявилася, між іншим, і в 
тому, що фольклор і книжна культура середньо-
віччя широко пов’язували з її уявленнями образи 
фантастичної «зоології» та «ботаніки», запози-
чені з дохристиянських міфів, народних вірувань, 

пізньоантичної популярної науки, оповідей ман-
дрівників тощо», – пише С. Аверинцев (Аверин-
цев, 2004: 226).

Висновки. Усе сказане дає змогу виснову-
вати, що «Сильмариліон» є унікальним за своєю 
сутністю й глибиною твором, який посідає цен-
тральне місце у творчості Дж. Р. Р. Толкіна. 
У цьому творі найбільш повно представлено 
міфологічну картину світу, створену письменни-
ком, який спирався на естетичний досвід попе-
редніх епох, на міфи й сказання різних народів, 
на загальну міфологічну традицію, а також на 
християнську, частково трансформуючи їх відпо-
відно до власного задуму. Письменник майстерно 
використовує християнські образи, символи та 
підтексти, надаючи їм нового, неповторного 
забарвлення, орієнтуючи читача на християнські 
цінності як непересічні орієнтири духовного роз-
витку особистості.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Аверинцев С. Софія-Логос. Словник. 2-е видання. Київ : Дух і Літера, 2004. 640 с.
2. Іванишин П. В. Критика і метакритика як осмислення літературності : монографія. Київ : ВЦ «Академія», 2012. 

288 с.
3. Кабаков Р.И. «Повелитель колец» Дж. Р. Р. Толкина и проблема современного литературного мифотворчества : 

дисс. … канд. филол. наук : 10.01.05. Ленинград, 1989. 198 с.
4. Маклаков И. О. Эпопея Дж. Р. Р. Толкина «Властелин Колец» в контексте западноевропейских литературных 

традиций : дисс. … канд. филол. наук : 10.01.03. Казань, 2007. 171 с.
5. Мифология. Большой энциклопедический словарь / главный редактор Е.М. Мелетинский. 4-е изд. Москва : 

Большая российская энциклопедия, 1988. 672 с.
6. Потапова О. С. Мифотворчество Дж. Р. Р. Толкина: «Сильмариллион» в контексте современной теории мифа : 

дисс. … канд. филол. наук : 10.01.03. Нижний Новгород, 2005. 260 с.
7. Толкін Дж. Р. Р. Сильмариліон / за редакцією Крістофера Толкіна ; переклад з англійської Катерина Оніщук. 

2-ге, опрацьоване видання. Львів : Астролябія, 2014. 576 с.
8. Філоненко О. Г. Ренесансно-бароковий «магічний код» у британській літературі (на матеріалі творів кінця 

XVI–ХХ століть) : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.01.06. Миколаїв, 2017. 22 с.
9. Kilby C. S. Tolkien and the Silmarillion. Wheaton, III : Shaw, 1976. 89 p.

REFERENCES
1. Averyntsev, S. (2004). Sofyia-Lohos. Slovnik. [Sophia-Logos. Dictionary]. Kyiv: Dukh y Lytera Publ, 640 р. 

[in Ukrainian].
2. Ivanyshyn, P.V. (2012). Krytyka i metakrytyka yak osmyslennia literaturnosti [Criticism and metacriticismas a 

comprehension of literature: a monograph]: monohrafiia. Kyiv : Akademiia Publ, 288p. [in Ukrainian].
3. Kabakov, R.Y. (1989). «"Povelytel kolets" Dzh.R.R. Tolkyna y problema sovremennoho lyteraturnoho myfotvorchestva» 

["The Lord of the Rings" J.R.R. Tolkien and the problem of modern literary myth-making"] : dyssertatsyia… kandydata 
fylolohycheskykh nauk : 10.01.05. Leningrad, 198 p. [in Russian].

4. Maklakov, I.O. (2007). «Эpopeia Dzh.R.R. Tolkyna "Vlastelyn Kolets" v kontekste zapadnoevropeiskykh lyteraturnыkh 
tradytsyi» [“The J.R.R. Tolkien's "The Lord of the Rings" in the Context of Western European Literary Traditions»] : 
dyssertatsyia… kandydata fylolohycheskykh nauk : 10.01.03.Kazan, 171 р. [in Russian].

5. Myfolohyia.(1988). Bolshoi эntsyklopedycheskyi slovar [Big encyclopedic dictionary] / hlavnыi redaktor 
E.M. Meletynskyi. 4-e yzd. Moscow : Great Russian Encyclopedia Publ, 672 р. [in Russian].

6. Potapova, O.S. (2005). Myfotvorchestvo Dzh. R.R. Tolkyna : «Sylmaryllyon» v kontekste sovremennoi teoryy myfa 
[Myth-making J.R.R. Tolkien: "Silmarillion" in the contex to fmodern myth theory] : dyssertatsy kandydata fylolohycheskykh 
nauk : 10.01.03. Nizhny Novgorod, 260 р. [in Russian].

7. Tolkin, Dzh.R.R. (2014). Sylmarylion [The Silmarillion] / Za redaktsiieiu Kristofera Tolkina ; pereklad z anhliiskoi 
Kateryna Onishchuk. 2-he, opratsovane vydannia. Lviv : Astrolabe Publ, 576 р. [in Ukrainian].

8. Filonenko, O.H. (2017). Renesansno-barokovyi "mahichnyi kod" u brytanskii literaturi (na materiali tvoriv kintsia 
XVI–ХХ stolit) [Renaissance-Baroque "magic code" in British literature (based on works of the late XVI-XX centuries)] : 
avtoreferat dyssertatsii… kandydata filolohichnykh nauk : 10.01.06. Mykolaiv, 22 р. [in Ukrainian].

9. Kilby, C.S. (1976). Tolkien and the Silmarillion. – Wheaton, III : Shaw, 89 p.



Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 35, том 3, 2021144

Мовознавство. Лiтературознавство

УДК 811.161.2
DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863/35-3-20

Альона КУЧЕР,
orcid.org/0000-0002-9056-7697

аспірантка кафедри української мови
Київського університету імені Бориса Грінченка

(Київ, Україна) dehalyuk@gmail.com

ПРАГМАТИКА НАЗИВНОГО ТЕМИ В ХУДОЖНІХ ТВОРАХ ІВАНА ФРАНКА

Статтю присвячено дослідженню називного теми (НТ), що є однією з категорій експресивного синтаксису. 
НТ доречно розглядати як результат сегментації тексту, яка є мовленнєвою трансформацією, пов’язаною з роз-
членуванням висловлення. Особливістю такого процесу є актуалізація найбільш важливих мовленнєвих елемен-
тів із комунікативно-прагматичного погляду. Ілюстративним матеріалом послугували художні твори І. Франка 
к. XIX – поч. XX ст., які в динаміці демонструють етапи формування його творчої письменницької манери у 
зв’язку з тогочасними мовно-літературними тенденціями.

Метою статті став комплексний аналіз НТ, що полягає у виявленні його лексико-семантичних, формаль-
но-синтаксичних і комунікативних особливостей. У результаті аналізу наукових поглядів на сутність таких 
синтаксичних структур зауважено на доцільності їх кваліфікування як називного теми, оскільки вони мають 
комунікативну сферу реалізації, тому цілком об’єктивним є їх розгляд у контексті теорії актуального члену-
вання. НТ виступає як виразник теми в тема-рематичних відношеннях. Обґрунтовано запропонований поділ НТ 
на власне називний теми й називний уявлення. Зазначено, що класичною схемою функціонування НТ є кореляція 
субстантивованої форми в позиції сегмента та її займенникового відповідника в базовій частині, окрім цього, 
указано на можливість сегмента бути непоширеним або поширеним. Зауважено потенційність НТ до формаль-
но-виражальних трансформацій, що дає змогу виокремити два його типи: предметний і словесний. У результаті 
кількісного аналізу зафіксовано приблизно однакову кількість власне називного теми й називного уявлення з пере-
важанням випадків функціонування іменників у позиції сегмента. Звернено увагу на особливість розташування 
сегмента в постпозиції та здебільшого в препозиції, що відображає двосторонній напрям реалізації тема-рема-
тичних відношень. Указано на неоднозначність зарахування простих двоскладних речень до НТ. Перспективу 
дослідження вбачаємо в подальшому залученні інших творів І. Франка, що дасть змогу панорамніше проаналізу-
вати особливості функціонування НТ у творчості письменника на діахронному зрізі.

Ключові слова: сегментовані конструкції, називний теми, називний уявлення, прагматика художнього мов-
лення, теорія актуального членування.
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PRAGMATICS OF THE NOMINAL TOPIC IN I. FRANK'S WORKS OF ART

The article is devoted to the study of the nominal topic, which is one of the categories of expressive syntax. NT should 
be considered as the result of text segmentation, which is a speech transformation associated with the dismemberment 
of the utterance. The peculiarity of this process is the actualization of the most important, speech elements from the 
communicative-pragmatic point of view. Illustrative material was the works of art of Ivan Franko in the late XIX-early 
XX century, which on the diachrony demonstrate the stages of formation of his creative writing style in connection with 
the then linguistic and literary trends.

The aim of the article was a comprehensive analysis of the nominal topic, which is to identify its lexical-semantic, 
formal-syntactic and communicative features. As a result of the analysis of scientific views on the essence of such syntactic 
structures, the expediency of their qualification as a nominal topic is noted, as they have a communicative sphere of 
implementation and therefore their consideration in the context of the theory of actual articulation is quite objective. 
NT acts as an expression of the theme in thematic-rhetorical relations. The proposed division of NT into: actually 
nominal topics and nominal representations is substantiated. It is noted that the classical scheme of NT functioning 
is the correlation of the substantivized form in the position of the segment and its pronoun counterpart in the basic 
part, in addition, the possibility of the segment to be uncommon or widespread is indicated. The tendency of NT to 
formal-expressive transformations is noticed, which allows to distinguish two types: substantive and verbal. As a result 
of quantitative analysis, approximately the same number of proper noun topic and noun representation was recorded, 
with the predominance of cases of functioning of nouns in the position of the segment. Attention is paid to the peculiarity 
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of the location of the segment in the postposition and mostly in the preposition, which reflects the two-way direction of 
the thematic-rhetorical relations. The ambiguity of enrollment of simple two-sentence sentences in NT is pointed out. We 
see the prospect of research in the further involvement of other works by Ivan Franko, which will allow a more detailed 
analysis of the features of the functioning of NT in the work of the writer in a diachronic section.

Key words: segmented constructions, nominal topic, nominal representation, pragmatics of artistic speech, theory of 
actual articulation.

Постановка проблеми. Мовна система перед-
бачає комунікативну проекцію в мовленнєве 
середовище. У результаті практичного втілення 
мови вибудовується своєрідна схема взаємодії 
учасників спілкування, на перший план якої вихо-
дить мовленнєве вираження, що безпосередньо 
пов’язане з планом змісту. У свою чергу, текст 
постає як один із можливих результатів цієї інтер-
акції лише з дещо стратегічно зміщеними струк-
турними комунікативно-прагматичними харак-
теристиками, оскільки виявляє власні графічні, 
формально-синтаксичні та функційні параметри. 
На синтаксичному рівні текст демонструє різ-
номанітні трансформації базових синтаксично 
реченнєвих моделей. Це зумовлене інноваційними 
процесами у сфері текстотворення, пов’язане з 
тенденцією до точного відображення природного 
мовлення в тексті з його синтаксичними особли-
востями, зокрема художнього, де проявляється 
індивідуально-стильова манера письменника 
з урахуванням певних прагматичних завдань 
самого твору.

Саме сегментація і є одним із найяскравіших 
прикладів активізації таких мовленнєвих змін, 
адаптованих саме в писемному мовленні. Такі 
процеси зазвичай входять до кола зацікавлення 
вчених саме в контексті розгляду категорій екс-
пресивного синтаксису, до яких належить назив-
ний теми (далі – НТ).

Аналіз досліджень. Тенденційність функціо-
нування НТ можна простежити у творах І. Франка, 
творчість якого припадає саме на злам XIX та 
XX ст., коли письменники прагнули розширювати 
мовно-виражальні горизонти художньої дійсності, 
використовуючи нетрадиційні формально-синтак-
сичні форми, яким притаманні багаті стилістичні 
ресурси та які створювали б прагматичний ефект 
сприйняття читачем.

НТ як засоби експресивного синтаксису ста-
вали неодноразово об’єктом дослідження як 
українських, так і зарубіжних учених. Ці наукові 
розвідки здійснені в контексті мовознавчого, 
літературознавчого аналізів, а саме: стилістики 
тексту, лінгвістики тексту, прагматики лінгвіс-
тичних засобів у межах різних функціональних 
стилів тощо. Авторами таких праць є М. Він-
тонів, С. Дорошенко, А. Загнітко, Ю. Зоріна, 
Н. Івкова, Л. Майорова, В. Мороз, Б. Норман, 

Л. Пац, О. Попов, О. Сковородников, В. Чаба-
ненко та ін. Проте НТ у творчості І. Франка поки 
залишається маловивченими в руслі мовознавчих 
досліджень. З огляду на це, пропонована стаття є 
актуальною, оскільки є спробою комплексного 
студіювання НТ у художніх творах І. Франка, що 
демонструють поетапність розвитку його твор-
чої манери письма.

Метою статті є виявлення провідних лексико-
семантичних, формально-синтаксичних і комуні-
кативних особливостей НТ на матеріалах худож-
ніх творів І. Франка. Мета дослідження зумовлює 
виконання таких завдань: 1) здійснити кількіс-
ний аналіз НТ у досліджуваних творах спосо-
бом відбору НТ; 2) описати структурні схеми 
НТ; 3) визначити морфологічне маркування сег-
мента та схарактеризувати лексико-семантичні 
типи його вираження; 4) з’ясувати специфіку 
функціонування НТ у контексті опрацювання 
теорії актуального членування речення й виявити 
особливості актуалізації сегмента в складі НТ; 
5) простежити на основі відібраного матеріалу 
комплекс виконуваних НТ функцій і прагматич-
ний потенціал НТ.

Виклад основного матеріалу. З метою пра-
вильного вирізнення таких структур як НТ, на 
нашу думку, є застосування теорії актуального 
членування, за якою сегмент постає як струк-
турно-граматичний і смисловий компонент і 
займає позицію теми, а базова частина – уже як 
інформаційне продовження, яке розгортає зміст 
самого висловлення, тобто постає ремою. Саме 
тому вважаємо за доцільне такі сегментовані кон-
струкції комплексно позиціонувати як НТ, але 
залежно від виконуваних функцій, виявлених екс-
пресивних відтінків, семантичних особливостей 
і морфологічного маркування пропонуємо НТ 
розділяти на власне називний теми та називний 
уявлення. Називний уявлення та власне назив-
ний теми є схожими у формально-синтаксичному 
плані, проте лексико-семантично й функційно 
дещо різними.

НТ є результатом розриву синтагматичних 
внутрішньореченнєвих зв’язків, що й призводить 
до розчленованості самого речення, тобто його 
сегментації. НТ можна позиціонувати як один із 
цілеспрямовано застосованих прийомів у худож-
ньому мовленні, оскільки сегментовані конструк-
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ції, як уважають дослідники, є явищем цілком 
стратегічно спланованим і підпорядкованим праг-
матичній настанові самого твору. Із цього приводу 
влучно зазначав свого часу Ш. Баллі, який чітко 
протиставляв сегментовану конструкцію тради-
ційній граматичній організації речення. Важливу 
відмінність між ними вчений простежує саме в 
їх цільовому застосуванні, оскільки НТ виявляє 
себе функційно, а звичайне зв’язне речення – 
формально (Баллі, 1955: 71). Подібними думками 
ділиться Г. Акімова, яка вказує на те, що теоре-
тично інформаційна порційність мовленнєвого 
подання може бути цілком замінена традиційним 
синтаксичним вираженням мовної системи, що й 
свідчить про їх потенційне внутрішньотекстове 
граматичне варіювання. Дослідники сходяться на 
думці, що НТ, входячи до категорій експресивного 
синтаксису, умотивовані цілеспрямованим бажан-
ням автора вплинути на читача та викликати в 
нього відповідні емоції. НТ у контексті розгляду 
сегментації висловлення Н. Харченко позиціо-
нує як штучно розчленоване висловлення на дві 
частини, між якими формуються тема-рематичні 
відношення, а сама сегментована конструкція 
«становить граматикалізований тип актуального 
членування, який належить до книжного мов-
лення й розрахований на певний стилістичний 
ефект» (Харченко, 1981: 165).

М. Вінтонів розмежовує синтаксичне роз-
членування в широкому та вузькому розумінні, 
перше з яких свідчить про «відхід від принципів 
синтагматичної прози, пов’язаний із розривом 
синтаксичних зв’язків як у словосполученні, так і 
в реченні» (Вінтонів, 2013: 147). У випадках вияв-
лення розчленованих конструкцій, наприклад, 
сегментованих, парцельованих тощо, доречним є 
застосування терміна «синтаксичне членування» 
у вузькому розумінні, який, конкретизуючи зру-
шення на синтагматичному рівні організації 
речення, указує на «спеціальне членування одного 
речення на два і більше висловлення» (Вінтонів, 
2013: 147). Унаслідок такого цілеспрямованого 
застосування «синтаксичної порційності» речення 
виникають так звані експресивні конструкції, які 
здатні утворювати відкриті ряди. Окрім цього, 
детально аналізуючи причини та наслідки сегмен-
тації, дослідник виявляє два її підтипи: тематичну 
й рематичну (Вінтонів, 2013: 146).

Варто зазначити, що формально-граматична 
єдність сегментованої конструкції ґрунтована на 
кореляції сегмента та базової частини, де «пре-
позитивний член речення (найчастіше підмет чи 
група підмета) повторюється в основному складі 
речення зазвичай у формі займенника» (Вінто-

нів, 2013: 146). Окрім граматично позиційної 
актуалізації сегмента з внутрішньотестовими 
зв’язками базової частини, що може мати різний 
напрям реалізації тема-рематичних відношень, 
комунікативно-функційна сутність НТ проявля-
ється в інтонаційно-смисловому акцентуванні 
ініціальної частини (сегмента) із логічно-зміс-
товим підхопленням постсегментного елемента, 
що супроводжується емоційною концентрацією 
вираження. Як результат, двочленність НТ висту-
пає як провідна особливість їх своєрідної грама-
тичної природи, що супроводжується змістово-
емоційною концептуальністю інформації та зі 
збереженням текстуальної цілісності. На нашу 
думку, виявлені характеристики НТ дають під-
стави кваліфікувати його як сегментовану кон-
струкцію рематичного типу.

Проводячи кількісний аналіз НТ в обраних 
творах І. Франка, звертаємо увагу на незначну 
кількість виявлених випадків їх функціону-
вання. Маючи контекстуальну залежність НТ, 
такі конструкції зумовлені структурною пози-
ційністю відносно базової частини. Н. Шведова, 
витлумачуючи НТ «ізольованими номінати-
вами», що можуть бути представлені словами 
в називному відмінку або іменними словоспо-
лученнями з головним словом у називному від-
мінку, зазначає обов’язкову логічну та інтона-
ційну їх залежність від речень, що стоять поряд, 
які в поєднанні формують єдине синтаксичне 
ціле. Важливою особливістю таких конструкцій 
є безпосередній зв’язок із базовими реченнями, 
які можуть бути розташовані до або після номі-
нативу (Шведова, 1987: 67).

Результати спостереження свідчать про пере-
важну кількість виявлених випадків функціону-
вання НТ у препозиції: «Пан», – а вони з віку-пра-
віку привикли низько кланятися всякому панові; 
се одинока «наука», одинока «цивілізація», яку 
передав їм двір (Франко, 1978а: 289); – Півтори 
тисячі ринських! – скрикнули в один голос робіт-
ники, – Господи милосердний, коли ж ми таку 
суму зложимо? (Франко, 1978с: 400). У таких 
випадках НТ виступає як своєрідний ознайом-
люваний елемент цілісного висловлення, який 
уводить у курс подій, ситуацій, формує уявлення 
в читача про особу, предмет і є змістовим носієм 
інформації. Однак зрідка зауважуємо й постпози-
ційні сегменти: Липневе сонце стояло майже над 
головами і пекло немилосердно, а довкола вулиці 
були самі мури і стіни, ніде ані садка, ані дерева. 
Духота (Франко, 1978с: 175); Адже я розповідав 
тобі, Регінко, що се мій елев ще з гімназіальних 
часів. О, стара знайомість, стара приязнь… 
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(Франко, 1978с: 261). Препозиційні сегменти є 
своєрідними акумуляторами уваги, активізують 
почуття, фантазії читача й таким способом поси-
люють прагматичний ефект сприйнятого тек-
сту, натомість постпозиційні мають дещо інше 
художнє призначення: виступають як завершаль-
ний мовленнєвий фрагмент фрази та ніби зами-
кають композиційно-смисловий ланцюг думок, 
вражень тощо, тобто мають підсумковий характер 
вираження. Варто також відзначити, що особли-
вого емоційного забарвлення НТ здобуває завдяки 
суб’єктивно-модальному значенню сегмента, що 
виявляється в окличній інтонації. Доречності 
такого інтонаційного оформлення додає ще й кон-
текст висловленого, який, безумовно, є важливим 
у розкодуванні прагматичності інформації.

Під час аналізу НТ привертає увагу їх лексико-
граматичне вираження, оскільки, окрім традицій-
ної субстантивованої форми вираження сегмента 
та його займенникового відповідника, вона дещо 
видозмінюється й розширює формально-вира-
жальні показники сегмента та головної частини, 
тим самим формуючи два типи НТ: предметний 
і словесний (Мороз, 2017: 43–44). Метою вико-
ристання предметного називного з функційного 
погляду, за визначенням В. Мороз, є звернення 
уваги безпосередньо до самого поняття чи пред-
мета, натомість функціонування словесного 
називного зорієнтоване на акцентування слова як 
такого, що сприймається виключно як структурно-
семантична одиниця мови, яка є носієм різних лек-
сичних значень (Мороз, 2017: 43–44), наприклад: 
«Врем’я. 25. Юлій. 1856. Гош. Мон. Бібл. Час. 
12. Пвн.» Я вписав тії слова на послідню карту 
свого пам’ятника і пішов. (Франко, 1978a: 43); 
«Ну, ну! Наложниця! Пощо зараз таке погане 
слово? Хіба вона наложниця? Служниця, та й 
годі. Кому яке діло до того, яку службу сповняє 
вона?» (Франко, 1978с: 210). Стає помітним, що 
в базовій частині «слово» в лінгвістичному розу-
мінні здатне до поєднання з вказівними займенни-
ками той або цей (сей). Однак варто зауважити, 
що словесний називний виокремлюють не за умов 
виділення слова як головного знакового репрезен-
танта, а як лише формально вираженого пред-
ставника предметного значення, тобто «слово», 
яке, перебуваючи в складі базової частини НТ, є 
своєрідним «ознаменатором» предметів і понять 
(Харченко, 1968: 68). Спільним усе ж для обох 
видів НТ є те, що в центрі уваги перебуває саме 
предмет, явище тощо, які з прагматичного погляду 
описано різними способами.

Розглядаючи структурні характеристики НТ, 
відзначаємо різні типи лексико-граматичного 

оформлення: поширені та непоширені НТ, які 
виражені: 1) окремим іменником: – Військо! – 
говорив далі Герман. – Се то само, що й жан-
дарми, тілько що нам на додаток усього при-
йшлось би кормити його, а пожитку й з нього 
ніякого. Я гадаю, що оба ті способи ані до чого 
не здалі (Франко, 1978b: 451); 2) нерозкладними 
субстантивами: – Грицько Галабурда! – скрикнув 
граф.– А що, чи не казав я, що він тут головна 
особа (Франко, 1978с: 347); 3) поєднанням імен-
ника з числівником: – Три місяці! Хто знає, що 
за три місяці може статися! (Франко, 1978b: 
401); – Дві тисячі! Ну, хіба се гроші? І з такою 
нікчемною сумою був би ти мусив дралювати за 
море на те тілько, щоб за місяць, за два там 
стати яким-небудь кельнером або пастухом 
чужого стада (Франко, 1978с: 362); 4) поєднан-
ням іменника з прикметником, займенником у 
ролі означення: – Дурна баба! Гадає, що то до неї 
відносится! То, правда, незносно, но таки добре. 
На дурних світ стоїт, а нам аби гроші! (Франко, 
1978a: 211); «А мої селяни! Чи бач, які політики? 
Дай, мовляв, підчорнимо адуката, оплюємо його і 
тим купимо собі панську ласку! (Франко, 1978с: 
271); 5) заперечного займенника нічого в субстан-
тивованому значенні займенника ніхто: «Стріча-
ються перехресні стежки на широкім степу та 
й знов розбігаються! Таке буде й наше. Що вона 
мені тепер, і що я їй? Нічогісінько. Перелетні 
тіні, що мигнуть понад долиною і не лишать по 
собі нічого-нічогісінько…» (Франко, 1978с: 272); 
6) особового займенника Я: – «…» О, я знаю, 
що тебе то мало обходить, що твого сина десь 
там у воді риби їдять! Тобі що! Але я! Моє серце 
краєся, моє серце чув, що все пропало, нема мого 
синочка золотого, нема, нема!.. (Франко, 1978b: 
281). Здійснені підрахунки свідчать про кількісну 
прерогативу функціонування іменників.

Результати кількісного аналізу НТ свідчать 
про приблизно однакове функціонування власне 
називного теми та називного уявлення (далі – 
НУ). Варто зауважити, що НУ, маючи когнітивну 
семантику, у складі має слова наглядно-чуттєвого 
значення: 1) абстрактні іменники – А, не диво, 
не диво! Давні часи, як ми бачились (Франко, 
1978с: 174); – Фаталізм! Судженої конем не 
об’їдеш (Франко, 1978с: 202); Але вимір! Ні, про-
тив такого нелюдського виміру кари я рекурсую, 
рекурсую і протестую всіми силами душі (Франко, 
1978с: 406); – Gott ьber die Welt! Отеє нещастя! 
Що ту діяти? Робота на фабриці мусить іти 
конечно! (Франко, 1978b: 445); 2) якісні прикмет-
ники на позначення внутрішнього світу людини, 
що проявляється в індивідуальному сприйнятті й 
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оцінці людей, подій, обставин тощо: Бідний Гот-
ліб! Він і справді гадав собі, що Герман не знати 
як мучиться його неприсутністю! (Франко, 
1978b: 418); Все встає против него, що мало би 
єму помагати, все гордит ним, що мало би перед 
ним коритися! Нещасний край, нещасний народ! 
І плакали ми не раз, глядячи на него, слухаючи єго 
бесіди. І оглядалися ми за помочею для него – та 
надармо (Франко, 1978a: 243). У тих випадках, де 
вжито абстрактні іменники з якісними прикмет-
никами, висловлення стає емоційно виразнішим, 
чим і посилюється ефект сприйняття: – Дивна 
річ! Мені здаєся, що я доселі не знав вас, – гово-
рив Бляйберг (Франко, 1978a: 146); – Еге-ге, чесне 
слово! Знаємо ми такі чесні слова! Ні, вже чесне 
слово іншим разом, а тепер зробіть так, як ми 
жадаємо. Чесне слово хіба в додатку, так буде 
найліпше (Франко, 1978b: 457); – «…». А най-
краще те, що, вставши, не буде тямити нічо-
гісінько, що було безпосередньо перед нападом. 
Щаслива бестія! Представте собі, отакий 
самий напад увільнив його від шибениці (Франко, 
1978с: 197). Однак натрапляємо на поодинокі 
випадки функціонування НУ, сегментом якого 
є не абстрактні, а конкретні іменники: Но тим 
разом ще угамувався від діла, дав тільки волю 
словам. – Прокляте, зрадницьке плем’я! Що за 
ім’я вирекли твої собачі уста? (Франко, 1978a: 
11). На нашу думку, це цілком прийнятні варіанти 
мовленнєвого засвоєння таких іменників у позиції 
суб’єкта, об’єкта подальших роздумів, які розгор-
таються в базовій частині НУ, оскільки важливим 
тут є саме експресивний складник висловлення, 
сутність якого вибудована на психологізмі. Окрім 
цього, у таких НУ можна чіткіше прослідкувати 
суб’єктивність висловленого, що проявляється в 
його негативній чи позитивній оцінці мовцем.

Щодо семантичного вираження НУ, за Ю. Зорі-
ною, можна виокремити такі найхарактерніші 
групи (Зоріна, 2020: 123–125): 1) найменування 
осіб (за професією, за ступенем спорідненості, 
загальна назва особи): А, меценаси! Моральні 
люди! Починають оминати безбожника! 
(Франко, 1978с: 195); «А мої селяни! Чи бач, 
які політики? Дай, мовляв, підчорнимо адуката, 
оплюємо його і тим купимо собі панську ласку! 
(Франко, 1978с: 271); 2) іменники непредметного 
характеру: – А, не диво, не диво! Давні часи, як 
ми бачились (Франко, 1978с: 174); 3) власні назви: 
Бідний Готліб! Він і справді гадав собі, що Гер-
ман не знати як мучиться його неприсутністю! 
(Франко, 1978b: 418).

Своєрідним лексичним наповненням вирізня-
ється власне НТ, для якого найуживанішими, на 

відміну від НУ, є конкретні іменники: – Слухаю 
ваших рад і дивуюся, – зачав він своїм звичай-
ним, різким тоном. – Жандарми! Чи жандарми 
заставлять робітників лізти до ям? (Франко, 
1978b: 451). Беремо за основу розроблену Ю. Зорі-
ною класифікацію НТ за лексико-семантичним 
вираженням, проте вносимо зміни, оперуючи 
особливостями функціонування НТ саме в межах 
досліджуваних творів. Формально виражені НТ 
такою лексикою (Зоріна, 2020: 126–128): 1) імен-
никами на позначення назв осіб: «Ну, ну! Налож-
ниця! Пощо зараз таке погане слово? Хіба вона 
наложниця? Служниця, та й годі. Кому яке діло 
до того, яку службу сповняє вона?» (Франко, 
1978с: 210); 2) іменниками на позначення власних 
назв: ???– А, пан Вагман! Рідкий гість! Прошу, 
сідайте! – мовив бурмістр, приймаючи Вагмана 
в своїм кабінеті (Франко, 1978с: 385); – Бенедьо! 
Той, що у мене нафтарню мурував? – скрикнув 
зачудуваний Леон (Франко, 1978b: 406); 3) імен-
ники, що позначають різні події, заходи, поняття 
зі сфери матеріального виробництва, побутової 
сфери тощо: Нарада! Нарада! Нарада! Се слово, 
мов' чари які, прояснювало вив’ялі збідовані лиця, 
кріпило мозолисті руки, напростовувало здавна 
похилені плечі (Франко, 1978b: 388); 4) абстрактні 
іменники: – Ха, ха, ха! Вірна увага. Ну, та се нам 
байдуже (Франко, 1978с: 364).

Здійснюючи аналіз НТ за кількісними показ-
никами формально виражених сегментів, поміча-
ємо поодинокі випадки функціонування або лек-
сичних повторів одного і того ж сегмента або ж 
однорідних сегментів, які логічно та граматично 
пов’язані між собою, наприклад: – Ну, численне 
зібрання! Численне зібрання! – мовив, оберта-
ючись до Євгенія (Франко, 1978с: 442); – «…». 
Ходи сюди! Позволь представити їх тобі. Пан 
Шнадельський. Пан Шварц. Сердечні хлоп’ята. 
Готові до всякої услуги, – правда, панове?… 
(Франко, 1978с: 358). Складність у наданні ста-
тусу НТ певним синтаксичним структурам, які 
є не типовими в системі НТ, викликає саме прі-
оритетний дослідницький аспект їх розгляду. Це 
стосується функціонування в ролі НТ простого 
двоскладного або складного речення: «Дивне те 
людське серце! Найбільше своє щастя, найбільшу 
розкіш бачить у тім, щоб задати другому болю-
чий удар, зробити його нещасливим, відібрати 
йому віру в людей і надію на ліпше! (Франко, 
1978с: 271). На нашу думку, якщо подібні струк-
тури аналізувати саме з формально-синтаксич-
ного погляду, то прийнятним є їх зарахування до 
ряду простих двоскладних речень, у яких чітко 
виражена граматична організація з наявністю 
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предикативних зв’язків. Натомість допускаємо й 
зовсім протилежне трактування таких структур 
у комунікативному аспекті, у якому на перший 
план виходить саме функційність речення, його 
спрямованість у мовленнєву сферу та, відпо-
відно, набуття ним контекстно зумовлених пара-
метрів функціонування. Із цього погляду завдан-
ням таких синтаксичних структур є актуалізація 
самого висловлення, акцентування на конкрет-
них частинах мовленнєвого акту. Такі функційні 
маркери НТ виявляються в тема-рематичному 
членуванні, що й допускає в позиції теми різно-
структурні синтаксичні одиниці, які займатимуть 
вихідну позицію теми, виступатимуть предметом 
повідомлення й виконуватимуть прагматичну 
функцію. Отже, уважаємо можливою бінарність 
трактування подібних речень як НТ, так і в сис-
темі простого або складного речення.

В основі дослідження НТ є синтаксичною 
структурою, яка має тема-рематичну актуаліза-
цію, тобто двочленну синтаксичну будову: сег-
мент і базову частину, де сегмент може як володіти 
підвищеною емоційністю, так і мати нейтральний 
характер вираження. Питання яскраво виражених 
суб’єктивно модальних значень, на нашу думку, 
стосується саме називного уявлення, де можна 
спостерігати активізацію почуттєво-емоційної 
сфери, тобто різних проявів внутрішнього світу 
людини: переживань, радості, фантазій, мрій 
тощо. Натомість власне називний теми позиціо-
нуємо як синтаксичну структуру, у якій сегмент 
має дещо ослаблене експресивне вираження або 
й узагалі позбавлене його. У цьому випадку сег-
мент наділений швидше звичайним інформацій-
ним значенням із паралельним констатуванням 
фактів, для якого потенційна емоційність є лише 
додатковою. Результати підрахунку й аналізу НТ 
подано в таблиці 1.

Висновки. Здійснений аналіз НТ у дослі-
джуваних творах дає змогу позиціонувати НТ 
як контекстно зумовлені синтаксичні структури, 
що є поширеним експресивним засобом вира-
ження думок. Виявлені випадки функціонування 
НТ свідчать про те, що у творах із різних пері-
одів кількісно переважають НТ у «Перехресних 

стежках», порівняно з творами раннього пері-
оду, однак найменше їх ужито в «Петрії і Довбу-
щуки» (2 ред.), що належить до пізньої творчості. 
Таку особливість можна пояснити тенденціями 
к. XIX – поч. XX ст. у сфері текстотворення, 
зокрема художнього, коли автори прагнули уріз-
номанітнювати мовностилістичні засоби вира-
ження, що й мало свій відбиток на синтаксичній 
організації тексту. Однак значно відрізняється 
кількісне наповнення НТ у творі «Петрії і Довбу-
щуки» (2 ред.), що може бути пов’язаним із прі-
оритетним бажанням автора все ж удосконалити 
своє письмо відповідно до тогочасних мовних 
норм, однак не порушуючи композиції та осно-
вного задуму твору.

Зауважуємо, що в кількісному порівнянні 
власне НТ та НУ вжито приблизно однаково з 
незначним переважанням НТ. Це свідчить про те, 
що авторське прагнення описати художню реаль-
ність проявляється двопланово: предметний світ 
без зайвих емоцій (переживань, гніву, радості 
тощо), що знаходить своє відображення у власне 
НТ, і світ чуттєвий, емоційний, наповнений екс-
пресією, філософією сприйняття навколишнього 
світу – уживання НУ.

У такій двочленній кореляції зауважуємо рух-
ливість розташування сегмента, який може бути 
як препозиційним, так і постпозиційним, що з 
функційно-синтаксичного погляду впливає на 
інтенсивність виявлення сутнісних особливостей 
НТ. Стилістика таких синтаксичних варіацій відо-
бражає специфіку їх використання, особливості 
закладеної прагматичної інформації, адже в пре-
позиції НТ «створює атмосферу напруженості, 
вона вимагає вираження мотиву, який набуває 
свого значення завдяки такій підготовці», від-
повідно, висловлення інтонаційно сильніше на 
початку (Баллі, 1955: 236). Натомість у випадках, 
коли сегмент займає постпозицію, він виступає як 
логічно-смислове завершення висловлення, проте 
значно посилює його інтонаційне звучання вкінці. 
У творах І. Франка фіксуємо більшість випадків 
препозиційності сегмента, що, на нашу думку, є 
більш традиційним та умотивованим з огляду на 
їх художнє призначення.

Таблиця 1
НТ у художніх творах І. Франка

НТ
«Петрії і 

Довбущуки», 
1 ред.

«Борислав 
сміється»

«Перехресні 
стежки»

«Петрії і 
Довбущуки», 

2 ред.
Усього

Власне називний теми 5 10 16 1 32
Називний уявлення 6 3 14 2 25
Усього 11 13 30 3 57
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Виявлення морфологічних маркерів, а також 
структурно-синтаксичних особливостей НТ вка-
зує на їх варіативність, що стає тенденційним у 
сучасному синтаксисі, зокрема художньому. Зафік-
совано типові випадки вираження НТ одиничним 
іменником, субстантивованим словосполученням, 
поєднанням іменників з іншими частинами мови 
в ролі означення. Зафіксовані НТ, що з граматич-
ного погляду виявляють типізовану реченнєву 
схему, мають у нашому розумінні суперечливий 
характер, оскільки доцільність їх зарахування до 
НТ залежить від застосованих прийомів аналізу.

Зауважуємо також закономірність функціо-
нування лексико-семантичних груп іменників у 
позиції власне НТ та НУ. Для НУ, з огляду на їх 
підвищену експресивну акцентованість, що базу-
ється на описі суб’єктивно чуттєвого сприйняття 
світу, характерними є абстрактні іменники, а для 
власне НТ – конкретні. Характерним є також 

використання іменників на позначення як власних 
назв, так і загальних (із переважанням загальних), 
неречовинних і збірних іменників.

Отже, НТ вирізняється розширеним стиліс-
тичним використанням, художньою виразністю, 
структурно-синтаксичною організацією, інто-
наційно-смисловим навантаженням, лексико-
семантичним вираженням. НТ є адаптованим на 
письмі своєрідним мовленнєвим усно-розмовним 
субстратом і набуває внутрішньоконтекстної зна-
чущості в тексті, з огляду на закладену в ньому 
прагматичну функцію впливу. Перспективним, 
на нашу думку, є поступове залучення до ана-
лізу інших художніх творів І. Франка, що дасть 
змогу сформувати цілісну картину специфіки 
функціонування НТ у його художній творчості, 
яка засвідчує високий рівень мовно-стилістич-
ної ерудиції та високоморальності І. Франка як 
естета слова.
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МОВЛЕННЄВІ ТРАДИЦІЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ  
ВІКТОРІАНСЬКОГО ДИСКУРСУ

У статті окреслено основні мовленнєві традиції вікторіанського дискурсу з виділенням та обґрунтуванням 
поняття комунікативної культури вікторіанства, виокремлено й описано лінгво- й етнокультурні особливості 
вікторіанського дискурсу як основні складники його комунікативного простору з наступним аналізом їх дискур-
сотвірного потенціалу.

Вивчення лінгво- й етнокультурних особливостей вікторіанської мовної спільноти в межах дискурсивної фор-
мації є однією з актуальних проблем лінгвокультурології. Це насамперед викликано активним розвитком кому-
нікативної та антропоцентричної лінгвістики, яка фокусує увагу на проблемі функціонування людини в мові; 
збільшенням інтересу до міжкультурної комунікації загалом і національної самобутності народів.

Уявлення про світ, притаманні британському лінгвосоціуму, що передавалися з покоління в покоління шляхом 
створення міфів, символів, архе- і стереотипів, у тому числі й мовленнєвих, стали прямим показником комуніка-
тивної культури вікторіанців.

Комунікативна культура вікторіанського суспільства, охоплюючи такі сфери, як культура мови й мовлен-
ня, мовленнєва поведінка, мовленнєві традиції, є разом із тим родовим поняттям щодо них. Комунікативна 
культура вікторіанців чи не найкраще відповідає закону кооперативного спілкування. Дотримання мовленнєвих 
традицій є ознакою вихованості людини. Завдяки жорсткому закріпленню цих традицій навіть сьогодні будь-яке 
відхилення від них уважається невихованістю й неввічливістю, зумисною грубістю.

Комунікативна культура вікторіанців тісно й нерозривно пов’язана з їхньою комунікативною поведінкою. Це 
базувалося на таких феноменах, як спосіб життя, характер дій і вчинків, дотримання правил, певних норм пове-
дінки. Поведінкові та мовленнєві моделі вікторіанського дискурсу допомагають розкрити особливості англій-
ського національного характеру й менталітету та допомагають усвідомити етнокультурні поведінкові пара-
метри вікторіанців.

Ключові слова: комунікативна культура, поведінкові моделі, мовленнєві традиції, вікторіанський дискурс, 
культура мови, комунікативні принципи.
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SPEECH TRADITIONS OF COMMUNICATIVE CULTURE  
OF VICTORIAN DISCOURSE

The article outlines the main speech traditions of Victorian discourse with the selection and justification of the concept 
of communicative culture of Victorianism, highlights and describes the linguistic and ethnocultural features of Victorian 
discourse as the main components of its communicative space, followed by analysis of their discourse potential.

The study of linguistic and ethnocultural features of the Victorian language community within the discursive formation 
is one of the current problems of linguocultural studies. This is primarily due to the active development of communicative 
and anthropocentric linguistics, which focuses on the problem of human functioning in language; increasing interest in 
intercultural communication in general and the national identity of peoples.

The notions of the world inherent in British linguistic society, passed down from generation to generation through the 
creation of myths, symbols, archetypes and stereotypes, including speech, became a direct indicator of the communicative 
culture of Victorians.

The communicative culture of Victorian society, covering such areas as the culture of language and speech, speech 
behavior, speech traditions, stands at the same time a generic concept in relation to them. The communicative culture of 
Victorians is at best in line with the law of cooperative communication. Observance of speech traditions is a sign of a 
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person's upbringing. Due to the rigid consolidation of these traditions, even today, any deviation from them is considered 
rude and impolite, deliberate rudeness.

The communicative culture of Victorians is closely and inextricably linked to their communicative behavior. This was 
based on such phenomena as lifestyle, nature of actions and deeds, compliance with rules, certain norms of behavior. 
Behavioral and speech models of Victorian discourse help to reveal the peculiarities of the English national character and 
mentality and help to understand the ethnocultural behavioral parameters of Victorians.

Key words: communicative culture, behavioral models, speech traditions, Victorian discourse, language culture, 
communicative principles.

Постановка проблеми. Комунікативна куль-
тура вікторіанців неодноразово була й залиша-
ється об’єктом уваги дослідників. Деякі автори 
(S. Meantz, К. Robins, E. Hobsbaum) підкреслю-
ють, що багато сучасних англійських мовленнє-
вих традицій винайдені саме в XIX ст. і навіть 
говорять про Вікторіанську епоху як про «один 
із найбільших періодів для винаходу традицій», 
називаючи цей процес “invention of tradition” 
або “mass-producing traditions” (Carter, 1997: 61). 
Вікторіанські мовленнєві традиції – це один зі 
складників мистецтва подобатися людям і вабити 
їх до себе (Майол 2001: 39).

Аналіз досліджень. Незважаючи на те що 
ще зовсім нещодавно інтерес до вікторіанської 
епохи виявляли лише соціально-історичні науки 
та літературознавство, уже сьогодні існують два 
спеціалізовані центри, які доцільно вивчають 
вікторіанство – Російський дім Діккенса при Там-
бовському університеті й Вікторіанський центр у 
Пермі. В Україні вивченню вікторіанської епохи 
фактично не приділялося уваги, хоча дослідження 
розвитку Англії в цей період є дуже корисним для 
нашого суспільства і держави.

Вікторіанська епоха цікавила й цікавить науков-
ців через ті великі зміни та інновації, що їх зазнала 
Англія за цей короткий період. Зміни політичного 
устрою, внески в науку, прискорений темп життя 
не могли не позначитися на мові загалом і на появі 
нових мовленнєвих традицій зокрема.

Вікторіанська ідеологія акцентувала увагу 
на проблемах особистості та її інтересах. Мов-
леннєві традиції А. М. Качалкін описує так: 
«Англійці користуються своєю мовою інакше: 
уміють бути невизначеними, аби зберегти ввічли-
вість або уникнути конфронтації. Англійці наді-
лені такими характеристиками, як збереження 
дистанції, некомунікабельність, незворушність, 
консервативність, стриманість. Англійці – генії 
традицій, ритуали ввічливої поведінки та шано-
бливого ставлення до інших є традиційною пова-
гою до устрою загалом. Уважається поганим 
тоном безапеляційно виявляти свою ерудицію та 
авторитарно щось стверджувати, оскільки інші 
можуть мати свій погляд на певні висловлювання. 
Подібного ставлення до мовлення англієць очікує 

й від свого співрозмовника, при цьому йому важ-
ливо знати, з яких джерел з’явилася ця інформа-
ція» (Качалкін, 2003: 112).

Метою статті є розгляд мовленнєвих тради-
цій комунікативної культури вікторіанського дис-
курсу. Мовленнєві традиції вікторіанців – один 
із найважливіших показників комунікативної 
культури. Останню доцільно розглядати в три-
єдності таких констант, як мовленнєві стратегії, 
мовленнєві тактики й мовленнєвий етикет, які 
співвідносяться між собою в ієрархічний спосіб. 
Мовленнєвим традиціям притаманна національна 
специфіка, яка ґрунтується на неповторності 
мовленнєвої поведінки, звичаїв, ритуалів, невер-
бальної комунікації: «Для будь-якої національної 
спільноти мовленнєві традиції є важливим склад-
ником її культури, а відтак несе на собі відбиток 
національних культурно-історичних традицій. 
Вони, безумовно, пов’язані зі способом життя та 
економічними відносинами, які панують у сус-
пільстві, і виконують функцію забезпечення цих 
відносин» (Чередниченко, 1996: 22). Мовленнєві 
традиції сприяють оптимізації спілкування в регі-
стрі співробітництва з урахуванням соціальних, 
вікових, гендерних, освітніх ознак (Селіванова, 
2010: 433). Питання вивчення теми мовленнє-
вих традицій вікторіанців і їхньої комунікативної 
культури посідає чільне місце в сучасній науці. 
Але проблема належить до важливих і досить 
спірних, тому перспективи подальших дослі-
джень у цій галузі є очевидними.

Виклад основного матеріалу. Мовленнєві 
традиції вікторіанців визначають їхню комуніка-
тивну культуру. Останню ми розглядаємо з огляду 
на мовленнєвий етикет.

Манера висловлювати свої думки у вікторі-
анському суспільстві базувалася на чітко визна-
чених соціальних ролях (статусних, позиційних, 
ситуативних), які й формували його мовленнєвий 
етикет, тобто систему стійких формул спілку-
вання, вироблених певною лінгвокультурою для 
мовленнєвого контактування в обраній тональ-
ності, відповідно до соціальних ролей і рольових 
позицій комунікантів.

Семіотичний ряд одиниць мовленнєвого ети-
кету вікторіанців був різнорідний, тому що між 
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собою спілкувалися комуніканти, різні за соці-
альним статусом, неоднорідні стосовно соці-
альних взаємодій та ознак. Марковані знаки, що 
вживалися в одному середовищі, не вживалися 
в іншому, а тому набували властивостей соці-
альної символіки. Стиль і манера спілкування у 
вікторіанському дискурсі були показниками як 
соціального статусу людини, так і її соціального 
походження. Мовленнєвий етикет був і залиша-
ється одним із вагомих індикаторів етнокультур-
ної специфіки спілкування вікторіанців, яка мала 
дві іпостасі – комунікативні принципи й комуніка-
тивні конвенції.

Комунікативні принципи мовленнєвого ети-
кету у вікторіанському дискурсі пов’язані пере-
важно з двома різновидами – з увічливістю й 
тактовністю, оскільки «все, що формулюється 
занадто прямолінійно, ризикує зазнати соціаль-
ного осуду» (Клюев, 1998: 213).

Увічливість по-різному осмислюється лінг-
вістами, але всі її максими націлені на ство-
рення гармонійного фону спілкування, на 
встановлення сприятливих стосунків зі співроз-
мовником. Увічливість – це визнання за співроз-
мовником тієї соціальної ролі, яка відповідає 
його соціальним ознакам, а в деяких ситуаціях 
навіть її завищення (Формановская, 1989: 50). 
Увічливість може бути описана шістьома осно-
вними максимами: такту, згоди, схваленням, 
скромності, благородства, симпатії, які поєдну-
ють позитивну та негативну субмаксими. Дотри-
мання принципу ввічливості сприяє створенню 
середовища позитивної взаємодії.

У вікторіанському дискурсі мовленнєві акти 
формувалися за допомогою принципу ввічли-
вості: “He commissioned me to say, that should this 
be pleaded as an excuse for your behaviour, he will 
consent to accept a written apology, to be penned 
by you, from my dictation” (Dickens: 19). Досить 
часто у вікторіанському дискурсі простежуються 
непрямі форми мовленнєвої взаємодії, які були 
можливими за наявності загальних принципів 
поваги до співрозмовника для уникнення різного 
характеру перешкод у спілкуванні.

Принцип увічливості є невід’ємною частиною 
комунікативного кодексу вікторіанців. Однією з 
основних його функцій є уникнення конфліктних 
ситуацій, що вважалося неприпустимим не лише 
в ході розмови, а й у житті загалом. Цей принцип 
забезпечує реалізацію МС, де велику роль відігра-
ють непрямі формулювання, припущення тощо 
(Клюев, 1998: 111). Цей тип прийомів використо-
вувався комунікантами, щоб не обтяжувати спів-
розмовника зайвою інформацією.

Увічливість є одним із найважливіших прин-
ципів стабілізації розмови у вікторіанському дис-
курсі. Вона передбачає такий вибір вербальних 
і невербальних засобів, які сприяють успішній 
реалізації комунікативних намірів. Використання 
ввічливості в спілкуванні було демонстрацією 
поваги до думки та інтересів співрозмовника, а 
також до особистості самого адресата. A priori 
шанобливе ставлення до співрозмовника (неза-
лежно від того, як той ставиться до мовця) є однією 
з визначальних рис вікторіанського дискурсу. Уві-
чливі звороти, по-перше, допомагали привернути 
до себе увагу співрозмовника, по-друге, схилити 
його до сприйняття повідомлюваного й тим самим 
перлокутивної мети.

Високий рівень ввічливості не завжди був озна-
кою симпатії. У формальних стосунках він був 
виявом поваги особливо серед аристократії, де він 
був виявом поваги й уваги до тих, хто нижчий за 
соціальним статусом або за віком. Переважно вияв 
поваги забезпечувався інтонацією (majestic voice).

Тактовність знаходила свій вияв навіть за 
умови, якщо вікторіанець був не згодний зі своїм 
співрозмовником. Відповідь у грубій формі була 
неприпустима, вона мала відзначатися тактов-
ністю й аргументованістю позиції: “Not as you are 
carrying it,” said Mr. Рickwick. “I am very sorry to 
make any further objection, but I cannot consent to go 
on, unless you carry it as Winkle does his” (Dickens: 
192). У крайніх випадках у стані підвищеної 
емоційності вікторіанці могли собі дозволити не 
вельми чемні вирази незгоди: “Nonsense!” said 
Mr. Winkle (Dickens: 423); “Nonsense!” said Allen» 
(Dickens: 321); “Pooh! pooh! Nonsense!” said 
Wardle, dragging off his skates with the impetuosity 
which characterised all his proceedings (Dickens: 
325). Але ці вирази зазвичай супроводжувалися 
такими словами, які частково нівелювали вищез-
гадану неввічливість: Nonsense! – You mean to go 
tomorrow, I suppose?' he said, holding me out at 
arm's length, with a hand on each of my shoulders. 
'Yes, I think so.' 'Well, then, don't go till next day. 
I wanted you to come and stay a few days with us. 
Well у цьому випадку є засобом зміни тональності 
з негативної на пом’якшену.

Тактовність засвоювалася та використовува-
лася вікторіанцями в ранньому дитинстві майже 
автоматично. Це вносило в міжособистісне 
спілкування відчуття взаємної поваги, теплоти, 
доброзичливості. І, навпаки, невміння своєчасно 
адекватно відреагувати або ввічливо відповісти в 
тій чи іншій ситуації могло порушити комуніка-
цію та кооперативне співробітництво (Казарцева, 
2001: 203).
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Установлення контакту – один із важливих 
складників мовленнєвого етикету вікторіанського 
дискурсу і складався щонайменше з трьох типів 
формул – звертання, вітання й представлення. 
При цьому велике значення мали саме формули 
звертання. «Звертання – важливий компонент 
мовленнєвої взаємодії членів лінгвокультурної 
спільноти, воно водночас і продукт і знаряддя 
формування соціокультурних традицій цього про-
цесу. Із властивих йому функцій – апелятивної, 
волюнтативної, конотативної та регулятивної – 
дві останні безпосередньо пов’язані з мовленнє-
вим етикетом, відбивають ситуативну диферен-
ціацію мовленнєвого спілкування й визначають 
вибір конкретних форм звертання з урахуванням 
правил чинного етикету» (Шевченко, 1997: 171).

Звертання було не лише елементом мовлен-
нєвого етикету в рамках стратегії ввічливості, а 
й психологічним прийомом керування комуніка-
тивною ситуацією. Воно містило звучання влас-
ного імені, увагу до особистості співрозмовника, 
позитивні емоції. Етикетні формули ввічливості, 
які обслуговували звертання, були різноманіт-
ними та змінювалися залежно від статусу спів-

розмовників і параметрів комунікативної ситуа-
ції: “Oh dear, no,’ said Mr. Winkle. ‘I shall be most 
happy to introduce you to my friends, Mr. Рickwick 
and Mr. Tupman” (Dickens: 26).

Висновки. Метою статті був розгляд мовленнє-
вих традицій комунікативної культури вікторіан-
ського дискурсу. Мовленнєві традиції вікторіанців 
спиралися на традиції попередніх епох англійської 
комунікативної культур. Стиль і манера спілку-
вання у вікторіанському дискурсі були показни-
ками як соціального статусу, так і соціального 
походження. Мовленнєві традиції були й залиша-
ються одним із вагомих індикаторів лінгвокуль-
турної специфіки вікторіанців, вони сформувалися 
відповідно до тих моральних принципів, які вони 
сповідували. Норми мовленнєвої комунікації слу-
гували для гармонізації спілкування, уникнення 
негативних суджень, досягнення мети.

Питання вивчення теми комунікативної куль-
тури вікторіанців і їхніх мовленнєвих традицій 
посідає чільне місце в сучасній науці. Але про-
блема належить до важливих і досить спірних, 
тому перспективи подальших досліджень у цій 
галузі є очевидними.
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МЕТАФОРИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ІМЕННИКОВИХ КОМПОЗИТІВ  
ІЗ СОМАТИЧНИМ КОМПОНЕНТОМ У НІМЕЦЬКОМОВНИХ МАС-МЕДІА  

(НА ПРИКЛАДІ ПУБЛІКАЦІЙ, ПРИСВЯЧЕНИХ ДОНАЛЬДУ ТРАМПУ)

Іменникові композити із соматичним компонентом (ІКСК) збагачують лексичне наповнення мас-медійних 
публікацій за рахунок своєї креативності й компактності, вони фіксуються в текстах різної тематики: при-
свячених спорту, культурі, політиці, здоров’ю, економіці. У зв’язку з антропоцентричною моделлю мислення 
людині властиво категоризувати навколишнє середовища за своєю подобою, саме за допомогою мови можна або 
створити сприятливе середовище для існування будь-якої лінгвоспільноти, або цілковито знищити його. Іменни-
кові композити із соматичним компонентом, з одного боку, є проявом антропоцентризму в мові, з іншого боку, 
вони дають змогу критично поглянути на довкілля та використовуються в сучасних мас-медійних текстах як 
потужна зброя, спрямована на зміцнення чи руйнування іміджу, здійснення оптимального прагматичного впливу 
на читача, формування позитивного чи негативного ставлення до певних подій.

Розвідку присвячено висвітленню семантичних особливостей переосмислених іменникових композитів із 
соматичним компонентом у німецькій мові, а саме розглянуто метафоричне і метафтонімічне перенесення в 
межах розвитку їх полісемії, визначено формування маніпулятивного впливу, який досягається авторами медій-
них повідомлень за допомогою таких лексем. Джерелом емпіричного матеріалу стали публікації, присвячені 
Дональду Трампу (2016–2021). Дослідження спирається на класичні методи дослідження лексичної семантики 
(компонентний, контекстуальний аналіз), структурний метод (трансформаційний аналіз, аналіз за безпосеред-
німи складниками), прагмалінгвістичний аналіз. Отримані результати узагальнено за допомогою елементів кіль-
кісного аналізу. До уваги взято також новітні підходи до формування екологічного мовного середовища в межах 
еколінгвістичної парадигми. Досліджені ІКСК (як усталені, так і зовсім інновативні), відповідно, розглядаються 
як елемент формування позитивного чи негативного мовного середовища в медіапросторі. Доведено, що цей 
давній прошарок лексики завдяки активному використанню в новому вимірі мас-медійного спілкування отримує 
нові вектори семантичного розвитку і стає не стільки типовим для німецької мови явищем оновлення лексикону, 
скільки проявом семантичної інновативності мовлення.

Ключові слова: іменниковий композит, соматичний компонент, метафора, метафтонімія, мас-медіа, семан-
тика, прагматичний ефект.
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METAPHORIC BASIS OF THE COMPOUND NOUNS  
WITH A SOMATIC COMPONENT IN THE GERMAN MASS MEDIA  

(EXEMPLIFIED BY THE PUBLICATIONS ABOUT DONALD TRUMP)

Compound nouns with a somatic component (hereinafter CNSC) enrich the lexical content of mass media publications 
because of their creativity and compactness, they can be found in texts on various topics: sports, culture, politics, health, 
economics. Due to the anthropocentric model of thinking, people tend to categorize the environment according to their 
likeness, it is the language that either creates a favorable environment for the existence of a linguistic community, or 
completely destroy it. Compound nouns with a somatic component, on the one hand, are a manifestation of anthropocentrism 
in the language, on the other hand they allow to critically look at the environment and are used in modern media texts as 
a powerful weapon to strengthen or destroy the image. CNSCs make the optimal pragmatic impact on reader and form of 
a positive or negative attitude to certain events.

The article elucidates the semantic features of reinterpreted compound nouns with a somatic component in the German 
language, namely the metaphorical and metaphthonymic transferences within the development of their polysemy, the 
formation of manipulative influence achieved by authors of media messages with such tokens. The source of empirical 
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material are publications dedicated to Donald Trump (2016–2021). The research is based on classical methods of lexical 
semantics research (component, contextual analysis), structural method (transformational analysis, analysis by direct 
components), pragmalinguistic analysis. The obtained results are generalized using elements of quantitative analysis. It 
determines the latest approaches to the formation of the ecological language environment within the ecolinguistic paradigm. 
The studied CNSCs (both established and completely innovative) are accordingly considered as an element of the formation 
of a positive or negative language environment in the media space. Because of active use in the new dimension of mass 
communication, this ancient layer of vocabulary receives new vectors of semantic development and becomes a typical 
phenomenon of German lexical renewal as long as a manifestation of semantic innovativeness of speech.

Key words: compound noun, somatic component, metaphor, metaphthonymy, mass media, semantics, pragmatic effect.

Постановка проблеми. Незважаючи на той 
факт, що іменникові композити як засіб поповне-
ння словникового складу мови (також у межах 
семантичної деривації на базі метафори) уже були 
предметом різноаспектних лінгвістичних дослі-
джень (Materynska, 2019 (1); Materynska, 2019 (2); 
Materynska, 2012; Drewer, 2003; Rolf, 2005; Lakoff, 
1998), їх семантика, функціонування та прагма-
тичний вплив у німецькомовних мас-медіа зали-
шалися поза увагою лінгвістів, що зумовлює 
актуальність і новизну цього дослідження. На 
противагу стереотипу про іменникові композити 
із соматичним компонентом (далі – ІКСК), які 
традиційно вважають «архаїзованими» й «заста-
рілими» лексичними одиницями, притаманними 
«словниковій» мові, це дослідження потракто-
вує ІКСК як важливий стилістичний засіб, що 
може утворюватися відповідно до нових тенден-
цій словотвору та комунікативних цілей автора 
тексту, набувати нового значення в контексті, 
тобто належать до динамічної лексики німецької 
мови. Відповідно, ці лексичні одиниці відіграють 
важливу роль у створенні емоційного тла мас-
медійних публікацій, є інструментом маніпуля-
тивного впливу на читача з метою формування 
його думки, створення конкретного позитивного 
чи негативного екологічного середовища в певній 
лінгвоспільноті.

У період з 2016 по 2021 роки увага мас-медіа 
в різних країнах світу була прикута до колиш-
нього президента США й відомого підприємця 
Дональда Трампа та його родини. Досліджені 
ІКСК використовувалися в медійних публікаціях 
не тільки з метою дискредитації його опонентів у 
передвиборчій кампанії, а й для побудови власного 
позитивного іміджу. У період послаблення його 
політичного впливу, навпаки, – з метою викриття 
його як політичного діяча. Яскраві та емоційно 
насичені публікації, присвячені Дональду Трампу, 
є одним із вдалих прикладів для демонстрації 
семантичного та прагматичного потенціалу ІКСК.

Аналіз досліджень. Теоретичне підґрунтя 
дослідження становлять лінгвістичні праці, 
які висвітлюють антропоморфну метафору й 
антропоцентричну модель світосприйняття 
(Borys/Materynska, 2020; Materynska, 2019 (1); 

Materynska, 2019 (2); Materynska, 2012), а також 
праці, присвячені метафтонімії (Goossens, 2003) 
і класифікації метафоричних переносів (Drewer, 
2003; Rolf, 2005; Lakoff, 1998), мас-медійним тек-
стам (Burger, 2014).

Мета статті – дослідити семантику пере-
осмислених іменникових композитів із соматич-
ним компонентом у німецьких мас-медійних тек-
стах, описати особливості їх функціонування та 
визначити прагматичний вплив на читача.

Емпіричний матеріал дослідження становить 
151 мікроконтекст (за період із 2016 по 2021 роки), 
який дібрано з корпусу німецькомовних текстів 
Інституту німецької мови (IDS) м. Мангейма 
COSMAS II (DeReKo-2018-II) (COSMAS II, 2018), 
а також мас-медійних видань, що дало змогу вста-
новити особливості функціонування переосмис-
лених ІКСК у мас-медійних публікаціях.

Дослідження базується на таких методах лінг-
вістичного аналізу, як метод компонентного ана-
лізу для дослідження семантики ІКСК; аналіз за 
безпосередніми складниками і трансформаційний 
метод, що дали змогу визначити структурні моделі 
досліджених ІКСК та здійснити їх структурно-
семантичну класифікацію. Функціонування ІКСК 
у мас-медійних текстах досліджено за допомогою 
лінгвопрагматичного, контекстуального аналізу, 
залучено елементи методу кількісного аналізу для 
верифікацій результатів дослідження.

Виклад основного матеріалу. На тлі глобалі-
заційних процесів США стали все більш популяр-
ною країною, яка задає не лише тенденції світової 
моди, а й моделі поведінки та погляди на життя 
людей. Неабияку увагу здобув, зокрема, політик і 
відомий бізнесмен Дональд Трамп під час (і після) 
своєї каденції, що, у свою чергу, зафіксовано в 
багатьох мас-медійних текстах за допомогою 
метафор, які є невід’ємною частиною людського 
мислення (Lakoff, 1998: 11) і мовлення.

Досліджені лексичні одиниці, ІКСК, які утво-
рено на базі метафоричних перенесень, можна 
поділити на такі семантичні групи (див. рис. 1).

До першої групи ІКСК, які утворилися на 
базі метафоричного перенесення за подібністю 
дії, належать 30% (46 ІКСК) з-поміж дослідже-
них лексичних одиниць. Наприклад, у підза-



Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 35, том 3, 2021158

Мовознавство. Лiтературознавство

головку газети Berliner Zeitung зазначено: “Die 
Frage, wann und wie die USA wieder zur Normalität 
zurückkehren könnten, macht US-Präsident Donald 
Trump Kopfzerbrechen” (укр. Питання про те, 
коли і як США можуть нормалізуватися, викли-
кає занепокоєння в президента США Дональда 
Трампа.) (Berliner Zeitung, 11.04.2020). У зв’язку 
з пандемією Covid-19 ритм життя в США (як і в 
більшості інших країн світу) змінився. Колиш-
ньому президенту Дональду Трампу поставили 
питання, коли життя в США знову нормалізу-
ється. Другий компонент ІКСК Kopfzerbrechen 
‘головоломка’ (букв. нім. Kopf ‘голова’, zerbrechen 
‘ламати; бити; розбити’) указує на метафо-
ричне перенесення за подібністю дії «розбивати, 
ламати» до намагання осягнути ситуацію, тобто 
соматичний компонент «голова» змальовується 
як щось крихке, що можна розбити, немов скло. 
Автор підкреслює важкість завдання, що постало 
перед Дональдом Трампом, який, у свою чергу, 
називає ситуацію «найбільш важким завданням 
свого життя» (Berliner Zeitung, 11.04.2020).

До групи ІКСК, утворених за рахунок мета-
форичних перенесень за подібністю форми, нале-
жать 24% (37 ІКСК), за подібністю кольору – 17% 
(25 ІКСК) з-поміж досліджених одиниць. Деякі 
ІКСК можуть існувати в одному й тому ж мікрокон-
тексті. Наприклад, у німецькій газеті Spiegel зафік-
совано контекст: “Ivanka Trump ist Daddy's Girl – 
sie hat die Macht, ihren Vater zum Krieg zu bewegen. 
Ihr Mann Jared Kushner ist ein Immobilienmagnat 
mit Waschbrettbauch und Milchgesicht. Wie tickt 
das Paar?” (укр. Іванка Трамп – татова доне-
чка – має силу змусити батька розпочати війну. Її 
чоловік Джаред Кушнер є магнатом нерухомості з 
накачаним черевним пресом і ніжною білою шкі-
рою. Як пасує пара?) (Spiegel, 16.04.2017). Автор 
статті описує зовнішній вигляд Джареда Кушнера, 
першого радника президента Дональда Трампа, 

за допомогою ІКСК Waschbrettbauch ‘накачаний 
черевний прес’ (букв. нім. Waschbrett ‘пральна 
дошка’, Bauch ‘живіт’), де детермінативний ком-
понент є переосмисленим і вказує на метафоричне 
перенесення від матеріального об’єкта на людину 
за подібністю форми – плоский живіт.

Перший компонент ІКСК Milchgesicht ‘моло-
дик; особа з ніжною білою шкірою’ (букв. нім. 
Milch ‘молоко’, Gesicht ‘обличчя’) містить мета-
форичне перенесення за подібністю кольору – 
білий як молоко. За допомогою ІКСК автор статті 
компактно й барвисто описує Джареда Кушнера, 
використовуючи лексеми з позитивною конота-
цією, водночас указує на витонченість і підкрес-
лену доглянутість його іміджу.

До групи ІКСК, утворених на підставі метафо-
ричного перенесення за подібністю локалізації, 
належать 21% (31 ІКСК). Наприклад, у німець-
кій газеті Spiegel виявлено ІКСК Handlanger: 
“Mittlerweile distanzierte sich selbst Justizminister 
Bill Barr, einer der treuesten Handlanger Trumps, 
noch eben schnell, bevor er zu Weihnachten vorzeitig 
das Weite suchte, um das noch dräuende Drama 
seinem Vize Jeff Rosen zu überlassen” (укр. Тим 
часом навіть генеральний прокурор Білл Барр, 
один із найвідданіших поплічників Трампа, 
швидко дистанціювався перед тим, як відправи-
тися в різдвяну відпустку, щоб залишити все ще 
загрозливу драму своєму заступнику Джеффу 
Розену) (Spiegel, 23.12.2020). Намагаючись усіма 
силами втриматися на посаді президента США, 
Дональд Трамп уважає, що жодна з теорій змови 
не є занадто абсурдною й жоден акт диверсії не 
є занадто радикальним. Так, Д. Трамп стверджу-
вав, що президент Венесуели Уго Чавес, який 
помер у 2013 році, маніпулював президентськими 
виборами 2020 року. Для підсилення настрою 
трагічності в цій ситуації автор наводить порів-
няння, що на тлі таких подій більшість поплічни-
ків Дональда Трампа дистанціювалися від нього, 
немов «тікаючи з Титаніка».

Перший компонент ІКСК Handlanger ‘попліч-
ник; прислужник’ (букв. нім. Hand ‘рука’, lang 
‘довгий’) указує на метафоричне перенесення за 
подібністю розташування в просторі, тобто мова 
йде про людину, яка знаходиться «на довжині 
руки», а саме тісно спілкується із суб’єктом. Від-
так утворюється значення ‘найближча довірена 
особа, поплічник’.

У межах досліджених ІКСК також зафіксовано 
випадки метафтонімії, тобто комбінації метафори 
й метонімії (Goossens, 2003: 349–377). Напри-
клад, у німецькомовній газеті Spiegel зазначено: 
“42 Jahre später sieht Speier – die seit 2008 selbst 

Рис. 1. Кількісна характеристика ІКСК  
на базі метафоричного перенесення  

у відсотковому співвідношенні
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im US-Kongress sitzt – Ähnlichkeiten zwischen Jim 
Jones und Donald Trump, zwischen Jonestown und 
Trumpworld. ‘Die Parallelen sind ziemlich klar’, 
sagte sie der Website “Daily Beast”. Personenkult, 
Gehirnwäsche, Endzeitfantasien: Trump tue ‘das 
Gleiche’” (укр. 42 роки потому Шпайер, яка з 
2008 року працює в Конгресі США, бачить поді-
бність між Джимом Джонсом і Дональдом Трам-
пом, між Джонс-містом і Трамп-світом. «Паралелі 
досить чіткі», – сказала вона веб-сайту Daily Beast. 
Культ особистості, промивання мізків, апокаліп-
тичні фантазії: Трамп робить «те саме») (Spiegel, 
23.12.2020). Автор статті наводить цитати амери-
канського політика й демократа Джейкі Шпайер, 
яка в 1978 році, прикинувшись мертвою, пере-
жила масове вбивство під керівництвом Джима 
Джонса, засновника тоталітарної секти «Храм 
Народів». У ІКСК Gehirnwäsche ‘промивання 
мізків; ідеологічна обробка’ (букв. нім. Gehirn 
‘мозок’, Wäsche ‘прання; промивання’), соматич-
ний компонент «мозок» указують на метонімічне 
перенесення, а саме синекдоху типу pars pro toto 
(Skirl, 2013: с. 15). У мотиваційній основі присут-
ній метафоричне перенесення за подібністю дії 
«промивання». Соматизм «мозок» розглядається 
як матеріальний об’єкт, якому властиво «забруд-
нитися» (думками, ідеологіями) і який можна 
«промити». Відповідно до уявлень «наївної ана-
томії» (Materynska, 2019: 259), соматизм «мозок» 
є символом інтелектуальної діяльності людини, 
тобто якщо «мозок промивають», то насправді 
здійснюється маніпулятивний вплив на людину. 
Отже, колишній президент США Дональд Трамп 
не тільки створив «свій світ», а й здійснював мані-
пулятивний вплив на жителів країни.

Серед досліджених лексичних одиниць також 
наявні ІКСК, утворені за допомогою метафорич-
ного перенесення за подібністю певної власти-
вості зіставлюваних об’єктів (8% ІКСК). Напри-
клад, у німецькій газеті зафіксовано такий випадок 
метафтонімії: нім. Feuerkopf: “Brasilien hätte die 
Wahl zwischen einem gemäßigten Sozialdemokraten 
und einem rechtspopulistischen Feuerkopf” (укр. 
Бразилія мала б вибір між поміркованим соціал-
демократом і правопопулістською запальною 
людиною) (Spiegel, 08.09.2018). Автор порівнює 
правопопулістського кандидата в президенти Бра-
зилії Жаїр Болсонару з Дональдом Трампом, нази-
ваючи політика «бразильським Трампом». Обидва 
політики не були фаворитами більшості виборців, 
але, не зважаючи на це, усе одно виграли.

Перший компонент ІКСК Feuerkopf ‘запальна 
людина’ (букв. нім. Feuer ‘вогонь’, Kopf ‘голова’) 
указує на метафоричне перенесення за подібністю 

певної властивості, у цьому випадку риси харак-
теру, а саме вогонь має властивість горіти і спа-
лювати речі, так само людина може мати запаль-
ний характер і приймати імпульсивні рішення. 
Мотиваційна основа цього ІКСК містить водночас 
ознаки метонімічного перенесення з наймену-
вання частини на позначення цілого, тобто із сома-
тизму «голова» на позначення людини загалом.

Висновки. Досліджені ІКСК використову-
ються в німецькомовних мас-медійних текстах 
з метою емоційного забарвлення повідомлення. 
У мас-медійних повідомленнях про Дональда 
Трампа ІКСК використовуються на позначення 
зовнішнього вигляду Дональда Трампа або 
його близького оточення; позначення характеру 
людини; найменування здібностей; її дій.

У межах досліджених ІКСК зафіксовано такі 
моделі метафоричних перенесень: за подібністю 
дії (30% ІКСК), форми (24% ІКСК), кольору 
(17% ІКСК), за подібністю певної властивості 
(8% ІКСК), а також за подібністю місця (локалі-
зації) (21% ІКСК). Підставою для мотивації пере-
осмислених ІКСК можуть також бути метафтоні-
мічні перенесення, тобто комбінації метафори й 
метонімії. Саме за допомогою метафоричного й 
метафтонімічних перенесень автор створює асо-
ціативний зв’язок за аналогією з об’єктами навко-
лишнього світу й водночас указує на суміжні 
відношення між ними. У результаті цього повідо-
млення набуває більшої образності.

Досліджені ІКСК можна поділити на такі 
групи за об’єктом обговорення: 1. ІКСК, що 
характеризують внутрішню політику Дональда 
Трампа; 2. ІКСК на позначення Дональда Трампа 
в ролі бізнесмена та відомої особистості; 3. ІКСК 
на позначення родичів Дональда Трампа; 4. ІКСК, 
що описують політичну діяльність, оточення й 
опонентів Дональда Трампа, зіставляють його з 
політичними діячами інших країн, історичними й 
фантастичними персонажами.

За допомогою таких ІКСК автори статей дося-
гають значного прагматичного впливу на читачів, 
створюючи позитивне (підвищення іміджу Джа-
реда Кушнера) чи негативне мовне середовище 
(зниження іміджу Дональда Трампа). Серед дослі-
джених лексичних одиниць 72% мають негативну 
конотацію (ІКСК, що слугують для найменування 
Дональда Трампа як політичного діяча; бізнес-
мена й відомої особистості; порівняння Дональда 
Трампа з іншими політичними діячами й істо-
ричними персонажами), 28% досліджених ІКСК 
характеризуються позитивною конотацією (ІКСК 
на позначення родини Дональда Трампа; його ото-
чення й опонентів).
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СИМВОЛІКО-МЕТАФОРИЧНИЙ ОБРАЗ ЧАСУ  
В ПОЕТИЧНІЙ МОВІ ТОДОСЯ ОСЬМАЧКИ

У статті досліджено особливості реалізації символіко-метафоричного образу часу в поетичній мові Тодо-
ся Осьмачки. Уперше детально описано індивідуально-авторські образні паралелі «буття – квітка», «сніжин-
ки – спогади», «людина – день», а також варіанти традиційної для символістів моделі перенесення «час – вод-
ний простір».

Застосовано порівняльний метод і семно-компонентний аналіз для встановлення семантичних трансформа-
цій, які відбулися при створенні бінарм «море вічності», «холод віків», «сніги історій», «царство безвісті», «ден-
ний клекіт», «білий чад», поширених метафор «кольки минулих літ», «попіл прожитих літ» тощо. Установлено, 
що в поодиноких випадках образи часу взаємодіють із комплексом «рослинний світ».

Для дослідження свідомо обрано твори різних періодів творчості поета, позаяк це дає можливість про-
стежити розвиток образних парадигм. Під час аналізу встановлено, що типовим соціальним простором у 
ранній творчий період для Т. Осьмачки є Україна (і варіанти – степ, місто тощо), соціальним часом – час 
війни, голоду, становлення тоталітаризму. Так само як і в соціальному часі, у поета органічно співіснують 
минуле (власне дитинство або історичні події), сучасне й майбутнє; згодом, під час еміграції, акценти пое-
тичної моделі світу змінюються.

Наголошено на важливості чіткого розмежування індивідуальних авторських та успадкованих символів, 
адекватного тлумачення понять «архетиповий образ-символ» та «індивідуальний авторський символ» тощо. 
Доведено необхідність дослідження як домінантних образів-символів, так і тих, що знаходяться на перифе-
рії, оскільки ідіостилістичні домінанти не є константами, з плином часу частотність і символічне наповнення 
образу можуть змінюватися.

Творча спадщина Тодося Осьмачки розглядається крізь призму символістської поетичної традиції.
Для встановлення первинного значення традиційних образів-символів використано роботи М. Костомарова 

«Слов’янська міфологія», Дж. Тресиддера «Словарь символов», семно-компонентний аналіз проведено із засто-
суванням одинадцятитомного Словника української мови.

Ключові слова: ідіостиль, метафорична бінарма, архетиповий образ, поетична модель світу, образ часу, 
образна паралель, семно-компонентний аналіз.
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SYMBOLIC AND METAPHORICAL IMAGE OF TIME  
IN THE POETIC LANGUAGE OF TODOS OSMACHKA

The article investigates the peculiarities of the realization of the symbolic and metaphorical image of time in the 
poetic language of Todos Osmachka. For the first time, the individual-authorial figurative parallels «буття – квітка», 
«сніжинки – спогади», «людина – день», as well as variants of the traditional for symbolists’ model of transfer «час – 
водний простір» have been described in detail. A comparative method and semantic-component analysis have been 
used to establish the semantic transformations that took place during the creation of the binaries «моря вічності», 
«холод віків», «сніги історій», «царства безвісті», «денний клекіт», «білий чад», wide-spread metaphors «кольки 
минулих літ», «попіл прожитих літ», etc. It has been researched that in special cases the images of time interact with 
the complex «рослинний світ».

Poems of different periods of the poet's work have been deliberately chosen for analysis, as this makes it possible to 
trace the development of figurative paradigms.

During the analysis it has been established that the typical social space in the early creative period for T. Osmachka 
is Ukraine (and as the options – steppe, city, etc.), social time – time of war, famine, the formation of totalitarianism. As 
well as in social time, in the poet's creative heritage there organically coexist the past (his own childhood or historical 
events), the present, and the future; later, during his emigration, the accents of the world poetic model would change.

It has been emphasized that a clear distinction between individual authorial and inherited symbols, adequate 
interpretation of the concepts of “archetypal image-symbol” and “individual author's symbol”, etc. are of great 
importance. The necessity to study both dominant images-symbols and those on the periphery has been proved, because 
idiostylistic dominants are not constant, the frequency and symbolic content of the image may change over time. Todos 
Osmachka's creative heritage is viewed through the prism of the symbolist poetic tradition. To establish the primary 
meaning of the traditional images-symbols, the work of M. Kostomarov “Slavic Mythology”, J. Tresidder “Dictionary 
of Symbols” was used, semantic-component analysis has been performed applying the eleven-volume “Dictionary of the 
Ukrainian language”.

Key words: idiostyle, metaphorical binary, archetypal image, poetic model of the world, image of time, figurative 
parallel, semantic-component analysis.

Постановка проблеми. Художні твори від-
бивають процеси, характерні для певного етапу 
розвитку літературної мови. Саме тому всебічне 
вивчення авторських ідіостилів – передумова 
якісного дослідження історії національної худож-
ньої мови.

Детермінованість архетиповою моделлю світу 
творчості сучасних українських митців, з одного 
боку, і традиційними образними парадигмами, з 
іншого – не викликає сумніву в багатьох україн-
ських дослідників.

Поетична спадщина Т. Осьмачки є неординар-
ним поєднанням окреслених елементів з перева-
жанням трансформованої архетипового складника.

Аналіз досліджень. Диференціації понять 
«архетип – архетиповий символ – традиційний 

символ» – приділили увагу в роботах Г. Микитів 
(Микитів, 2017: 135), Т. Урись (Урись, 2016: 97), 
про архетипи, властиві українській ментальності, 
говорить О. Гордійчук (Гордійчук, 2018: 16). Не 
оминули це питання й ми в попередніх розвідках 
(Лисенко, 2015: 130).

У більшості культурних традицій час належить 
до сакральних категорій, детермінових архетипо-
вими моделями. Специфіку реалізації образу часу 
у творчій спадщині окремих авторів вивчають 
І. Астапенко (Астапенко, 2016: 34), О. Перело-
мова (Переломова, 2019: 270), Т. Швець (Швець, 
2015: 468) та ін.

У вагомих працях таких вітчизняних дослід-
ників, як М. Слабошпицький, Н. Зборовська, 
О. Лапко, образна система творів Т. Осьмачки 
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розглядається суто в літературознавчому аспекті. 
Відповідно, сьогодні лінгвістичний аналіз образу 
часу в поетичному ідіостилі автора залишається 
поза увагою дослідників, що й доводить актуаль-
ність роботи.

Мета статті. Метою розвідки є дослідження 
характерних для Т. Осьмачки персоніфікованих 
образів часу, зокрема трансформацій значення 
лексем, що ввійшли до метафоричних бінарм 
«море вічності», «сніги історій», «царство без-
вісті» тощо, із застосуванням семно-компонент-
ного аналізу.

Виклад основного матеріалу. Будь-яке явище 
об’єктивного світу перебуває в просторі й часі. 
Художня література, як і будь-яке мистецтво, не 
обмежується лише відбиттям явищ об’єктивного 
світу, а отже, має специфічну концепцію часу. 
В історії культури людства категорії простору й 
часу завжди мали сакральне значення. Розуміння 
часу людиною (як й образна його проєкція у тво-
рах мистецтва слова) зумовлюється багатьма чин-
никами, зокрема усвідомленням категорії часу 
певною культурою, історичною епохою, а також 
етноментальною специфікою цього сприйняття.

Але чи можемо ми говорити про архетипне 
походження образу часу в українській літературі?

Наприклад, за С. Кримським, історія – спіраль, 
що накручується на універсальні цінності, які від-
творюються, збагачуються, змінюючи сучасність 
на всечасність. Ці універсальні цінності й уяв-
лення і є архетипами. Так, С. Кримський уважає: 
«Архесимвол – не «духовний ген», а певна пресу-
позиція, тенденція, що в різні епохи реалізується 
образами. Ці образи утворюють певні прототипи 
чи можуть бути реконструйовані як прототипи» 
(Кримський, 1998: 80). Дослідження архетипних 
символів дає змогу оцінити конкретні культурні 
процеси як національні феномени.

Однак, на нашу думку, не варто ототожнювати 
традиційні символи й архетипні. Стикаючись із 
певним національним ґрунтом, архетипний сим-
вол модифікується. Якщо ми розглянемо не архе-
типні символи загалом, а архетипи, які сприйняла, 
наприклад, українська культура, то можемо гово-
рити здебільшого лише про модифікації архетип-
них символів.

На відбиття категорії часу в поетичній моделі 
світу (ПМС) Т. Осьмачки винятковий вплив 
чинила історично сформована символіка часу 
української культури: розподіл часу на природний, 
що складається з астрологічних циклів – соняч-
них (рік, дата), місячних і вегетативних (напри-
клад, час зростання чи стиглості рослин), і жит-
тєвий (узгоджується з природним і поділяється на 

позитивний (час життя) і негативний (час смерті, 
потойбічної злої сили).

Найбільш адекватним уважаємо поділ часо-
вого континууму на астрономічний (календарний) 
час, біологічний час (незворотний, який означає, 
що організм може лише зростати або старіти, але 
не навпаки) та суспільний час (і простір).

Типовим соціальним простором у ранній 
творчий період для поета є Україна (і варіанти – 
степ, місто тощо), соціальним часом – час війни, 
голоду, становлення тоталітаризму. Так само як і в 
соціальному часі, у поета органічно співіснують 
минуле (власне дитинство або історичні події), 
сучасне й майбутнє. Окрім того, найвагомішим 
компонентом шкали часу в Т. Осьмачки є минуле, 
вічність. Наприклад: «І вічність пожирає кожну 
мить…» (Тодось Осьмачка, 1991: 142).

При створенні персоніфікованого образу 
«вічності» актуальності набуває сема «плин часу, 
що не має початку й кінця» (Словник української 
мови, 1970–1980, І: 692). Антропоцентричне 
зображення часу – типовий прийом у ліриці сим-
волістів: у межах однієї метафори суб’єктом дії 
є час, об’єктом – особа (Ставицька, 2000: 14). 
Т. Осьмачка використовує майже схожу схему. 
У більшості ж випадків у ПМС поета лексика на 
позначення часових відтинків взаємодіє з комп-
лексом «духовно-емоційний світ людини» (Ста-
вицька, 2000: 83), як і в інших представників 
українського символізму.

Спостерігаємо в аналізованій поезії концеп-
туальне зближення поняття «вічність» з актуалі-
зацією вищезгаданої семи в паралелі «світ – вод-
ний простір», що дає змогу дешифрувати бінарму 
моря вічності як образ безкінечного всесвіту і як 
образне бачення плину часу. У другому випадку 
асоціативне зближення відбувається через сему 
«руху», що містить архетип «вода».

Продуктивним у Т. Осьмачки способом 
образного відтворення часу (а саме минулого) 
є взаємодія «часового» слова з лексемою «сніг» 
(лексико-семантична група «явища природи»). 
Давня за походженням і знайома багатьом куль-
турам метафора «зима» – «старість» виникла 
завдяки вегетативному сприйняттю часу (відпо-
відає останньому природному циклові – «смерті» 
рослин). Асоціативне зближення відбувається й 
між семантичним оточенням згаданих лексем: 
білий колір снігу – сивий (білий) колір волосся 
(Словник української мови, 1970–1980, ІХ: 153). 
У значенні прикметника «сивий» актуалізується 
семема «той, хто втратив своє забарвлення, став 
білим, сріблистим» (Словник української мови, 
1970–1980, ІХ: 153).



165ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

Лисенко Н., Литвиненко О., Єрьоменко I. Символiко-метафоричний образ часу…

Для утворення образу вічності автор актуалі-
зує компонент семантичного оточення лексеми 
«зима» – холод: «І в холоді віків йому купати 
трудами втомлене чуття <…> Над попелом 
прожитих літ!…» (Тодось Осьмачка, 1991: 78). 
У бінармі холод віків актуалізації набуває перенос-
ного значення лексеми «холод» – «безпристрасне 
ставлення до кого-, чого-небудь, відсутність заці-
кавлення, цілковита байдужість» (Словник укра-
їнської мови, 1970–1980, ХІ: 119). У такий спосіб 
створюється образ вічності – байдужого судді-спо-
стерігача. У семантиці слова «віки» актуальною 
стає семема «те саме, що сторіччя». Завдяки вжи-
ванню лексеми «вік» у множині, можна говорити 
про еквівалентність бінарми холод віків поняттю 
вічності, зокрема за наявністю семеми «надзви-
чайно довгий час, вічність» (Словник української 
мови, 1970–1980, І: 67) у лексичному значенні як 
слова «вік», так і слова «вічність» (Словник укра-
їнської мови, 1970–1980, І: 692). Водночас актуа-
лізується паралель «час – водний простір» (закрі-
плена на рівні поетичної фразеології).

На думку Л. Ставицької, похідними від уза-
гальненої символічної паралелі «буття – вогонь» 
(Ставицька, 2000: 44) є «життя – багаття», «попіл – 
минуле», «дим – проминання буття» (Ставицька, 
2000: 64). Підґрунтям, на якому виникає ця пара-
лель, є закладена в архетипі «вогонь» здатність 
«рухатися», «жити» власним життям. Як бачимо, 
Т. Осьмачка використовує типову для символіс-
тів метафору на позначення минулого, прожитих 
років. СУМ містить образне значення лексеми 
попіл – «попіл після марно прожитого життя» 
(Словник української мови, 1970–1980, VII: 206). 
У вірші «В Альпах»: «І бір гуде, неначе туркіт 
давніх лір, похованих в снігах історій» (Тодось 
Осьмачка, 1991: 176) – образ минулого втілено в 
бінармі сніги історій, її появі передує такий пере-
біг асоціацій: білий –> сивий –> старий –> давній. 
Актуалізація екзистенційно-часової семантики в 
прикметника «сивий» є типовою рисою поетики 
символістів (Ставицька, 2000: 100). Отже, у лек-
сему «сніг» (ядерна семема «атмосферні опади у 
вигляді білих зіркоподібних кристалів чи пластів-
ців» (Словник української мови, 1970–1980, ІХ: 
423) імплікується семема з переносним значенням 
прикметника «сивина» «далекі часи, давнина» 
(Словник української мови, 1970–1980, ІХ: 154). 
Знаходимо в СУМ і синонімічний бінармі сніг 
історій вислів «сива давнина» (Словник укра-
їнської мови, 1970–1980, ІХ: 154). Відповідно, 
у семантичній структурі слова «історія» актуа-
лізації набуває сема «сукупність фактів і подій, 
які належать до минулого» (Словник української 

мови, 1970–1980, І: 52), причому автор навмисно 
вдається до порушення правил уживання цього 
слова. Множина підкреслює, наголошує «пра-
давність» подій. Отже, іменник «історія» збага-
чується семемою «дуже довгий час, віки» й фак-
тично стає поетичним синонімом образу вічності.

Наступний приклад ілюструє тотожне образне 
вживання лексеми «сніг». Автор використовує 
образну паралель «старість (мудрість)» – «зима 
(сніг)»: «Я мудрості не хочу, що снігами яснить 
на схилах вічних гір, То людські мрії там попри-
мерзали, коли зринали із віків» (Тодось Осьмачка, 
1991: 78). Л. Ставицька говорить про поширення 
тенденції до негативної оцінки зими, снігу, а 
отже, і білого кольору в поетичній мові поетів-
символістів, що спочатку закріпилася в бінармах 
біла нудьга, біла зрада (Ставицька, 2000: 99). 
Т. Осьмачка, дотримуючись такої практики, ство-
рює образ білої (сніжної) мудрості. Негативні 
конотації лексеми «мудрість» забезпечуються спо-
лучуваністю зі словом «сніг» і виникають завдяки 
існуванню асоціативного зв’язку між «снігом» і 
«холодом». До лексеми «сніг», відповідно, при-
рощується переносне значення слова «холод» – 
«безпристрасне ставлення до кого-, чого-небудь, 
цілковита байдужість» (Словник української 
мови, 1970–1980, ХІ: 114). Інший напрям асоціа-
цій – «мудрість –> старість», тоді лексема «сніг» 
починає співвідноситися із «сивиною» й отри-
мує переносне значення останньої – «старість» 
(Словник української мови, 1970–1980, ІХ: 154). 
У лексемі «віки» актуалізується й розмовний варі-
ант «надзвичайно довгий час, вічність» (Словник 
української мови, 1970–1980, І: 671).

Автор уживає також традиційну метафору: 
сиве волосся – «волосся, притрушене снігом». 
Дж. Тресіддер говорить про традиційне емблемне 
зображення зими у вигляді старої людини. Отже, 
загальновизнаність метафоричного перенесення 
«зима – старість» не викликає сумнівів: «Коли 
до нас впадуть літа снігами і пережитим зави-
хрять!» (Тодось Осьмачка, 1991: 79). Значення 
лексеми «пам’ять» містять таку сему: «Здатність 
запам’ятовувати, зберігати і відтворювати» у сві-
домості минулі враження» (Словник української 
мови, 1970–1980, VI: 39). В ідіомах зі словом 
«пам’ять» відбивається уявлення про «рухливість» 
спогадів – думок: «вилітати з пам’яті», «виринати 
(виринути, майнути тощо) у пам’яті» (Словник 
української мови, 1970–1980, VI: 39), а також 
сприйняття певних спогадів як окремих матері-
альних «частинок», «шматків», які можна «пере-
бирати (перебрати, перетрушувати) у пам’яті» 
(Словник української мови, 1970–1980, VI: 40).
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Отже, рухливий образ «сніжинок – спогадів» 
автор будує за аналогією до загальновизнаних 
ідіомaтичних висловів. Образ хурделиці відпові-
дає процесу пригадування. Оскільки в поетичній 
практиці символістів (у тому числі й Т. Осьмачки) 
«сніг» має негативні конотації, очевидно, авто-
ром наводиться метафоричне бачення неприєм-
них спогадів. У рядках: «Кому на кожнім пере-
лазі стримлять кольки минулих літ» (Тодось 
Осьмачка, 1991: 129) – спостерігаємо нетипове 
для поета перехрещення образу «часу» зі світом 
речей. Слово «колька» – діалектне, абсолютний 
синонім до «колючки». Семантичній структурі 
цього слова належить сема «будь-яке невеличке 
колюче вістря» (Словник української мови, 
1970–1980, IV: 237). Образне значення лексеми 
«колючка», зафіксоване словником, ілюстроване 
таким прикладом: «Першою колючкою в Чіпчи-
нім житті була смерть баби» (Словник україн-
ської мови, 1970–1980, IV: 237). Отже, сучасний 
словник відбиває образне бачення «колючки» 
як неприємної, трагічної, сумної події в житті. 
Т. Осьмачка вживає метафоричний вислів «кольки 
минулих літ» із тотожним значенням.

Пряме значення слова «перелаз» – «частина 
огорожі; місце, де перелазять або переступають, 
перескакують і т. ін. через неї». Народна фразео-
логія містить образне бачення перелазу як пере-
шкоди, незручності: життя, як собаці на перелазі 
(Словник української мови, 1970–1980, VI: 210). 
Апелюючи до прямого значення слова та скорис-
тавшись народною фразеологією, Т. Осьмачка 
створює власний символічний образ. На нашу 
думку, «перелази» є символічним утіленням пері-
одів, на які поділяється життя людини: дитинство, 
юність, зрілість, старість. Також під «перелазом» 
можливе розуміння будь-яких відтинків соціаль-
ного часу людини, закінчення яких є суто індиві-
дуальним і характеризується підведенням певних 
підсумків щодо зробленого, досягнутого (напри-
клад, тридцять років чи п’ятдесят).

У поетичних рядках: «… холодні хвилі, що 
гонять звіку над землею час, беруть листок 
пожовклий у калини і цілі царства безвісті од 
нас» (Тодось Осьмачка, 1991: 111) – застосову-
ються одразу дві образні паралелі: «всесвіт – вод-
ний простір» і «час – водний простір», характерні 
для ПМС символістів. Поет протиставляє вічну 
природу, уособлену в образі калини, і минуще 
людське буття.

Крім досліджених вище метафор і символів зі 
складниками рік, час і літа, символіко-метафо-
ричний образ часу утворюють метафори з компо-
нентом день. «У системі узагальнено-символіч-

них паралелей, – говорить Л. Ставицька, – слово 
«день» – найуживаніший конкретизатор денотат-
ної сфери буття, його часового аспекту» (Ста-
вицька, 2000: 82). Цілком погоджуємося з думкою 
дослідниці, що саме на естетиці образу «дня» 
обов’язково позначаються домінантні ознаки 
образного слововживання певної епохи (Ста-
вицька, 2000: 8). Т. Осьмачка як представник сим-
волізму втілює в образах «днів» характерні для 
цієї течії прийоми метафоричного перевтілення 
світлої частини доби. Якщо образ «ночі», «ніч-
ного неба» в поета тісно пов’язаний з образами 
зірок, то при відтворенні образу дня в Т. Осьмачки 
переважно втрачається безпосередній зв’язок із 
образом «сонце». Крім того, поет не наголошує 
на архетипному протиставленні «день – ніч». 
Образ дня в автора ніби існує у двох площи-
нах: перша – фізичний час, друга – соціальний. 
У площині фізичного часу метафоричне вжи-
вання лексеми базується на прямих значеннях. 
Варіант типової для символістів образної пара-
лелі «дні – ліричний суб’єкт» уживає Т. Осьмачка 
в такому контексті: «Нехай ідуть одвічними 
шляхами планети в чорній глибині, <…> одна-
ково чоло з димами схиляють в море наші дні 
(Тодось Осьмачка, 1991: 85). У поетів-символіс-
тів універсальною паралеллю є «людина – день» 
(Ставицька, 2000: 83). Автор пропонує власний 
варіант – день (дні) – людство (цивілізація). 
Показовим є те, що Т. Осьмачка створює образ 
технократичної цивілізації. Актуалізується тут і 
вже згадувана паралель «час – море вічності».

У бінармі денний клекіт: «… а денний клекіт 
одійшов помалу туди, де сквери квітнуть та гаї 
(Тодось Осьмачка, 1991: 85) – поет не викорис-
товує «глибинні» асоціативні зв’язки, зокрема 
образної паралелі «день – птах». Підставою для 
асоціативного зближення «клекіт» / «шум» є уяв-
лення про денне звукове тло. Варіант, близький до 
образної паралелі «квітка – буття», ілюструють 
такі рядки: «І я не бачитиму днів, що колосками 
б’ють у степ…» (Тодось Осьмачка, 1991: 148). 
Поет скористався узагальненою символічною 
паралеллю «буття – рослинний світ» (уважаємо, 
що варто зупинитися саме на такій формулі). При 
створення образу в лексемі «дні» актуальною 
залишається ядерна сема (Словник української 
мови, 1970–1980, ІІ: 243). «Літні дні» є декодова-
ним варіантом вислову «дні, що колосками б’ють 
у степ». Якщо розглядати «день» як одиницю 
соціального часу ліричного героя, то переносне 
значення тут пов’язане з актуалізацією семеми 
«час, період у житті людини, народу» (Словник 
української мови, 1970–1980, ІІ: 244). Крім того, 
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за словом «день» закріплюються позитивні асоці-
ації, пов’язані з «літом», а саме «тепло» і «родю-
чість». Отже, створюється образ днів плідної 
праці, душевного спокою: «… дні теплі та хіт-
ливі доганяють, що в вересні на горах догоряють 
та розпускають млосний білий чад у павутинні 
довгім на лісах» (Тодось Осьмачка, 1991: 88). 
Образна паралель «день» – «сонце» – «вогнище» 
побудова на зорових асоціаціях. Подальше обра-
зотворення, на нашу думку, рухається у двох 
напрямах. Перший – млосний білий чад, асоціа-
тивно пов’язаний із семантичним оточенням лек-
семи «вогнище», сприймається як його продукт. 
Тобто в лексемі «чад» актуалізується сема «міц-
ний, густий, п’янкий запах, що його виділяють 
рослини, особливо під час цвітіння» (Словник 
української мови, 1970–1980, ХІ: 262). Другий 
комплекс асоціацій з’являється завдяки семан-
тичному полю слова «вересень». Тоді «млосний 
білий чад» стає образним відповідником лексеми 
«туман». Третій план асоціацій поєднує «млосний 
білий чад» як одоративний образ (очевидно, у сві-
домості поета за поняттям «осінь» закріплено спе-
цифічний набір пахощів) із лексико-семантичним 
комплексом «емоційно-чуттєвий світ людини». 
Відповідно, у лексемі «чад» набуває актуальності 
переносне значення «стан самозабуття, край-
нього збудження, екстазу», «те, що дурманить, 
паморочить голову» (Словник української мови, 
1970–1980, ХІ: 262]. У прикметнику «млосний» 
ядерною семемою стає «той, який п’янить, дур-
манить свідомість» (Словник української мови, 
1970–1980, ІV: 765). Отже, поет наділяє специфіч-
ний запах осені здатністю збуджувати.

Традиційну для символістів образну пара-
лель «людина – день» Т. Осьмачка використовує 
в такому контексті: «Не тривож, не тривож ти 
мене, бо я чую, як спить немовля на колінах при-
йдешнього дня» (Тодось Осьмачка, 1991: 116). 
Антропоморфність «дня» набуває остаточної 
сформованості під впливом архаїчного символу 
«немовляти», який автор уживає в традицій-
ному значенні. Зокрема, архетип «немовляти» 
пов’язаний з ідеєю вічного оновлення (порівн. 
Гераклітів символ: «час – хлопчик, який гра-
ється»); у християнській міфології маргінальна 
позиція немовляти отримує нове осмислення: 
немовля Ісус Христос не тільки стає знаком світо-
вої мудрості, а й претендує на те, щоб позначати 
«кінець» міфологічної епохи й «початок» нової 
ери. Отже, символ «немовля» позначає, на нашу 
думку, майбутнє й можливі зміни.

Висновки. Серед метафор, що містять назви 
часових відтинків, найчастіше трапляються 
конструкції з лексемами «вік», «літа», «час», 
«вічність». Т. Осьмачка творить персоніфіковані 
образи часу. Типовою конструкцією є взаємодія 
образу з лексемами «сніг», «холод», «зима» (при-
йом характерний для ПМ символістів) і реалізація 
такої моделі перенесення, як «час – водний про-
стір». У поодиноких випадках образи часу вза-
ємодіють із комплексом «рослинний світ». Дослі-
джуваний образ не належить до ідіостилістичних 
домінант у Т. Осьмачки, проте образні паралелі й 
бінарми, що виникають унаслідок метафоризації, 
вирізняються небуденністю й витонченістю, без-
перечно, заслуговують на подальше дослідження 
в межах символістської поетичної традиції.
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ПОРІВНЯЛЬНІ СПОЛУЧНИКИ І МОДАЛЬНІ ЧАСТКИ  
В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

Порівняннями сповнене мовлення, зокрема й художнє, але не лінгвістичні студії. Порівняння належать до 
класичних тропів, так чи так систематизуються та розглядаються ще з античних часів, а тому дослідники 
стилістики уважають їх уже цілком вивченими і шукають інших секретів художнього мовлення. Вони існують, 
ці секрети – знайдені і нині ще не знайдені, але свої незвідані секрети і глибини має й порівняння. Якщо добре 
розібратися, то з’ясовується, що порівняння – не просто троп, а, урешті-решт, основа людського мислення 
з його асоціативністю і шляхом від знаного до незнаного. У термінах компаративної структури це шлях від 
об’єкта до суб’єкта.

Різні аспекти порівнянь в українській мові стали предметом дисертаційних досліджень І. К. Кучеренка, 
Г. Я. Довженко, Л. В. Голоюх, М. С. Заоборної, Н. П. Шаповалової, Л. В. Прокопчук, С. М. Рошко, причому дослі-
дження проводились переважно або суто на матеріалі художньої літератури. Однак невивченого, нез’ясованого 
у проблематиці компаративних конструкцій залишається поки що значно більше, ніж з’ясованого. Наприклад, 
надійно обґрунтована межа між порівняльним зворотам та підрядним порівняльним реченням так і не була 
проведена.

Мета статті – запропонувати розв’язання деяких теоретичних проблем українських компаративних кон-
струкцій, їх структури і типології, спираючись передусім на уважне вивчення порівнянь в ідіостилі М. М. Коцю-
бинського. А саме – з опертям на висунуті теоретичні засади якомога докладніше, різнобічніше та глибше про-
аналізувати розбіжність понять «порівняльні сполучники» і «модальні частки».

Справу, зрештою, усе ж вирішує семантика: якщо в ній переважає компаративність, то перед нами порів-
няльний зворот, а якщо переважає модальність, то маємо справу з модально-порівняльним зворотом. Для порів-
няльної частки в семантичному відношенні характерна вказівка на гіпотетичність порівняння, що виникло на 
підставі схожості даної ознаки з іншою, яка не названа в мовленні, а в синтаксичному плані – співвіднесеність 
лише з одним членом речення, завдяки цьому відсутність зіставної, з’єднувальної функції, характерної для спо-
лучника. Ця характеристика є цілком слушною і не втратила своєї актуальності дотепер.

Отже, якщо відокремити знання про порівняльні сполучники, модальні частки і звороти від уміння їх знахо-
дити в реченні та ними користуватися, можна чітко визначити стан проблеми.

Ключові слова: порівняння, порівняльні сполучники, модальні частки, порівняльні звороти, модально-порів-
няльні звороти.
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COMPARATIVE CONJUNCTIONS AND MODAL PARTICLES  
IN MODERN UKRAINIAN LANGUAGE

Speech, especially artistic one, is full of comparisons. However, the same cannot be said about linguistic studies. 
Comparisons belong to the classical tropes, one way or another systematized and considered since ancient times, and 
therefore researchers of stylistics consider them to be well known and look for other secrets of artistic speech. These 
secrets exist, some of them have been already revealed, some of them not, but comparison still has its blank spots and 
unrevealed depths. When you get right down to it, it turns out that comparison is not just a trope, but ultimately the basis 
of human thinking with its associativity and the path from the known to the unknown. In terms of comparative structure, 
this is the path from object to subject.
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Different aspects of comparisons in the Ukrainian language have become the subject of dissertation researches by 
I. K. Kucherenko, G. Y. Dovzhenko, L. V. Goloukh, M. S. Zaoborna, N. P. Shapovalova, L. V. Prokopchuk, S. M. Roshko, 
moreover, their researches were conducted mainly or exclusively on fiction. However, there is still much more unexplored 
and unexplained than clarified in the issue of comparative constructions. For example, the well-founded boundary 
between comparative construction and subordinate comparative sentence has not yet been drawn.

The purpose of the article is to offer a solution to some theoretical problems of Ukrainian comparative constructions, their 
structure and typology, basing primarily on thorough examination of comparisons in the idiostyle of M. M. Kotsyubynsky. 
More specifically, the goal is to analyze the difference between the concepts of “comparative conjunctions” and “modal 
particles” in as much detail, versatility and depth as possible, basing on the raised theoretical principles.

In the end, however, semantics decides the matter: if comparativeness prevails, then we have a comparative 
construction, but if modality prevails, then we are dealing with a modal-comparative construction. Semantically there is 
a telling sign to the hypothetical nature of the comparison in the comparative part, which is based on the similarity of this 
feature with another one, not mentioned in speech. But syntactically it correlates with only one part of the sentence and 
thus it lacks the comparative, connecting function which is typical for the conjunction. This characteristic is quite correct 
and has not lost its relevance today.

Thus, separating the knowledge of comparative conjunctions, modal particles and constructions from the ability to 
find and use them in a sentence, you can clearly define the state of the problem.

Key words: comparisons, comparative conjunctions, modal particles, comparative constructions, modal-comparative 
constructions.

Постановка проблеми. Порівняннями спо-
внене мовлення, зокрема й художнє, але не лінг-
вістичні студії. Порівняння належать до кла-
сичних тропів, так чи так систематизуються 
та розглядаються ще з античних часів, а тому 
дослідники стилістики вважають їх уже цілком 
вивченими і шукають інших секретів художнього 
мовлення. Вони існують, ці секрети – знайдені і 
нині ще не знайдені, але свої незвідані секрети і 
глибини має й порівняння. Якщо добре розібра-
тися, то з’ясовується, що порівняння – не просто 
троп, а, урешті-решт, основа людського мислення, 
з його асоціативністю і шляхом від знаного до 
незнаного. У термінах компаративної структури 
це шлях від об’єкта до суб’єкта.

Аналіз досліджень. Різні аспекти порівнянь 
в українській мові стали предметом дисертацій-
них досліджень І. К. Кучеренка, Г. Я. Довженко, 
Л. В. Голоюх, М. С. Заоборної, Н. П. Шапова-
лової, Л. В. Прокопчук, С. М. Рошко, причому 
дослідження проводились переважно або суто 
на матеріалі художньої літератури. Однак неви-
вченого, нез’ясованого у проблематиці компара-
тивних конструкцій залишається поки що значно 
більше, ніж з’ясованого. Наприклад, надійно 
обґрунтована межа між порівняльним зворотом 
та підрядним порівняльним реченням так і не 
була проведена.

Мета статті – запропонувати розв’язання 
деяких теоретичних проблем українських компа-
ративних конструкцій, їх структури і типології, 
спираючись передусім на уважне вивчення порів-
нянь в ідіостилі М. М. Коцюбинського. А саме – 
з опертям на висунуті теоретичні засади якомога 
докладніше, різнобічніше та глибше проаналі-
зувати розбіжність понять «порівняльні сполуч-
ники» і «модальні частки».

Виклад основного матеріалу. Порівняльні 
сполучники, як і модальні частки, в україн-
ській мові мають велике значення, бо в мовному 
спілкуванні функціонування слів визначається 
обов’язковими правилами, закономірностями 
видозміни, утворення і сполучуваності в межах 
комунікативних одиниць. В академічній граматиці 
(Білодід, 1969) подано 12 таких сполучників: як, 
що, мов, мовби, немов, немовби, наче, неначе, 
начеб, начебто, ніби, нібито. Зазначається, що 
перші два належать до поліфункціональних, а 
решта є «однозначними синонімами порівняль-
них як і що» (Білодід, 1969: 523). М. С. Заобо-
рна до «центру системи порівняльних сполучни-
ків» відносить 17 утворень – усі названі вище, 
за винятком що, а також буцім, начеб, неначеб, 
мовбито, немовбито, мов би і як би. Окрім того, 
є ще периферія системи – складені сполучники 
ніби як (наче як) та як ніби (як наче й інші), 
а також сполучникові єдності так як, так само 
як, так ніби (так наче й інші), подібно до того 
як (подібно як), як коли би, наче щоб (ніби щоб 
та інші) (Заоборна, 1997: 6). У результаті розгляду 
порівняльних сполучників за функціями порів-
няльних зворотів І. Р. Вихованець розмежував їх 
на три групи: 1) власне-порівняльна функція (як), 
2) модально-порівняльна функція (мов, немов, 
наче, неначе, мовби, немовби, немовбито, 
начебто, неначебто, ніби, нібито, буцім, буцімто 
й інші), 3) порівняльно-об’єктна функція (ніж, 
аніж, як) (Вихованець, 2000: 467). У цій класифі-
кації є чотири сполучники, не названі вказаними 
вище джерелами: неначебто, буцімто, а також 
ніж та аніж, що традиційно до порівняльних спо-
лучників не включалися.

Крім того, у науковій літературі описують 
модальні частки порівняльного керування. Так, 
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І. Р. Вихованець зазначає: «До модальних слів при-
лягають модальні частки, що означають невпевне-
ність, недостовірність, припущення, здогад і т. ін.: 
наче, начеб, начебто, неначе, неначебто, немов, 
немовби, ніби, нібито, хіба що» (Вихованець, 
2000: 338). Автором з’ясовано значення модаль-
них часток, але не підкреслено порівняльності, 
та все ж наведені частки, крім останньої хіба що, 
збігаються з порівняльними сполучниками. На 
це спеціально вказано в академічній граматиці 
1969 р.: «Деякі частки, зокрема ті, що виражають 
відношення до вірогідності повідомлюваного, 
вживаються і як порівняльні сполучники» (Біло-
дід, 1969: 512). А список модальних часток у цій 
праці складається із чотирьох (замість дев’яти) 
таких, що слугують і порівняльними сполучни-
ками: мов, наче, ніби, мовби (Білодід, 1969: 503).

Н. П. Гальона у статті «Функції модальних 
часток» зосереджує увагу на власне модальних 
частках, зауважує: «Українській мові властиві такі 
гіпотетичні частки: наче, начеб, начебто, нена-
чеб, неначебто, ніби, нібито, мов, мовби, мов-
бито, немов, немовби, буцім, буцімби, буцімто. 
Більшість їх уживається і при порівнянні. Це 
дає підстави мовознавцям кваліфікувати частки 
цієї групи як порівняльно-гіпотетичні. Крім 
того, така назва відображає зв’язки значень гіпо-
тетичності та подібності, а також сам процес 
виникнення припущення за подібністю уявних 
ознак, дій, явищ реальним» (Гальона, 1990: 24). 
Остання думка вченої фактично пояснює про-
цес розмежування порівняльних сполучників і 
модальних часток. Якщо слово немов поєднує 
підмет із присудком (чи присудок із підметом), 
то воно, безсумнівно, є часткою, а не сполучни-
ком: «Остапові було чудно, що парубок немов 
осміхався»; «Плавні немов крутилися»; «Зда-
леку чулося немов кабаняче рохкання» (Коцю-
бинський, Т. 2, 1973: 97–119). У цьому контексті 
виражено непевність щодо вірогідності повідо-
млюваного, припущення, завдяки специфічному 
значенню модальної частки. Але третє речення 
водночас має більш порівняльний сенс. Суб’єктом 
порівняння слугує узвичаєна, стандартна ситуація 
(парубок має типовий парубоцький вигляд; плавні 
не крутяться; кабан рохкає), а об’єктом – реальна 
ситуація, яка подана для спостереження, при-
чому така, що породжує невпевненість, здогади: 
вираз обличчя в парубка нетиповий («парубок» 
виявився Соломією); втікачі у плавнях заблукали, 
минаючи знову і знову ніби ті ж місця; щось там 
рохкає, але впевненості, що то саме кабан, немає.

Інакше кажучи, модальні частки, що мають 
порівняльну генезу, переважно її не втрачають, 

залишаються порівняльно-модальними, і в цьому 
разі завдяки їм утворено порівняльні конструкції, 
що виконують відповідну функцію. Але є при-
клади й на кшталт: «Буряки були як добрі поро-
сята», де порівняння являє собою «присудок 
простого речення», тобто стоїть у присудковій 
синтаксичній позиції, виділеній І. Р. Вихован-
цем як одна із трьох ситуацій ужитку порівняль-
них зворотів, що мають порівняльний сполуч-
ник як, мов, наче. Саме сполучник, а не частку. 
Порівняємо: «Державо, ти була як поле бою» 
(Є. Маланюк) (Вихованець, 2000: 467); «Тепер 
він справді був як божевільний» (Коцюбинський, 
Т. 2, 1973: 153). Справді, у другому реченні при-
судок «був як божевільний» містить саме сполуч-
ник як. Він має й модальний відтінок, адже тут 
ідеться про відношення до вірогідності повідо-
млюваного, про поведінку і стан Мемета, а не про 
психічне захворювання. Водночас маємо порів-
няння звичної поведінки Мемета з описуваною. 
У чернетці М. М. Коцюбинського це речення було 
записане без сполучника як (Коцюбинський, Т. 2, 
1973: 340) – письменник його використав для уви-
разнення порівняльно-модального сенсу.

Іноді ж, навпаки, письменник усуває в остаточ-
ному тексті з’єднувальне слово, у даному разі – 
частку, наявну в чернетці. Порівняємо: «Татарин-
проповідник, видимо, чекав» (Коцюбинський, Т. 2, 
1973: 41); «Татарин, очевидячки, проповідник, 
немов чекав» (Коцюбинський, Т. 2, 1973: 317).

Другий варіант відтворює початковий запис. 
Можливість вилучення частки засвідчує, що в 
даному разі маємо саме частку, а не сполучник. 
У наведеному прикладі це і так ясно, бо між підме-
том і присудком порівняльний сполучник стояти 
не може. Але бувають й інші очевидні ситуації. 
Порівняємо: у друкованому тексті «<…> вига-
няв сіре та вузлувате стебло петрів батіг, по 
якому дряпались зрідка блакитні квіти, поли-
нялі і нечесані» (Коцюбинський, Т. 2, 1973: 289); 
остання пара відокремлених означень у чернетці 
має такий вигляд: «немов полинялі й ніколи не 
чесані» (Коцюбинський, Т. 2, 1973: 375). Можли-
вість усунення слова немов, уважаємо, означає, 
що це частка, а не сполучник. Факт же зняття 
частки зумовлений тим, що модальність, відтінок 
недостовірності, а отже, і компаративності, тут 
виявився зайвим. По суті ірреальну кваліфікацію 
замінено реальною.

Маючи таку наявність порівняльно-модаль-
них часток та участь у побудові компаративних 
конструкцій, їх варто виділяти в окремий різно-
вид. Вони є безсполучниковими, що зазначав 
свого часу І. К. Кучеренко. У реченні: «Верби, 
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садки, гори наче женуться назад, у село, наче 
кружаться, обхоплені якимсь шаленим коловоро-
том» (Коцюбинський, Т. 1, 1973: 208) немає порів-
няльних сполучників, але є порівняльні звороти, 
утворювані повторюваною порівняльно-модаль-
ною часткою наче. Дітвора мчить у швидкій 
каруці – оточення наче женеться назад, стрибає і 
крутиться. Отже, звичний стан (суб’єкт) порівню-
ється з даним, незвичним (об’єктом). Це типова 
семантична організація порівнянь, які виникають 
на базі порівняльно-модальних часток. Зважаючи 
на відзначену семантичну специфіку таких порів-
нянь і їх безсполучниковість, цю компаративну 
конструкцію варто назвати модально-порівняль-
ним зворотом і подати таку дефініцію: порів-
няльний зворот – це частина простого речення, 
яка складається з порівняльно-модальної частки 
та повнозначного слова і виражає значення недо-
стовірного, ірреального порівняння.

Чи можна розрізнити порівняльні сполучники 
і порівняльно-модальні частки, тотожні за своєю 
формою? Зазначеної семантичної відмінності 
модально-порівняльних зворотів та зворотів з 
порівняльними сполучниками для аналізу не 
досить, оскільки останні теж можуть бути ірреаль-
ними і виражати різноманітні модальні відтінки. 
Тому часто не розрізняють ці дві групи порівнянь, 
говорячи про функціональний збіг прийменників 
та часток. У такому разі їх називають порівняль-
ними прийменниками-частками. Н. П. Гальона 
досить змістовно описала і розмежувала функці-
онування гіпотетичних часток, відмежовує їх від 
сполучників, зокрема зазначає: «Значної уваги 
потребує розмежування гіпотетичних часток і 
омонімічних сполучників, які також уживаються 
з відтінком гіпотетичності, поєднуючи сполучну 
функцію з модальною» (Гальона, 1990: 24). Але 
як це зробити, авторка не розкриває.

Проте І. К. Кучеренко давно приділив цій 
проблемі достатню увагу. Учений указав на дві 
функціональні та позиційні ознаки розрізнення 
сполучників і часток: 1) «сполучники не вжива-
ються для вираження зв’язку присудка з підме-
том» (Кучеренко, 1959: 13); 2) частки, на думку 
вченого, входять до складу простого чи складе-
ного присудка: «Її чимале лице стало ніби більше 
і видніше» (Кучеренко, 1959: 14–15).

Треба звернути увагу, що дослідник ретельно 
зараховував порівняльні звороти до неповних під-
рядних речень і фактично існування порівняльних 
сполучників у межах простого речення взагалі 
заперечував, знаходив підтримку цієї проблеми 
в І. Г. Чередниченка (Кучеренко, 1959: 11). Цього 
погляду дотримуються автори і деяких сучасних 

підручників. Наприклад, порівняльні сполучники 
виділено як одну із груп підрядних сполучників 
і зроблено висновок, що «підрядні сполучники 
і сполучні слова позиційно закріплені за відпо-
відними підрядними реченнями» (Грищенко, 
1997: 476). А те, що порівняльні сполучники 
широко представлені й у простому реченні, у 
складі порівняльних зворотів, не зазначено.

Як уже згадувалося, друга розбіжність спо-
лучників та часток, визначена І. К. Кучеренком, 
не відповідає дійсності. У складі присудка маємо 
саме сполучники, а не частки, що аргументовано 
показав І. Р. Вихованець. Можна натомість вка-
зати на таку позиційну розбіжність: порівняльні 
сполучники завжди знаходяться у препозиції – 
вони стоять на початку порівняльного звороту чи 
порівняльного речення. Модальні ж частки 
можуть поступатися місцем перед сполучниками 
чи повнозначними словами: «Ходите, здається, 
і удень, а мов з зав’язаними очима – во тьмі?!» 
(Коцюбинський, Т. 1, 1973: 303); «Івась за цей 
час погладшав, вилюднів наче і виглядав не най-
митом, а скоріше хазяїном» (Коцюбинський, Т. 2, 
1973: 133); «Люди ходили в’ялі, спорошені наче, 
ліниві» (Коцюбинський, Т. 3, 1973: 130).

У прикладах спостерігаємо аналогічну побу-
дову порівняльного речення, у якому частка 
поступається місцем сполучникові, слугує суто 
для акцептації модально-порівняльного значення.

Інколи речення із складнопідрядного перетво-
рюється на складносурядне, у якому друга пред-
икативна частина має свій власний порівняльний 
зворот: «Юрма зітхнула великими грудьми, і наче 
брижі пробігли по ній, як по воді» (Коцюбинський, 
Т. 3, 1973: 139).

Нерідко використаний М. М. Коцюбинським 
прийом включення порівняння в порівняння 
добре ілюструє розбіжність модально-порівняль-
ного (наче) та власне-порівняльного (як) зна-
чення, а також розбіжність частки (наче) і спо-
лучника (як).

Постпозиція частки буває рідше винятком, 
аніж правилом. Тому проблема розмежування 
порівняльних зворотів і сполучників та модально-
порівняльних зворотів і часток за межами окрес-
лених вище позицій залишається надто складною.

Висновки. Справу, зрештою, усе ж вирі-
шує семантика: якщо в ній переважає компара-
тивність, то перед нами порівняльний зворот, а 
якщо переважає модальність, то маємо справу з 
модально-порівняльним зворотом. Наприклад, 
у реченнях «Антін спинився, наче вперше поба-
чивши жінку», «Антін нетерпляче струснув 
плечима і тим рухом наче щось скинув із себе» 
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(Коцюбинський, Т. 3, 1973: 163] модальність зво-
роту з наче цілковито панує, а компаративність 
тільки ледве проблискує, тому наче тут частка, а 
зворот є модально-порівняльним. У першому разі 
йдеться про невірогідність, неймовірність (Антін 
свою жінку бачив донесхочу, але був здивований 
її реакцією), а у другому, де маємо також типовий 
для модально-порівняльних зворотів відступ від 
правила препозиції, – про повернення Антона у 
свій гіпотетичний світ – сон.

Н. О. Широкова семантичну і синтаксичну 
розбіжність порівняльних часток та сполучників 
охарактеризувала так: «Для порівняльної частки 
в семантичному відношенні є характерною вка-

зівка на гіпотетичність порівняння, що вини-
кло на підставі схожості даної ознаки з іншою, 
не названою в мовленні, а в синтаксичному 
плані – співвіднесеність лише з одним членом 
речення і завдяки цьому відсутність зіставної, 
з’єднувальної функції, характерної для сполуч-
ника» (Широкова, 1960: 140). Ця характеристика, 
гадаємо, є цілком слушною і не втратила своєї 
актуальності дотепер.

Отже, якщо відокремити знання про порів-
няльні сполучники, модальні частки і звороти від 
уміння їх знаходити у реченні і ними користува-
тися, можна чітко визначити стан проблеми. Саме 
ці поняття потребують подальшого дослідження.
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АНТРОПОМОРФНИЙ ПРОФІЛЬ ВІЙНИ У ВИМІРІ МЕДІАЕКОЛОГІЇ 
(СОЦІОЛІНГВІСТИЧНИЙ ТА ПСИХОЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТИ)

У фокусі цього дослідження формування антропоморфного образу війни в німецькій та українській мовах, 
визначення базових асоціацій пов’язаних з поняттям «війна», виявлення впливу масмедіа на закріплені патерни 
антропоморфної метафори. Дані дослідження верифіковані за допомогою соціо- та психолінгвістичного екс-
перименту (анкетування) німецькомовної та українськомовної фокус-груп. Антропоморфна метафора, яка вико-
ристовується журналістами як засіб персоніфікації війни, розглядається у цьому дослідженні як інструмент 
медійного впливу, що пробуджує еколінгвістичну свідомість у носіїв різних мов. Еколінгвістична перспектива 
дослідження, зокрема в межах медіаекології, передбачає перехід від антропоцентричного світогляду, зосеред-
женого на задоволенні виключно людських потреб, до сталої гармонізації будь-якої мовної спільноти в межах 
екологічного підходу до навколишнього середовища, включаючи міжкультурну комунікацію.

Здійснене дослідження дозволило з’ясувати основні шляхи концептуалізації поняття ВІЙНИ німецькомовни-
ми та українськомовними респондентами, виявити типові риси та відмінності у їхньому світогляді, що також 
дозволяє відобразити сприйняття причин та наслідків військової агресії в емоціональній та матеріальній пло-
щинах. Окреслено семантичне поле основних понять, пов’язаних з війною, її фізіологічний та психологічний пор-
трет в обох зіставлюваних мовах. З’ясовано, як респонденти сприймають військові дії на сході України та чи 
вони (за власним переконанням) отримують достатньо актуальної інформації, визначено медійні джерела, які 
для цього використовуються. Дослідження продемонструвало, яким чином антропоморфна метафора сприяє 
становленню етики постгуманізму, розбудові міжкультурних відносин та мовного середовища відповідно до 
еколінгвістичного підходу.

Ключові слова: медіаекологія, антропоморфна метафора, антропоморфний образ війни, соціо-та психолінг-
вістичний експеримент, еколінгвістична свідомість.
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THE ANTHROPOMORPHIC IMAGE OF WAR WITHIN THE FRAMEWORK  
OF MEDIA ECOLOGY (SOCIO- AND PSYCHOLINGUISTIC ASPECTS)

This paper dwells upon the formation of the anthropomorphic image of war in German and Ukrainian, highlighting 
the primary associations connected with the concept "war", identifying the influence of mass media on the deeply 
rooted patterns of anthropomorphic metaphor. The empirical data has been verified with a socio- and psycholinguistic 
experiment (questionnaire) of German-speaking and Ukrainian-speaking focus groups. The anthropomorphic metaphor 
used by journalists as a means of the personification of war is considered to be a tool of media influence awaking 
the speakers' ecolinguistic consciousness in different languages. The ecolinguistic perspective of the study, particularly 
within the media ecology framework, postulates a transformation from the anthropocentric worldview, focused on meeting 
only human needs to a continuous harmonisation of any linguistic community within the ecological approach to the 
environment, including intercultural communication.

The conducted research enabled founding out the main paths of the conceptualisation of WAR by the German-
speaking and Ukrainian-speaking respondents revealing the main standard features and differences in their worldviews 
and depicting the reasons and the consequences of military aggression in the emotional and material planes.

The semantic field of the fundamental notions associated with war and its physiological and psychological portrait in 
both languages under analysis has been outlined. A light has been cast upon how the respondents perceive the military 
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actions in eastern Ukraine. It has been estimated whether the recipients believe to be provided with sufficient information; 
the used media sources were defined.

The conducted research showed how the anthropomorphic metaphor contributes to developing the main ethical 
principles of posthuman ethics, intercultural relations and the language environment according to the ecolinguistic 
approach.

Key words: media ecology, anthropomorphic metaphor, the anthropomorphic image of war, socio- and psycholinguistic 
experiment, ecological consciousness.

Постановка проблеми. Сучасні масмедіа є 
не тільки інструментом формування суспільної 
думки, отримання актуальної інформації про 
події в світі, але й елементом екологічного серед-
овища, у якому існує людина. Принципи між-
культурної комунікації спираються на уявлення 
і стереотипи, закріплені у медійному просторі, 
поширювані і редупліковані численними інтер-
нет-виданнями, що надає їм глобального впливу. 
Вплив медійної комунікації на формування сві-
домості мовців активно досліджується в межах 
одного з актуальних напрямків сучасної лінг-
вістики – медіаекології. Медіаекологія в межах 
еколінгвістичного модусу дискурсивних студій 
покликана сприяти формуванню еколінгвістич-
ної свідомості, спрямованої на гармонійне спі-
віснування представників різних мов і культур 
у полікультурному континуумі, на становлення 
етики постгуманізму, яка визначається новим 
мисленням, орієнтованим на досягнення спіль-
ного добробуту (Rothe, 2016: 47). Медійні засоби 
та журналісти у цьому контексті несуть спільну 
відповідальність за створювану ними атмосферу, 
яка апріорі має бути спрямована на гармоніза-
цію суспільства, а не на розпалення конфліктів 
та ворожнечі. Вагомим є визначення того, яким 
чином медійні контенти впливають на форму-
вання конкретних уявлень мовців, формування 
їх образного світу, оскільки, як відомо, саме емо-
ційна площина новинних повідомлень є основою 
успішності та цитованості окремих публікацій.

Еколінгвістичний ракурс в межах сучас-
них лінгвістичних студій проголошує відхід від 
антропоцентричного світогляду, більшою мірою 
орієнтованого на людину, яка сприймає природу 
як інструмент, засіб задоволення своїх потреб 
(Heuberger, 2018: 347). Натомість важливим стає 
еколінгвістичний підхід до комунікації, згідно 
з яким велика увага приділяється коректності 
висловлювання й наслідкам, які воно зумовлює. 
Незважаючи на невідповідність антропоцен-
трично орієнтованого світогляду потребам сьо-
годення, саме сприйняття людиною всіх акту-
альних проблем через власне осягнення й власні 
потреби, дозволяє маніпулювати її думкою, фор-
мувати її ідеологію (Baker, Gabrielatos, McEnery, 
2013: 3). Формування антропоморфного образу 

війни у масмедійних публікаціях дозволяє при-
вернути увагу читачів до несумісності людяності, 
людської подоби та глобальних наслідків війни, 
що в межах еколінгвістичного підходу дозволяє 
імпліковано сформувати критичне ставлення до 
відсутності розуміння себе частиною природи, 
навколишнього середовища, а відтак егоцентрич-
ного, антропоцентричного світобачення, в межах 
якого військові дії виправдовуються певною 
доцільністю. Відтак висвітлення формування 
антропоморфного профілю війни з позицій меді-
аекології з урахування соціо- та психолінгвістич-
них чинників є актуальним для сучасних лінгвіс-
тичних студій.

Аналіз досліджень. Мультимодальний аналіз 
новинних повідомлень дозволяє побачити, яким 
чином різні семіотичні системи (не тільки лінг-
вістичні) впливають на визначення їх цінності 
(Bednarek, Caple, 2014: 6). Утім саме мовні засоби 
справляють потужний прагматичний (часто мані-
пулятивний) ефект на читача. Персоналізація 
новин, їх «людське обличчя», що вимальовується 
завдяки вживанню евалюативно насичених епі-
тетів (Caple, Huan, Bednarek, 2020: 6), залучення 
мовлення очевидців є одним з параметрів визна-
чення їх значущості. Слід також врахувати дове-
дений факт того, що саме негативні новинні пові-
домлення, які повідомляють про застосування 
насильства, формують рейтинги багатьох видань 
і вражають читачів найбільше (Bednarek, Caple, 
2014: 13). Ця розвідка спирається на праці, при-
свячені медійному дискурсу й тематиці насиль-
ства, війни зокрема (Becker, 2016; Schwarz-Friesel, 
Kromminga, 2014; Materynska, 2019), враховано 
гендерний аспект медійного висвітлення війни 
(Kirchhoff, 2010). Вагомими для цієї студії є 
праці, що присвячені еколінгвістиці (Chen, 2016; 
Heuberger, 2018; Stibbe, 2015) та медіаекології 
(Rothe, 2016; Strate, 2017) в межах актуальних 
напрямків сучасних лінгвістичних студій.

Мета статті. Запропоноване дослідження 
виконується в рамках наукового проєкту "Еко-
лінгвістичні модуси дискурсивного простору 
України в європейському полікультурному кон-
тинуумі" (реєстраційний номер 2020.02/0241) 
за підтримки Національного фонду досліджень 
України та має на меті за допомогою соціо- та 
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психолінгвістичного експерименту окреслити 
базові асоціації пов’язані з поняттям війна, визна-
чити вплив масмедіа на формування уявлень про 
війну у свідомості німецькомовної та українсько-
мовної фокус-груп, перевірити закріплені мета-
форичні та метонімічні патерни, за допомогою 
яких створюється антропоморфний образ війни 
(Materynska, 2019).

Виклад основного матеріалу. На першому 
етапі дослідження за допомогою суцільної вибірки 
з німецькомовних та українськомовних масме-
діа 2014-2021 рр., а також корпусу текстів Інсти-
туту німецької мови м. Мангайм (IDS), зокрема 
COSMAS II (DeReKo-2018-II) було дібрано кон-
тексти, у яких зафіксовано антропоморфне пред-
ставлення образу війни, виокремлено базові 
концептуальні моделі антропоморфної репрезен-
тації війни (Материнська, 2019: 171-175), зокрема 
метафоричні (Materynska, 2019: 157):

«DER KRIEG IST EIN LEBEWESEN, DER 
KRIEG IST EIN MENSCH» / «ВІЙНА – ЖИВА 
ІСТОТА/ ВІЙНА – ЛЮДИНА»;

«DER KRIEG HAT KÖRPERTEILE» (auch 
virtuelle) / «ВІЙНА МАЄ ЧАСТИНИ ТІЛА 
(ТАКОЖ УЯВНІ)», «DAS GESICHT DES 
KRIEGES / ОБЛИЧЧЯ ВІЙНИ»;

«DER KRIEG IST EIN ELTERNTEIL» / 
«ВІЙНА – УОСОБЛЕННЯ БАТЬКІВ; ВІЙНА – 
БАТЬКО/МАТИ»;

«DER KRIEG IST EIN LÜGNER / EIN 
HEUCHLER» / «ВІЙНА – БРЕХУН, ОБЛУДА»;

«DER KRIEG IST ZERSTÖRER» / «ВІЙНА – 
РУЙНІВНИК».

З метою верифікації даних, отриманих під 
час аналізу німецькомовних та українськомов-
них масмедійних публікацій, в яких сформовано 
антропоморфний профіль війни, на другому етапі 
було здійснено соціолінгвістичний та психолінг-
вістичний експеримент, зокрема анкетування, яке 
мало окреслити базові асоціації пов’язані з понят-
тям війни та її наслідками, виявити метафоричні 
та метонімічні клішовані вирази, за допомогою 
яких створюється антропоморфний образ війни, 
визначити вплив масмедіального дискурсу на 
формування уявлень про війну в носіїв німецької 
та української мов. Анкетування носіїв німець-
кої мови здійснювалося в Німеччині на базі Рур-
ського університету у м. Бохум. В цій статті пред-
ставлено результати пілотного анкетування, яке 
має стати моделлю для подальших опитувань.

В обох мовах було проаналізовано по 25 анкет, 
кожна з яких містила комбінацію з 15 закритих та 
відкритих питань в межах вільного та цілеспрямо-
ваного асоціативних експериментів (до кожного 

питання була додана опція для альтернативної 
відповіді). Соціодемографічна складова експери-
менту базувалася на тому, що переважна частина 
респондентів буде носіями досліджуваних мов, 
проживатиме переважно в Німеччині або, відпо-
відно, в Україні. Вікові межі респондентів визна-
чалися в проміжках: 18-29 років, 30-39 років, 
40-49 років, 50 років та вище. Більшість респон-
дентів, які взяли участь у пілотному опитуванні за 
професією задіяні в гуманітарному секторі (утім 
наявні також представники медичного, економіч-
ного секторів та інших галузей діяльності). Всі 
респонденти активно спілкуються та цікавляться 
подіями в світі, часто володіють декількома 
мовами (наприклад, українськомовні респон-
денти володіють окрім української та російської 
мов – німецькою, англійською).

Результати соціо- та психолінгвістичного 
експерименту. Перший блок питань мав визна-
чити загальні уявлення респондентів про поняття 
війна, військові дії, причини та наслідки таких дій. 
Другий блок питань безпосередньо був спрямова-
ний на визначення фізіологічного та психологіч-
ного профілю війни в межах формування антро-
поморфного образу війни. Одне з перших питань 
анкети мало визначити спосіб отримання актуаль-
ної інформації з різноманітних медійних джерел, 
зокрема респондентам було запропоновано різні 
варіанти відповіді – електронні масмедіа, інтер-
нет або ж друковані масмедійні видання, теле-
бачення або ж альтернативні джерела, можливо 
було також зазначити комбінацію різних спосо-
бів інформування. Носії української мови у 84% 
користуються саме інтернет-джерелами для отри-
мання найактуальнішої інформації, очевидним є 
також низький ступінь їх довіри до телебачення 
(його як джерело інформування використовують 
лише 4% відсотки опитаних). Можливість отри-
мувати інформацію з різноманітних джерел є важ-
ливою для носіїв обох досліджуваних мов. Утім 
варіативність комбінування різних джерел (також 
друкованих та телебачення, соціальних мереж, 
знайомих) є характерною рисою для німецько-
мовних респондентів (64% переважно викорис-
товують інтернет-джерела з метою інформування 
про останні події в світі).

На прохання надати дефініцію поняттю 
«війна» респонденти наводили визначення, що 
базувалися на уявленнях про опозицію двох або 
більше сторін протистояння, конфлікт інтер-
есів. Більшість дефініцій демонстрували чіткий 
зв’язок поняття «війна» із такими поняттями як: 
«влада» та «гроші», «ідеали» (також релігійні) 
тощо. У якості прикладів відповідей респонден-
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тів можна навести такі: нім. «Krieg entsteht aus 
scheinbar unlösbaren Meinungsverschiedenheiten 
zwischen zwei Parteien (Gruppen, Länder etc.). 
Die Gründe hierfür liegen m.E. hauptsächlich in 
Religion, Geld oder Macht.» (укр. Війна виникає на 
тлі розбіжностей думок двох сторін (певних груп, 
країн). Причини цього, на мою думку, містяться 
у площині релігії, грошей або влади. Переклад 
автор.); нім. «Das Sterben von unschuldigem und 
wehrlosem Menschen, …Krieg ist für die Reichen, 
Mächtigen und Tyrannen das Spielfeld, um Ihre 
Stärke und Ihren Einfluss zu beweisen.» (укр. Смерть 
безвинної та беззахисної людини, … війна – поле 
гри для багатіїв, тих, хто має владу та тиранів, 
що хочуть довести свою впливовість. Переклад 
автор.). Українськомовні респонденти зазначали, 
що війна виникає з почуття меншовартості, влас-
ного егоїзму та боротьби за примарні ідеали, 
дисонансу думок між різними народами. Можна 
констатувати наявність тісного зв'язку в уявленні 
носіїв обох мов не тільки між поняттям «війна» та 
поняттями, що традиційно пов’язані з веденням 
військових дій, але, в першу чергу, з глибинними 
причинами таких дій, що пояснюються антропо-
генною середою, знаходяться більше у психоло-
гічному, а не у матеріальному вимірі. Важливість 
асоціативного зв’язку між поняттям «війна» та 
психоемоційним станом людини продемонстру-
вали в подальшому і питання, спрямовані на фор-
мування мережі семантичних зв’язків в межах 
фізіологічного та психологічного профілю війни. 
Низка питань стосувалася не тільки формування 
глобального психо-фізіологічного антропоморф-
ного портрету війни, але й подій на Сході Укра-
їни. Якщо 100% українськомовних респондентів 

очікувано схвально відповіли на питання «Чи Ви 
обізнані з подіями в Україні?», реакція німецько-
мовних респондентів була дещо інакшою, так 72% 
дали ствердну відповідь на це питання, 12% – вва-
жали, що необізнані з подіями на Сході України 
(варіантами були також відповіді про більшу або 
меншу обізнаність / часткову обізнаність), 4% 
зазначили, що останнім часом німецькомовні мас-
медіа, на їхню думку, мало про це пишуть, тобто 
висвітлення цих подій не є достатнім (див. рис. 1).

Не менш важливим питанням, що виникає під 
час аналізу медійних повідомлень у німецькомов-
них та українськомовних масмедіа, є проблема 
еквівалентності понять, що застосовуються на 
позначення подій в Україні: нім. der Krieg / укр. 
війна; нім. militärische Auseinandersetzung / укр. 
військовий, збройний конфлікт / військове проти-
стояння / збройне протистояння; нім. bewaffneter 
Konflikt / збройний конфлікт (на сході України) 
тощо. Респондентам було запропоновано надати 
відповідне визначення подій на Сході України за 
допомогою згаданих понять або надати власне 
визначення. 40 % німецькомовних респондентів 
позначили ситуацію в Україні саме як: militärische 
Auseinandersetzung ‘військовий, збройний кон-
флікт’, 36% – як der Krieg ‘війну’, 12% обрали 
варіант der Konflikt ‘конфлікт’. Це свідчить про 
вже сформовану медійними джерелами думку, де 
часто вживається обережне формулювання з тен-
денцією до уникнення терміну «війна», утім все 
ж таки значна кількість респондентів і медійних 
повідомлень чітко дефінують події на Сході Укра-
їні саме як «війну» (див. рис. 2).

Українськомовні респонденти у переважній 
більшості позначили події на Сході України як 

Рис. 1. Ступінь поінформованості німецькомовних респондентів  
про останні події на Сході України
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війну – 56%, 24% опитаних обрали термін – вій-
ськове протистояння / військовий, збройний 
конфлікт (нім. militärische Auseinandersetzung), 
в межах цієї фокус-групи жоден респондент не 
обрав варіант – конфлікт, пропонувалися альтер-
нативні варіанти – відмивання грошей, кошмар, 
цирк, боротьба за виживання всієї України.

Одним з питань було також оцінити, чи можуть 
війна / військові дії мати позитивні наслідки. 64% 
німецькомовних респондентів вважають, що 
війна завжди має лише негативні наслідки, але 
20% припускають, що у разі відсутності цивіль-
них жертв чи усунення диктатора – війна може 
мати й позитивні наслідки.

Схожі уявлення продемонстрували і україн-
ськомовні респонденти – 64% зазначили, що війна 
має завжди негативні наслідки, 28% обрали від-
повідь, що війна може мати позитивні наслідки 
(також вказували як передумову для цього відсут-
ність цивільних жертв, боротьбу за звільнення від 
диктатури чи свободу загалом).

Зміст понять нім. der hybride Krieg / укр. 
гібридна війна, нім. Informationskrieg / укр. інфор-
маційна війна по-різному дефінується у пресі і 
самими носіями досліджуваних мов. Спільним є 
усвідомлення зміни стратегій та тактик ведення 
військових дій, пов’язаних перш за все з пропа-
гандою, застосуванням нової зброї (наприклад, 
дронів), інформаційних атак тощо. З-поміж відпо-
відей респондентів можна знайти такі: нім. «Der 
Hybride Krieg wird sowohl auf dem Schlachtfeld als 
auch z.B. in den Medien durch die Propaganda der 
jeweiligen Staaten geführt. Der Informationskrieg soll 
die Allgemeinheit/Öffentlichkeit mit verwirrenden und 
oft auch widersprüchlichen Informationen täuschen 

und vor Ihnen rechtfertigen bzw. auf die „richtige 
Seite" ziehen.» (укр. Гібридна війна ведеться не 
тільки на полі бою, але також за допомогою про-
паганди певних держав у масмедіа. Інформаційна 
війна має заплутати громадськість суперечливою 
інформацію, знайти виправдання певним фактам 
й перетягнути на «правильну сторону».); нім. «Ein 
hybrider Krieg ist ein Krieg der verdeckt ausgeführt 
wird und ein Informationskrieg ist ein Krieg, der 
durch die Vermittlung von Nachrichten in den Medien 
ausgetragen wird, dementsprechend virtuell.» (укр. 
Гібридна війна – це війна що ведеться приховано, 
інформаційна війна відбувається через повідо-
млення у масмедіа, отже віртуально.»). Респон-
денти обох досліджуваних мов відзначають, що 
гібридна та інформаційна війна безпосередньо 
є засобами маніпуляції громадською думкою 
через «фейкові» новини, «промивання мозку» та 
«прання брудної білизни», що мають налашту-
вати людей один проти одного. Журналістика при 
цьому може стати важкою зброєю, яка працює на 
певному боці. Гібридну війну також позначають 
як «засіб підкорення» без використання летальної 
зброї, психічного пригнічення людини.

Асоціативне підґрунтя формування антро-
поморфного образу війни. Блок питань, які сто-
сувалися визначення в німецькомовних та україн-
ськомовних респондентів асоціацій, пов’язаних 
із війною проводився у межах вільного асоціа-
тивного експерименту, респонденти мали подати 
ключові слова, які відбивають їх асоціації із 
поняттям «війна». Під час аналізу побудованих 
респондентами семантичних ланцюжків до уваги 
було взято послідовність їх наведення в анкеті й 
семантичну сітку понять, яких вони стосувалися, 

 
Рис. 2. Лексичні еквіваленти на позначення подій на Сході України  

у відповідях німецькомовних респондентів
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наприклад, нім. «Tod, Zerstörung, Opfer, Macht, 
Verletzte, Flucht, Ungerechtigkeit» (укр. смерть, руй-
нування, жертва, влада, поранений, втеча, неспра-
ведливість); нім. «Gewalt, Angst, Elend, Notstand, 
Hass, Ressourcenknappheit, Macht, Geld» (укр. 
насильство, страх, нещастя, надзвичайна ситу-
ація, ненависть, нестача ресурсів, влада, гроші); 
нім. «die vier Reiter der Apokalypse, zerstörte Städte, 
Kriegsphotografen, Raketen und Feuerblumen am 
Himmel, Kanvois» (укр. чотири вершники Апо-
каліпсису, зруйновані міста, світлини з війни, 
ракети, вогняні квіти пострілу на небі, конвої), нім. 
Tod, Sinnlosigkeit, Zerstörung, Zwangsmigration, 
Lügen, Desinformation, Fake News, Trauma der 
Kriegsteilnehmer (укр. смерть, безглуздя, руйну-
вання, вимушена міграція, брехня, дезінформа-
ція, «фейкові новини», психічна травма учасників 
війни) тощо. Українськомовні респонденти наво-
дили такі асоціації: укр. смерть, сльози, вбив-
ство, рйнування; втрата, смерть, страх; гроші, 
вбивство, голод, бідність, втрата, розчарування, 
туга за домом тощо. Асоціативне поле в межах 
поняття війна в цілому має багато спільних клю-
чових слів в обох досліджуваних мовах, що гово-
рить про збіг базових уявлень про війну та гло-
бальний характер описуваного явища. Найбільш 
згадувані ключові слова під час побудови таких 
асоціативних ланцюжків у відповідь на зазначене 
питання: нім. Tod (18 випадків) / укр. смерть (18 
випадків), нім. Zerstörung (8 випадків) / укр. руй-
нування (6 випадків), нім. Waffe (6 випадків) / укр. 
зброя (9 випадків). Окреслити наявний у німець-
комовних та українськомовних респондентів 
досвід, уточнити асоціативне підґрунтя допо-
магало також питання про відомі їм сталі слово-
сполучення пов’язані із війною. Німецькомовні 
респонденти наводили клішовані вирази та сло-
восполучення із використанням поняття «війна», 
також композити із компонентом Krieg ‘війна’, 
наприклад: нім. Krieg der Worte ‘війна слів’, 
Weltkrieg ‘Світова війна’, psychologischer Krieg 
‘психологічна війна’, Kriegsverbrechen ‘військо-
вий злочин’, Kriegsverbrecher ‘військовий злочи-
нець’, Kriegserklärung ‘оголошення війни’ тощо, 
українськомовні респонденти – холодна війна, 
атомна війна, Світова війна тощо.

Наступні питання мали зафіксувати, яким 
чином респонденти в обох досліджуваних мовах 
сприймають образ війни, зокрема антропоморф-
ний образ війни, що створюється у медійних 
текстах за допомогою численним стилістичних 
фігур, метафор в межах персоніфікації, зокрема, 
наприклад. частотної метафори das Gesicht des 
Krieges / ОБЛИЧЧЯ ВІЙНИ, що вписується у 

патерн концептуальної метафори «DER KRIEG 
IST EIN LEBEWESEN, DER KRIEG IST 
EIN MENSCH» / «ВІЙНА – ЖИВА ІСТОТА/ 
ВІЙНА – ЛЮДИНА», «DER KRIEG HAT 
KÖRPERTEILE» (auch virtuelle) / «ВІЙНА 
МАЄ ЧАСТИНИ ТІЛА (ТАКОЖ УЯВНІ)».

Було зафіксовано як прямі алюзії до образу 
війни як жінки (в українській мові), так і до війни у 
образі воїна, солдата – чоловіка – в німецькій мові. 
На такі образи вплив має і гендерне маркування, 
лексема der Krieg чоловічого роду у німецькій мові 
та жіночого – в українській. Вагомим стало також 
розуміння, що в межах метафори das Gesicht des 
Krieges / ОБЛИЧЧЯ ВІЙНИ респонденти в обох 
мовах виокремлювали узагальнений образ війни 
як віддзеркалення людської подоби, надавали 
такі визначення, наприклад, нім. «Die Metapher 
das Gesicht des Krieges beschreibt die Schäden, die 
der Krieg zur Folge hatte und die für die Außenwelt 
sichtbar sind.» (укр. Метафора обличчя війни опи-
сує ушкодження та втрати як наслідки війни, що є 
видимими для зовнішнього світу.); «Dadurch, dass 
dem Krieg ein Gesicht zugeschrieben wird, werden 
ihm menschliche Eigenschaften zugesprochen. Dies 
kann darauf hinweisen, dass ein Krieg nur durch 
die Teilnahme von Menschen entstehen kann.» (укр. 
Завдяки тому, що війні приписують таку ознаку як 
наявність «обличчя», вона отримує також людські 
якості. Це говорить про те, що війна може виник-
нути лише за участі людей.); нім. «Der Ausdruck 
ist für mich hauptsächlich mit negativen Aspekten 
verbunden. Hätte der Krieg wortwörtlich ein Gesicht, 
wäre es voll mit Narben; es sähe trostlos, schmutzig, 
leer, wütend und besorgt aus.» (укр. Вираз, на мою 
думку, пов'язаний в першу чергу із негативними 
аспектами. Якби у війни було обличчя – воно було 
би все у шрамах, похмурим, брудним, порожнім, 
злим та занепокоєним.). Українськомовні рес-
понденти відзначили, що вираз «обличчя війни» 
є жахливим «обличчям людства», також зма-
льовували ситуації, в яких бачать вбиту мати і 
дітей, які плачуть біля неї, вбитої жінки, яка все 
втратила. Остання замальовка підтвердила ще 
раз ситуацію, що війна у традиційному уявленні 
українськомовних респондентів постає не тільки 
в образі жінки (також смерті з косою за плечима), 
але також жінки як жертви війни. Певним чином 
сприйняття персоніфікованого образу України як 
жінки дозволяє сприймати страждання узагаль-
неного жіночого образу МАТЕРІ / ДРУЖИНИ / 
СЕСТРИ / ДОНЬКИ як страждань всієї країни. Як 
видно з відповідей респондентів, антропоморфна 
метафора, що формується в межах антропоцен-
тричного світогляду, в цьому випадку дозволяє 
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підкреслити дуалізм екосвідомого ставлення до 
життя / природи та обурливого нехтування всіма 
моральними цінностями та ідеалами.

Фізіологічний профіль війни формується 
завдяки низці антропоморфних метафор, які від-
значили німецькомовні респонденти (ці метафори 
підтверджені також медійними контекстами, див. 
(Материнська, 2020; Materynska, 2019)), напри-
клад, нім. Gesicht des Krieges ‘обличчя війни’, 
Fratze des Krieges ‘пика війни’, Atem des Krieges 
‘подих війни’, Hand bzw. Faust des Krieges ‘рука, 
кулак війни’, das Erwachen des Krieges ‘пробу-
дження війни’, der Krieg schläft nie ‘війна ніколи 
не спить’ тощо. Українськомовних респонденти 
відзначали такі словосполучення: війна все 
забрала, війна триває, війна не спить, дивитися 
очима війни, війна крокує, наступає, травмує, 
руйнує тощо.

Психологічний профіль війни визначався в 
межах персоніфікації за рахунок таких припису-
ваних їй якостей як: нім. «Grausamkeit des Krieges, 
Unbarmherzigkeit des Krieges, Kälte des Krieges, 
Barbarei des Krieges, die Katastrophe des Krieges, 
die Seelenlosigkeit des Krieges» (укр. жорстокість 
війни, невблаганність війни, холод війни, варвар-
ство війни, катастрофа війни, бездушність війни), 
«Logik des Krieges, Kriegsgedächtnis, Kriegsleiden, 
Kriegsangst, Kriegslust» (укр. логіка війни, пам'ять 
війни, страждання під час війни, страх війни, 
войовничість) тощо. Українськомовних респон-
денти відзначали такі риси як: злість, бруталь-
ність, байдужість, бездушність, жорстокість 
війни, небезпечність, невблаганність, владність, 
хитрість, жахливість, вміння навіювати страх, 
нещадність та іншу низку антропоморфних рис, 
що створюють психологічний профіль війни.

Слід відзначити, що, на думку респондентів 
в обох досліджуваних мовах неабияке значення 
у розв’язуванні війни належить саме ідеології, 
політиці, переслідуванню певних інтересів, мані-
пуляціям у боротьбі за владу, що реалізуються 
за рахунок протистояння суперників / ворогів та 
виливаються безпосередньо у військовий напад на 
певну державу, результатом чого стають військові 
злочини, громадянські війни, конфлікти думок.

Наслідки війни визначаються респонден-
тами у емоціональній та матеріальній площи-
нах, при чому саме емоціональна площина є 
найбільш вагомою і представлена найбільшою 
кількістю наведених респондентами асоціацій, 
таких як: нім. «Hoffnungslosigkeit unmittelbar nach 
dem Krieg, Verlust, Depression» (укр. безнадій-
ність відразу після війни, втрата, депресія); нім. 
psychisches Leiden, Trauer, Leid, Traumatisierung, 

Verrohung, Entwurzelung (укр. психічні страж-
дання, туга, біль, психологічні травми, бруталі-
зація, викорінення). З-поміж наведених україн-
ськомовними респондентами варіантів: втрачені 
юність та дитинство, безпорадність, психічні 
розлади, відсутність стабільності, туга, зніве-
чені душі тощо.

З іншого боку, виникають і позитивні асоціа-
ції такі як співпраця, надія на кращі часи і, також 
певним чином суперечливі за оцінністю поняття – 
військова романтика чи героїзація війни, що пояс-
нюється загальною тенденцією до естетизації та 
баналізації війни у масмедійних джерелах остан-
нім часом, див. (Материнська, 2019: 173).

Наслідки війни в матеріальній площині визна-
чаються, на думку німецькомовних респонден-
тів, виникненням таких явищ як: нім. Rassismus, 
Kolonisation, Ausnutzung (укр. расизм, колоніза-
ція, використання; Gewalt, Macht, Diktatur, Verlust 
(укр. насильство, влада, диктатура, втрати); 
нім. Machtkampf, Überlegenheit, Kontrolle (укр. 
боротьба за владу, першість, контроль), вказано 
також такі варіанти як «етнічні чистки», від-
сутність моралі, нетерпимість, на додаток до 
цього українськомовних респонденти вказують 
на інформаційні маніпуляції, приховані інтер-
еси, нестачу інформації / недостатню поні-
формованість, обманювання народу, кібервійни, 
несправедливість. Очевидним є чітке розуміння 
того факту, що насильницькі дії у фізичному 
вимірі не є першопричиною війн, що за ними 
стоять свідомо застосовані маніпуляції, які 
мають впливати на масову свідомість та форму-
вати потрібну думку.

З цим твердженням корелюють відповіді рес-
пондентів щодо того, яким чином можна було б 
завершити війни. Попри визначання складності 
питання чи наявність відповідей, які вказували, 
що війни існуватимуть, допоки існує людство, 
було наведено важливі міркування, які переважно 
засвідчили надію респондентів на те, що саме за 
допомогою комунікації, кооперації, припинення 
агресії та розуміння важливості діалогу у май-
бутньому вдасться позбавитися такого невідпо-
відного варварського для XXI століття явища як 
війна. Звернули на себе увагу, наприклад, такі 
варіанти: нім. Toleranz und Offenheit gegenüber 
Neuem und Fremden (толерантність та відкри-
тість по відношенню до нового та чужого); нім. 
Man kann Gewalt nicht mit Gewalt lösen. Ein Krieg 
muss aber zwingend beendet werden. J.F Kennedy, 
der ehemalige US Präsident sagte einmal: “Die 
Menschheit muss dem Krieg ein Ende setzen, sonst 
setzt der Krieg der Menschheit ein Ende.» (укр. 
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Материнська О. Антропоморфний профiль вiйни у вимiрi медiаекологiї…

Насильство не можна зупинити насильством. 
Війни мають припинитися. Як зазначив колишній 
Президент США Дж. Ф. Кеннеді: Людство має 
покласти край війнам, інакше війни покладуть 
край людству). Наведення у відповіді респондента 
відомої цитати вказує на розуміння важливості 
проблеми, загальний високий рівень обізнаності 
із міжнародними подіями та історією. Такі відпо-
віді, де згадувалися історичні події чи актуальні 
військові конфлікти (наприклад, війна в Сирії) є 
частотними і вказують на те, що більшість рес-
пондентів стежать за подіями в світі.

Висновки. Здійснений соціо- та психолінгвіс-
тичний експеримент дозволив суттєво доповнити 
перелік ключових понять та базових асоціацій, 
пов’язаних з поняттям війна. Попередній аналіз 
масмедійного контенту уможливив визначення 
концептуальних метафор, що формують антропо-
морфний образ війни у німецькомовних та укра-
їнськомовних масмедіа, залучені до опитування 
респонденти дозволили верифікувати отримані 
дані та побачити, яким чином формується фізіо-
логічний та психологічний профіль війни у мас-
медійних джерелах та чи вибудовується він у 
межах еколінгвістичної свідомості. Йдеться про 
журналістську відповідальність щодо очікува-
ного прагматичного ефекту медійних публікацій, 
який досягається за рахунок використання антро-
поморфної метафори у тому числі. Реакція рес-
пондентів на поставлені питання дозволила поба-
чити, яким чином засоби інформування, що їх 
використовують респонденти, сформували певне 
уявлення про війну, її причини та наслідки, визна-
чили її антропоморфний образ.

Незважаючи на те, що проведене анкетування 
є пілотним, надані задіяною фокус-групою від-
повіді змоделювали мережу асоціацій, з якими 
пов’язано усвідомлення причинно-наслідкових 

відношень в межах семантичного поля ВІЙНА, 
визначили, за рахунок яких базових асоціацій 
формується її антропоморфний портрет.

Усвідомлення суспільного значення, гло-
бальності військових дій відбувається згідно 
отриманих даних саме у емоційній площині в 
першу чергу, відтак маніпулятивний медійний 
контент має неабияке значення. Визначальним 
стає поняття еколінгвістичної свідомості під 
час висвітлення військових подій журналістами, 
що існує в межах концепутального апарату меді-
аекології. Відповідальність за мовне оздоблення 
актуальних публікацій лежить на журналістах, 
які створюючи яскраву образність (також за 
допомогою антропоморфних метафор) безпосе-
редньо впливають на сприйняття тих чи інших 
подій читачами. Важливим, зі іншого боку, є 
також можливість апелювати до закладеного у 
свідомості носіїв будь-якої мови антропоцен-
тричного світобачення аби наголосити на важ-
ливості уникнення військових конфліктів. Саме 
за допомогою формування фізіологічного та 
психологічного профілю війни у межах базових 
асоціативних антропоморфних уявлень людини 
про навколишній світ, масмедіа можуть привер-
нути увагу до невідповідності того, що відбува-
ється в світі. Відтак антропоморфна метафора 
стає інструментом потужного маніпулятивного 
впливу на читацьку аудиторію та потрапляє у 
фокус уваги медіаекології як елемент форму-
вання загальної екологічної свідомості носіїв 
різних мов.

До перспектив цієї розвідки належить 
подальше вивчення асоціативного підґрунтя фор-
мування антропоморфного образу війни у соціо- 
та психолінгвістичному вимірі носіями різних 
мов, висвітлення проблеми естетизації та баналі-
зації війни в межах медіаекології.
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СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНТРОПОНІВ  
У ДРАМАТИЧНІЙ ПОЕМІ ЛІНИ КОСТЕНКО «СНІГ У ФЛОРЕНЦІЇ»

Поезія має свої істотні ономастичні особливості, і їх треба з’ясувати, оскільки власні назви є і завжди були 
істотним, функціонально значущим складником поетичних творів, як і творів інших родів літератури.

Поетичні твори Ліни Костенко, видатного сучасного українського поета, в ономастичному плані майже не 
вивчалися. Нам відома змістовна стаття В. Калінкіна та Ю. Лінницької, окремі згадки в монографії В. Калін-
кіна «Поэтика онима». Глибока продуманість у підборі, філігранна обробка під час використання власних назв 
насичує їх у творах Ліни Костенко значною інформацією та багатоманітними художніми функціями. Розкрит-
тя цієї інформації та функцій становить значний інтерес як для розбудови теорії літературної ономастики, 
так і для глибшого пізнання творчості Ліни Костенко.

Мета статті – аналіз антропонімів, їхнього наповнення та функціонування в досліджуваній збірці Ліни Кос-
тенко, їхньої видозміни залежно від тематики та шляхів реалізації цієї тематики. Для досягнення цієї мети 
потрібно вирішити такі завдання: виявити всі антропоніми, ужиті в поемі «Сніг у Флоренції»; з’ясувати 
енциклопедичне смислове навантаження виявлених власних назв, встановити ті їх семантичні варіації, що 
з’являються в даному вжиткові та зумовлені контекстом твору; визначити експресивність (зокрема, й нульо-
ву), по можливості, ступінь та характер експресивності власних назв людей у поемі Ліни Костенко; висвітлити 
стилістичне, функціональне навантаження антропонімів, розглянути кожен ужиток власної назви зокрема і 
зіставити ужитки того ж оніма в даному творі; визначити, як і якою мірою досліджувані назви в художніх 
творах Ліни Костенко працюють на ці твори, беруть участь у побудові художнього цілого.

За допомогою суто історичного, заданого темою матеріалу Ліна Костенко вибудувала ономастичний про-
стір драматичної поеми «Сніг у Флоренції» напрочуд майстерно. Навколо основної опозиції-роздвоєння (Ста-
рий – Флорентієць) вишиковується ціла шеренга супровідних онімічних роздвоєнь, антитез – від трагедійних і 
болісних (Флоренція – Тур, Сад – сад) до комічно-бурлескних (Чортик – брат Домінік, перетворення дев’яти 
муз). Від онімічного центру ніби розходяться онімічні ж хвилі. Водночас відбуваються адгерентно виражені 
семантичні переливи за моделлю «істота → її скульптура» (антропонім чи теонім → ідеонім) або навпаки. 
Загалом же можна сказати, що у творі зріс не тільки поетичний Сад Нетанучих Скульптур, а й ономастичний 
Сад – теж міцний, нетанучий.

Ключові слова: ономастичний простір, онім, онімія, антропонімія, семантика, Ліна Костенко.
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SEMANTIC FEATURES OF ANTHROPONYMS IN LINA KOSTENKO’S  
DRAMATIC POEM “SNOW IN FLORENCE”

Poetry has its essential onomastic features, and they need to be clarified, because proper names are and have always 
been an essential, functionally significant component of poetic works, as well as of other literary genres.

The poetry of Lina Kostenko, an outstanding modern Ukrainian poet, has hardly been studied onomastically. We know 
a meaningful article by V. Kalinkina and Y. Linnitskaya, some mentions in Kalinkin’s monograph “Onym’s Poetics”. Deep 
thoughtfulness in the selection and filigree usage of proper names saturates the works of Lina Kostenko with significant 
information and diverse artistic functions. Disclosure of this information and its functions has an important meaning both 
for the development of the theory of literary onomastics and for deeper understanding of Lina Kostenko’s works.

The purpose of the article is to analyze anthroponyms, their content and functioning in the above-mentioned collection 
of Lina Kostenko’s works, their changes depending on the topic and ways of implementing this topic. To achieve this goal 
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it is necessary to solve the following tasks: to identify all the anthroponyms used in the poem “Snow in Florence”; to 
find out the encyclopedic semantic meaning of the revealed proper names, to establish the semantic variations of them 
that appear in this usage and are conditioned by the context of the work; to determine the expressiveness (including zero 
expressiveness) and, if possible, the degree and nature of the expressiveness of personal names in the poetic texts of Lina 
Kostenko; to cover the stylistic and functional meanings of anthroponyms, considering each proper name in particular 
and comparing the usage of the same onym in the given work; to determine how and to what extent the researched names 
function in Lina Kostenko’s works, how they participate in the construction of the artistic integrity.

Using exclusively historical thematic material, Lina Kostenko has built the onomastic space of the dramatic poem 
“Snow in Florence” surprisingly skillfully. There is a whole line of accompanying onymic bifurcations and antithesis 
around the main opposition-bifurcation (Old Man – Florentine) – from tragic and painful (Florence – Tour, Garden – 
Garden) to comic-burlesque ones (Devil – Brother Dominic, transformation of the nine muses). Onymic waves seem 
to diverge from the onymic center. At the same time, there are adherently expressed semantic overflows according to the 
model “creature → its sculpture” (anthroponym or theonym → ideonym) or vice versa. In general, it can be said that 
not only the poetic Garden of Unfading Sculptures has grown in this work, but also the onomastic Garden – same strong 
and unfading.

Key words: onomastic space, onym, onymy, anthroponymy, semantics, Lina Kostenko.

Постановка проблеми. Поезія має свої істотні 
ономастичні особливості, їх треба з’ясувати, 
оскільки власні назви є і завжди були істотним, 
функціонально значущим складником поетичних 
творів, як і творів інших родів літератури. Однією 
з таких особливостей є опертя поезії на ширше 
коло власних назв, яке просто неможливо звести 
до антропонімії. Ономастика поетичних текстів 
досить гостро ставить питання про методику, про 
способи дослідження власних назв у художній 
літературі. Річ у тім, що віршований текст від-
чутно опирається вилученню з нього для дослі-
дження самих тільки онімів, вимагає не просто 
врахування контексту, а розгляду в усьому дис-
курсі, у межах художнього цілого.

Аналіз досліджень. Поезія Ліни Костенко, 
видатного сучасного українського поета, в оно-
мастичному плані майже не вивчалася. Нам відома 
змістовна стаття В. Калінкіна та Ю. Лінницької, 
окремі згадки в монографії В. Калінкіна «Поэтика 
онима». Проте таке вивчення конче потрібне, бо 
оніми поетеси є одним із найгостріших видів її 
словесної зброї. Глибока продуманість у підборі, 
філігранна обробка під час використання власних 
назв насичує їх у творах Ліни Костенко значною 
інформацією та багатоманітними художніми 
функціями. Розкриття цієї інформації та функцій 
становить значний інтерес як для розбудови теорії 
літературної ономастики, так і для глибшого піз-
нання творчості Ліни Костенко.

Мета статті – аналіз антропонімів, їхнього 
наповнення та функціонування в досліджуваній 
збірці Ліни Костенко, їхньої видозміни залежно 
від тематики та шляхів реалізації цієї тематики. 
Для досягнення цієї мети потрібно вирішити 
такі завдання: виявити всі антропоніми, ужиті в 
поемі «Сніг у Флоренції»; з’ясувати енциклопе-
дичне смислове навантаження виявлених влас-
них назв, встановити ті їх семантичні варіації, що 

з’являються в даному вжиткові та зумовлені кон-
текстом твору; визначити експресивність (зокрема, 
нульову), по можливості, ступінь та характер екс-
пресивності власних назв людей у поемі Ліни 
Костенко; висвітлити стилістичне, функціональне 
навантаження антропонімів, розглянути кожен 
ужиток власної назви зокрема і зіставити вжитки 
того ж оніма в даному творі; визначити, як і якою 
мірою досліджувані назви в художніх творах Ліни 
Костенко працюють на ці твори, беруть участь у 
побудові художнього цілого.

Об’єктом дослідження є буття антропонімів у 
художньому творі, предметом – особливості вико-
ристання антропонімів у поемі Ліни Костенко 
«Сніг у Флоренції». Фактичним матеріалом статті 
стали всі віднайдені нами антропоніми поеми 
Ліни Костенко.

Головним методом дослідження став контек-
стуальний аналіз. Ми обрали генеральним робо-
чим прийомом вивчення поетичної ономастики 
Ліни Костенко в тексті, а не вилучення її з тексту 
(що нині в роботах із літературної ономастики 
переважає), намагалися послідовно описувати 
оніми у складі тих творів, у яких вони вжиті. 
Тим самим знайшов своє застосування і тради-
ційний для лінгвістичних робіт такого роду опи-
совий метод. Досить широко використовується 
також метод внутрішнього зіставлення (зазви-
чай – у межах творчості Ліни Костенко) та кіль-
кісний метод.

Наукова новизна статті полягає в тому, що в 
ній уперше здійснено опис ономастичного про-
стору поеми «Сніг у Флоренції» Ліни Костенко. 
Онімія поезії, як виявляється, помітно відріз-
няється від онімії прози тим, що вона значно 
більше насичена переносними, конотативними 
значеннями і вживається як засіб образності, має 
вищу експресивну напругу. У ній уже не можна 
говорити про панівний статус антропонімів, з 
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якими змагаються (і нерідко виходять на перше 
місце) топоніми. У сукупному ономастичному 
просторі творів Ліни Костенко антропонімам 
належить менше 40%.

Теоретичне і практичне значення дослідження 
визначається тим, що розроблена методика невід-
ривного від контексту, цільного аналізу поезій-
ної онімії є придатною для застосування під час 
ономастичного вивчення будь-яких поетичних 
творів. Розкриття функціонального навантаження 
і механізмів дії антропонімів у поезії сприятиме 
уточненню та поглибленню теоретичних засад 
літературної ономастики і – ширше – стилістики 
(мовознавство) та поетики (літературознавство) 
в аспектах, причетних до ономастичного ком-
понента художнього твору. Дослідження може 
допомогти у студіях поетичної мови, специфіки 
поетичної образності, у пізнанні тонкощів роботи 
майстра зі словом. Робота містить матеріали для 
ономастичного словника української літератури.

Виклад основного матеріалу. Головний герой 
поеми «Сніг у Флоренції» – італійський скульптор 
Джованфранческо Рустичі – жив у 1474–1554 рр. 
Проблема поеми – наскрізна у творчості Ліни 
Костенко – про вічне і тлінне: «Як тісно в пам’яті 
сторіч! / Як рідко зводяться титани! / Ство-
рити річ, / створити річ, / котра ніколи не роз-
тане!» (Костенко, 1987: 135). І тому твір насиче-
ний протиставленнями (Гольберг, 1988: 106–107), 
перетвореннями, роздвоєннями. Скульптури 
оживають або тануть. Мармур стає снігом, а сніг – 
мармуром. І все це знаходить онімічне втілення й 
онімічне увиразнення.

Дві перші позиції у спискові «Дійові особи» – 
Джованфранческо Рустичі (Старий) та Фло-
рентієць (Костенко, 1987: 123) – то одна особа, 
головний герой, що доживає віку «в монастирі 
старовинного французького містечка Тур» і, 
у другій іпостасі, живе повноцінним, творчим, 
але й досить безтурботним життям у Флоренції: 
«Мене вже навіть два» (Костенко, 1987: 156), 
«Ти – молодість моя, а я – твоя руїна» (Костенко, 
1987: 135). Той перший, що залишив рідний край і 
подався в 1528 р. до Парижа, звідки його зрештою 
«витурили в Тур» (Костенко, 1987: 166), спромігся 
лише на скульптуру Коня («величний силует 
Коня на постаменті» (Костенко, 1987: 165)), на 
якому так і не встиг посадовити свого покрови-
теля короля Франціска: «Коня немає, він уже роз-
тав» (Костенко, 1987: 167). А другий, попри всі 
свої карнавальні веселощі, створив нетануче: «на 
церкві Сан-Джованні твій Іоанн, Левіт Фари-
сей» – «скульптурна група: бронзові фігури, котрі 
вивершують вже п’ять сторіч портал північний 

церкви Сан-Джованні» (Костенко, 1987: 145). Ста-
рий згадує, зрештою, не Коня, а ті фігури: «Хрес-
титель Флорентійської хрещальні, благослови 
прийдешніх немовлят!» (Костенко, 1987: 168). Ота 
хрещальня, церква Сан-Джованні, яку офіційно 
іменують Баптистерій святого Іоанна Хрестителя 
(Флоренція, 1996: 13), є однією з головних окрас 
багатющої на мистецькі шедеври Флоренції.

Залежно від обставин головний персонаж 
іменується і повним іменем Джованфранческо 
Рустичі (4 рази), і тільки прізвиськом, що вже 
стало прізвищем, Рустичі (7 разів), і поєднан-
ням прізвиська з гіпокористикою Рустичі, Джо-
ванні (двічі), і зменшеним іменем Джованні 
(один раз). Прізвисько його обігрується в тексті 
і набуває символічного сенсу через етимоло-
гізування: «я, скульптор навіть іменем своїм, 
я – Рустичі, я – рустика, я – камінь» – це гово-
рить Флорентієць (Костенко, 1987: 141), а згодом 
повторює Старий (Костенко, 1987: 145). Пор. ще: 
«Я – Рустичі, я – рустика, я – брила» (Костенко, 
1987: 169), а у Флоренції «навіть стіни викла-
дені рустом – закам’янілим іменем твоїм!» (Кос-
тенко, 1987: 169). Руст – то лицювальний камінь 
із грубо обтесаною поверхнею (від лат. rusticus – 
«простий, грубий»), а рустика – рельєфна кладка, 
облицювання будівлі рустом.

Але в ремарках герой іменується тільки Ста-
рим, пор.: «Жест розпачу і туги в бік Старого» 
(Костенко, 1987: 153), чи, у другій своїй іпостасі, 
Флорентійцем: «Нечутно повернувся Флорен-
тієць» (Костенко, 1987: 152). Якщо ці ж позна-
чення вживаються в мові персонажів, то вони 
вже мають малу літеру і, відповідно, апелятивний 
сенс: «Ти що, старий, говориш сам з собою?» 
(Костенко, 1987: 146), «Я флорентієць» (Кос-
тенко, 1987: 148). Говорячи про ці речі, варто вра-
ховувати специфіку драматичної поеми. Вона має 
текстову організацію п’єси, тобто складається з 
мовних партій персонажів і авторських ремарок. 
Ці компоненти і є власне текстом. Але його запис 
потребує вказівок на мовців. Для того служать 
технічні позначення, які фігурують у друкова-
ному тексті, але по суті не входять до нього. Тут 
вимагається не розмаїття, а, навпаки, одноманіт-
ність для полегшення сприйняття (хоч можливі й 
винятки). І тут не виникає жодних проблем з оні-
мічною економією: скільки разів має слово пер-
сонаж, стільки й технічних позначень. У власне 
тексті, тобто в мовленні персонажів та в ремар-
ках, Рустичі (в обох своїх іпостасях) згадується із 
шістьма різними іменуваннями 41 раз, а технічних 
позначень – тільки у формі Старий і Флоренті-
єць – ужито 145 раз. Узагалі в тексті поеми наявні 
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72 різні власні назви, що вжиті 282 рази, а сім пер-
сонажів, що мають свої мовні партії, наділено 284 
технічними позначеннями. Звісно, ці позначення 
не входять до ономастичного простору твору.

Перетворюється і Маріелла – любов і скуль-
птурний витвір молодого Рустичі: «Створив я 
мармурову Маріеллу. / Та більше до душі мені 
жива!» (Костенко, 1987: 151). Маріелла померла. 
Скульптура її зникла. Але то був нетанучий 
витвір – і Маріелла приходить у похмурий сад 
монастиря в Турі: скульптура ожила, щоб потім 
стати знову мармуром. І якщо роздвоєння Рус-
тичі чітко виражене онімічними засобами, то тут, 
навпаки, мармур і плоть мають єдине милозвучне 
позначення – Маріелла, втілюють нерозривність 
живого життя і живого мистецтва. У вжитках 
цього оніма важко, а іноді й неможливо розріз-
нити антропонім та ідеонім. І то теж блискуча 
ономастична знахідка поетеси – онімічне вира-
ження єдності: «О Маріелла з мармуру! Жива?!» – 
«О Маріелла! Вже немає нас. / Ти що, прийшла 
моїм надгроб’ям стати?» (Костенко, 1987: 156). 
І в ремарці: «Прекрасна жінка ніби заточилась, 
руками затуляючи обличчя, і, ставши на коліна, 
скам’яніла» (Костенко, 1987: 157).

Ці трагічні образи роздвоєння єдиного і єдності 
роздвоєного фарсово віддзеркалюються у фігурах 
двох ченців, що потаємно грають у заборонені 
шахи. Власне онімічних позначень вони не мають, 
бо того не треба, досить контекстуальної «антро-
понімії»: Перший монах, Другий монах. Але 
бачимо цікаву й ваговиту номінаційну гру. У спис-
кові «Дійові особи» вони значаться як «Двоє чен-
ців». На початкові ж поеми «З’являються, як тіні, 
два Ченці <…> Але ми будем звати їх монахами, 
«чернець» – бо слово чорне і сумне, «монах» – 
товсте і значно веселіше» (Костенко, 1987: 124). 
А в кінцевій третій дії поеми «З’являються неви-
спані ченці (уже з малої літери, а не з великої! – 
М. М.), у чорних рясах, як рухомі тіні» (Костенко, 
1987: 170). З’являються – ченці, а зникають – 
монахи: «Монахи, ошелешені, виходять» (Кос-
тенко, 1987: 175). Завдяки малій літері вони малі-
ють, а опозиція чернець – монах вказує не стільки 
на сум і веселість, скільки на сукупність ченців і 
окремішність, роздвоєння монахів – кожен стає 
окремою одиницею: гр. μονοζ – «один».

Ще одна опозитивна пара дійових осіб – Сублі-
мований чортик і брат Домінік. Сублімований – 
матеріалізований. Сублімація – це перехід пару у 
тверду фазу чи навпаки. І в тексті (у ремарках) ця 
досить симпатична нечиста сила іменується про-
сто Чортиком, хоч іноді й сублімується: «А Чор-
тик миттю видерся по сходах, сублімувався десь 

між риштувань» (Костенко, 1987: 131). А дия-
вольського в ньому значно менше, ніж у зловред-
ного й похітливого брата Домініка: «Людських 
личин у сатани премного. / Брат Домінік на роз-
відку іде» (Костенко, 1987: 131), «То з тебе ж 
треба виганяти біса, / щоб ти отак не бігав по 
ночах!» (Костенко, 1987: 133), «Та це нічні при-
годи Домініка, / робив з чортами місячний пікнік» 
(Костенко, 1987: 172) – тут навіть без титульного 
брат. Ця колоритна пара створює друге, не так 
процесуальне, як духовне фарсове коло до голов-
ної колізії поеми.

Згадуваних у творі осіб – 25, і всі вони істо-
ричні, реальні. Виявилася досить показовою їх 
частотна ієрархія. Найчастіше, 9 раз, у поемі 
з’являється геніальний учитель і колега Рустичі, 
іменований тільки Мікеланджело (4 рази) або 
тільки Буонарроті (5 раз): «А Мікеланджело, чи 
не ровесник твій» (Костенко, 1987: 140), «Буонар-
роті захищав фортецю» (Костенко, 1987: 159). 
Звісно, то і ритмічні потреби вдовольняє, і текст 
урізноманітнює. Але головне, гадаємо, не в тому. 
Адже цього титана Високого Відродження пере-
важно називають або Мікеланджело, або одразу 
двома йменнями. Рівновелике ж використання 
обох імень – кожного окремо – віддзеркалює 
головний ономастичний прийом, головне оно-
мастичне розв’язання твору – роздвоєння. Тра-
гічному роздвоєнню Рустичі на Флорентійця і 
Старого протистоїть роздвоєння форми – імену-
вання Мікеланджело Буонарроті – за цілковитої 
єдності, цільності змісту, носія цього іменування, 
як сам Мікеланджело протиставляється Рустичі: 
«Ти – Рустичі, а він – Буонарроті» (Костенко, 
1987: 139). Останньому із примхи зверхника-само-
дура довелося ліпити сніг у прямому сенсі: «Зве-
лів, щоб Мікеланджело створив / йому гігантську 
статую із снігу» (Костенко, 1987: 143) – «Пригріло 
сонце, і вона розтала» (Костенко, 1987: 144). Але 
Мікеланджело і творив вічне, а в Рустичі, після 
втечі із Флоренції, і бронза розтавала…

На другому місці (8 згадок) – володар Фло-
ренції, знавець і покровитель мистецтв Лоренцо: 
«Лоренцо був, а ці вже – не Лоренцо. / Вони, 
як гусінь, об’їдять Флоренцію» (Костенко, 
1987: 151), іноді з історично усталеними оцін-
ними доповненнями: «наш синьйор Лоренцо 
Незрівнянний» (Костенко, 1987: 138) – це перша 
згадка, «До нас природа щедрою була. / Мистець-
кий дар і розум сполучила – / усе Лоренцо пиш-
ному дала» (Костенко, 1987: 142). Цей найвідомі-
ший (поряд із засновником – Козімо) представник 
династії Медичі, що 300 років правила Флорен-
цією, енергійно сприяв розвитку мистецтв, і чи не 
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завдяки йому Флоренція стала мистецьким цен-
тром мистецької Італії. Інші Медичі, спадкоємці 
Лоренцо, згадуються вже недиференційовано і, 
разом з іншими володарями, яким вдавалося хоч 
який час похазяйнувати в бурхливій країні, з від-
вертим презирством: «то прославляй синьйора 
Содеріні, / то знову перед Медичі стелись» (Кос-
тенко, 1987: 159), «А там Климент, – і спробуй 
всім потрафить. / То Медичі, то Борджіа й 
Караффи» (Костенко, 1987: 161). У цих перелі-
ках поетеса, серед іншого, впрасувала, конденсу-
вала ономастичним шляхом значний шмат історії, 
коли «Флоренції загрожує розруха» (Костенко, 
1987: 150), коли «Так розтерзали бідну ту Іта-
лію» (Костенко, 1987: 126).

Далі – Данте, 5 згадок. Великий флорентієць, 
з яким охоче зіставляє себе старий Рустичі: адже 
той теж залишив Флоренцію. Але це не паралель, 
а ще одна антитеза (Гольберг, 1988: 107): «О, не 
порівнюй. Данте був вигнанець. / А ти втікач. 
Ти сам покинув, сам!» (Костенко, 1987: 158). По 
тричі згадуються: 1) Леонардо да Вінчі, геніаль-
ний сучасник і товариш Рустичі – і теж розірвано, 
тільки один із двох компонентів антропоформули: 
«Я ж другом був великого да Вінчі» (Костенко, 
1987: 159), «Покличте Леонардо» (Костенко, 
1987: 147): маємо повну аналогію до згадок Міке-
ланджело, що підкріплює наше розуміння цих 
згадок; 2) Франціск Ассізький, побожно, але 
адекватно ситуації іменований Другим монахом – 
«Франціск Ассізький прагнув німоти» (Костенко, 
1987: 129) і дещо комічно: «Франціск Ассізь-
кий безвісти б забіг!» (Костенко, 1987: 174); ця 
згадка – деталь монастирської мовної специфіки 
і водночас опосередкована вказівка, що Рустичі 
перебуває в монастирі ордену францисканців, 
заснованому у ХІІІ ст. саме цим канонізованим 
пізніше церковним діячем; 3) король Франціск: 
«король Франціск, мій друг і покровитель» (Кос-
тенко, 1987: 161); Франціск І тридцять років пра-

вив Францією і помер у 1547 р., що й указує точні 
часові координати дії поеми.

По двічі з’являються в поемі уславлені представ-
ники письменницької братії – давньоримський поет 
Катулл, італійський письменник Боккаччо, істо-
рик мистецтва Вазарі, а також вельможний замов-
ник папа римський Юлій: «Не встиг зробити Юлію 
гробницю, / вже папа Лев підняв свою десницю» 
(Костенко, 1987: 161), проповідник Савонарола. 
В останньому разі маємо ще одну форму роздво-
єння – злет і падіння: «Ти що, як тінь ченця Саво-
нароли, і над безтурботним натовпом навис?!» 
(Костенко, 1987: 150) – у 1494 р. Савонарола фак-
тично очолив повстання, що встановило у Флорен-
ції республіку; «Я обгорілий труп Савонароли / із 
юності у пам’яті ношу!» (Костенко, 1987: 158) – у 
1498 р., коли Рустичі було 24 роки, Савонарола був 
скараний і до влади повернувся Медичі.

З усіх згаданих у поемі осіб 17 представляють 
Італію та її попередника – Древній Рим, лише 
4 – Францію, а ще четверо – діячі різних країн, 
названі в аж занадто ерудованому екскурсі Пер-
шого монаха в історію шахів.

Висновки. Оперуючи суто історичним, зада-
ним темою матеріалом, Ліна Костенко вибуду-
вала ономастичний простір драматичної поеми 
«Сніг у Флоренції» напрочуд майстерно. Навколо 
основної опозиції-роздвоєння (Старий – Фло-
рентієць) вишиковується ціла шеренга супро-
відних онімічних роздвоєнь, антитез – від траге-
дійних і болісних (Флоренція – Тур, Сад – сад) 
до комічно-бурлескних (Чортик – брат Домінік, 
перетворення дев’яти муз). Від онімічного цен-
тру ніби розходяться онімічні ж хвилі. Водночас 
відбуваються адгерентно виражені семантичні 
переливи за моделлю «істота → її скульптура» 
(антропонім чи теонім → ідеонім) або навпаки. 
Загалом же можна сказати, що у творі зріс не 
тільки поетичний Сад Нетанучих Скульптур, а й 
ономастичний Сад – теж міцний, нетанучий.
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РОЗВИТОК РЕЦЕПТИВНИХ НАВИЧОК У ПІДГОТОВЦІ ДО ІСПИТІВ  
З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

У статті досліджено проблему розвитку рецептивних навичок у контексті підготовки до іспитів з англій-
ської мови. Охарактеризовано читання як активний та швидкий процес, метою якого є осмислення значення, 
який передбачає наявність читача і матеріалів для читання. У свою чергу, слухання схарактеризовано як навичка 
розуміння усної мови, що розглядається як цілеспрямована діяльність та передбачає використання здобутих сту-
дентом знань, контекстних підказок та припущень із метою усвідомлення значення. З’ясовано, що екзаменацій-
ний контекст зумовлює необхідність розвитку допоміжних навичок читання й аудіювання. Проаналізовано такі 
труднощі, із якими стикаються студенти під час підготовки до тестування рецептивних навичок: асиміляція, 
катенація, елізія, інтрузія, відтермінований вибух під час вимови, недостатня швидкість читання, обмежений 
словниковий запас та недостатньо чітке розуміння змісту під час слухання та читання. На основі рекомендацій 
міжнародних експертів та власного професійного досвіду авторів представленого дослідження визначено такі 
ефективні стратегії розвитку рецептивних навичок у контексті складання іспитів з англійської мови, як: здій-
снення відбору тренувальних матеріалів, розроблення комплексних завдань до них, а також організація підготов-
ки до складання іспиту відповідно до чітко визначених критеріїв, детально описаних у представленій статті; 
відповідність навчальних матеріалів та завдань формату конкретного іспиту; обов’язкове напрацювання навичок 
швидкого перегляду тексту, пошуку детальної інформації, створення мапи тексту, опрацювання ключових слів 
та словосполучень; забезпечення студентів справді великим обсягом практики слухання та читання з метою 
поступового опанування моделі сприйняття мови на слух, притаманної носіям мови, що вивчається; опанування 
та доцільне застосування широкого спектра технік на різних етапах опрацювання екзаменаційних матеріалів.

Ключові слова: аудіювання, читання, іспит з англійської мови, розвиток рецептивних навичок, додаткові 
вміння, стратегії підготовки до іспитів з іноземної мови.
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RECEPTIVE SKILLS DEVELOPMENT IN ENGLISH EXAMS PREPARATION

The article examines the problem of developing receptive skills in the context of preparation for English language 
exams. Reading is characterized as an active and fast process, the purpose of which is to comprehend the meaning and 
which involves the presence of the reader and materials for reading. In turn, listening is characterized as the skill of 



189ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

Модестова Т., Крсєк О. Розвиток рецептивних навичок у пiдготовцi до iспитiв…

understanding oral language, which is considered as a purposeful activity and involves the use of knowledge acquired 
by the student, contextual clues and assumptions in order to understand the meaning. It was found that the examination 
context necessitates the development of auxiliary reading and listening skills. The following difficulties that students face 
in preparation for testing receptive skills are analyzed: assimilation, catenation, elision, intrusion, delayed pronunciation 
explosion, insufficient reading speed, limited vocabulary and unclear understanding of the content of the materials which 
are given for listening and reading tests. Based on the recommendations of international experts as well as the authors’ 
teaching experience, the following effective strategies for the development of receptive skills in the context of English 
language exams have been identified: selection of training materials, development of complex tasks for them, as well 
as organization of exam preparation according to clearly defined criteria, described in details in the presented article; 
compliance of educational materials and tasks with the format of a specific exam; obligatory development of skills aimed 
at fast viewing of the text, search of the detailed information, creation of the map for the text, processing of key words and 
phrases; providing students with a really large amount of practice of listening and reading in order to gradually master 
the model of perception of speech by ear, inherent for native speakers; mastering and expedient application of a wide 
range of techniques at different stages of elaboration of examination materials.

Key words: listening, reading, English language exam, development of receptive skills, additional skills, strategies for 
preparing for foreign language exams.

Постановка проблеми. У неспокійному гло-
балізаційному світі потреба у спілкуванні та 
досягненні взаєморозуміння ставить стратегічне 
завдання перед кожною країною – вивчення іно-
земних мов. У цьому контексті англійська мова є 
нині лідером вибору на міжнародній арені. Успіх 
її опанування зумовлює важливі наслідки для тих, 
хто її вивчає, – краще працевлаштування, свободу 
пересування світом, більше перспектив у різних 
сферах людського буття, цікавіше життя взагалі.

Важливою частиною процесу використання 
англійської мови є ефективне опрацювання інфор-
мації в текстовій і усній формах. Адже кожного 
дня ми читаємо та слухаємо величезний обсяг 
новин, статей, повідомлень тощо. Це є запорукою 
виживання та конкурентоспроможності в сучас-
ному інформаційному суспільстві. У мовознавчій 
сфері група вищезазначених умінь визначена як 
рецептивні навички, що, зрештою, зумовлюють 
наше світосприйняття.

Сучасний ринок освіти та праці ставить високі 
вимоги до володіння вищезазначеними нави-
чками. Зокрема, сучасні іспити з англійської мови, 
що вважаються «ключем» до отримання нових 
можливостей та, у результаті, покращення життя 
апліканта, містять обов’язкові тестові секції ауді-
ювання та читання. Ідеться як про загальновідомі 
та престижні – IELTS, TOEFL, рівнева лінійка 
іспитів університету міста Кембриджу тощо, так 
і внутрішньодержавні, наприклад Зовнішнє неза-
лежне оцінювання в Україні.

Отже, високий попит роботодавців та інсти-
туцій різного рівня на наявність у сучасного про-
фесіонала сертифікованого підтвердження воло-
діння англійською мовою на достатньому рівні 
пояснює гостру актуальність мовознавчих дослі-
джень у цьому напрямі.

Аналіз досліджень. Серед закордонних 
дослідників, роботи яких відображають основні 

ідеї сучасної теорії та практики розвитку рецеп-
тивних навичок в англійській мові, варто згадати 
Н. Андерсона (Exploring Second Language Reading: 
Issues and Strategies, 1999), С. Уквухарта, С. Віеда 
(Reading in a second language: Process, product 
and practice, 1998), С. Сонсбьюрі (An A-Z to ELT, 
2004), Дж. Вілсона (How to teach listening, 2008), 
Дж. Річардса (Teaching Listening and Speaking. 
From theory to practice, 2008), Т. Хедч (Teaching 
and Learning in the Language Classroom, 2008), 
М. Крейвена (Listen Skills: Guide, 2010) та інших.

Серед вітчизняних дослідників проблемою 
формування навичок аудіювання та читання 
цікаляться О. Крсєк (Обучение аудированию на 
иностранном языке и формирование речевого 
слуха аудитора, 2008), О. Кохан, Н. Михайлова 
(Формування рецептивних граматичних нави-
чок читання на заняттях з іноземної мови, 2014), 
І. Стогній, Н. Никонорова (Формування навичок 
аудіювання у студентів вищих навчальних закла-
дів, 2018), О. Березовська (Розвиток навичок 
аудіювання на заняттях з іноземної мови, 2014), 
Н. Шалова (Особливості навчання читання 
професійно орієнтованих текстів на заняттях 
з англійської мови в технічному вузі, 2015), 
С. Мусійчук (Розвиток навичок професійно орі-
єнтованого читання на заняттях з іноземної мови 
у немовних ВНЗ, 2014) та інші.

Незважаючи на достатню кількість дослі-
джень, присвячених розгляду різних аспектів роз-
витку рецептивних навичок у процесі вивчення 
іноземної мови, питання ефективної екзаменацій-
ної підготовки до аудіювання та читання потребує 
подальшого дослідження.

Мета статті – дослідити питання розвитку 
рецептивних навичок у підготовці до іспитів з 
англійської мови.

Для досягнення мети потрібно вирішити такі 
завдання:
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1. Охарактеризувати особливості читання й 
аудіювання в контексті складання іспитів з англій-
ської мови.

2. Проаналізувати труднощі, із якими стика-
ються студенти під час підготовки до тестування 
рецептивних навичок.

3. Визначити ефективні стратегії розвитку 
навичок аудіювання та читання на основі реко-
мендацій міжнародних експертів.

Виклад основного матеріалу. Незважаючи 
на деякі відмінності формату сучасних іспитів з 
англійської мови, у загальному розумінні читання 
розглядається як активний та швидкий процес, 
метою якого є осмислення значення, який перед-
бачає наявність читача та матеріалів для читання 
(Exam Strategies from A to Z, 2020).

Відповідно до мети проведення тестування від 
студентів також очікується володіння допоміж-
ними навичками читання – певними способами 
поведінки, що користувачі мови застосовують із 
метою підвищення ефективності читання. А саме: 
формування припущень, швидке читання з метою 
усвідомлення загальної ідеї, швидкий пошук кон-
кретної інформації (цифри, дати тощо), уважне 
вивчення матеріалу, а також читання у вільному 
стилі заради задоволення.

Аналіз зазначених вище досліджень та влас-
ний досвід авторів у підготовці студентів до скла-
дання іспитів з англійської мови дозволяє дійти 
висновку про те, що серед типових труднощів, які 
маю студенти під час читання, передусім можна 
виокремити недостатню швидкість, обмежений 
словниковий запас та недостатньо чітке розу-
міння змісту.

Природно, що наявні деякі відмінності в під-
ходах до розв’язання проблеми розвитку рецеп-
тивних навичок серед науковців, що зумовлено 
різноманітністю поставлених завдань і аспектів, 
на яких зосереджено увагу в кожному окремому 
випадку. Однак проведений у межах представ-
леного дослідження науковий аналіз дозволяє 
виокремити базові положення, з якими погоджу-
ються більшість закордонних та вітчизняних 
експертів. Зокрема, ми поділяємо погляди тих 
фахівців, які стверджують, що професійний від-
бір матеріалів для читання англійською мовою 
вимагає відповідності таким критеріям: інтер-
есам, рівню володіння мовою, що вивчається, 
віку студентів. Також потрібно пам’ятати, що 
коли студенти раніше не стикалися з якимось 
типом матеріалів та завдань, що пропонуються 
для практики читання, потрібно провести додат-
кову попередню роботу з роз’яснення всіх мож-
ливих питань.

Обираючи або розробляючи комплексні 
завдання для розвитку навичок читання, потрібно 
пересвідчитися, що вони справді відповідають 
поставленій меті, сприяють підвищенню швидко-
сті оброблення інформації, кращому розумінню 
деталей тощо. Адже робота протягом трива-
лого часу з великим обсягом друкованого тексту 
завжди є тяжкою із психологічного та фізіологіч-
ного поглядів. Тож, наявність ілюстрацій є бажа-
ною в контексті надання підтримки студентам 
щодо облегшення сприйняття тексту.

Також важливими критеріями відбору або 
розроблення тренувальних завдань для розвитку 
навичок читання є врахування реальної здатності 
студентів виконати запропоновані вправи, те, 
наскільки реалістично їх узагалі виконати. Голо-
вне питання в цьому контексті полягає в тому, 
що ефективне завдання, з одного боку, має при-
родним чином містити певний виклик, виводити 
студента із зони комфорту. З іншого боку, недо-
цільно пропонувати завдання зі зниженим рівнем 
складності. Тож, у фокусі уваги – оптимальний 
баланс змісту, форми та структури матеріалів, а 
також завдань, що має на меті сприяння швид-
кому й ефективному розвитку навичок читання 
у студентів.

Зосереджуючись саме на екзаменаційному кон-
тексті, де типовими екзаменаційними завданнями 
є багатоваріантний вибір, завдання на завершення 
висловлювання, підбір відповідного складника, 
вибір відповіді «правильно» «неправильно» або 
«не вказано», вибір відповіді «так», «ні», «не вка-
зано», класифікація, коротка відповідь та підбір 
заголовка для діаграми, найбільш ефективними 
підходами до формування необхідних навичок 
можуть бути такі:

– швидкий перегляд тексту – швидкість є 
головною перевагою. Наприклад, можна запро-
понувати студентам ознайомитися з матеріалом 
протягом трьох хвилин і потім переказати осно-
вну ідею;

– пошук детальної інформації – уміння 
перефразовувати є пріоритетним. Можна дати 
завдання студентам спочатку самостійно при-
гадати синоніми до ключових слів, що є в тексті 
(тобто таких, що найкращим чином відбивають 
тематичне навантаження матеріалу), потім попра-
цювати зі словником та доповнити індивідуальні 
переліки, нарешті, провести фронтальне обгово-
рення та скласти спільні синонімічні блоки.

Серед інших популярних технік, які, на нашу 
думку, заслуговують на увагу, такі: створення 
мапи тексту – перелік слів, фраз або речень, які 
підсумовують кожен параграф. Визначений пере-
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лік можна розмістити на полях тексту. Під час 
вибору відповідей такий підхід дозволяє значно 
зекономити дорогоцінний час без втрати якості 
в ухваленні рішень; пошук ключових слів у запи-
танні – маються на увазі ті слова, які містять 
найважливішу інформацію з погляду виокрем-
лення й усвідомлення специфіки завдання. Але 
важливо пам’ятати, що часто в тексті не можна 
знайти те саме слово, що й у запитанні. Тож, у 
тексті варто шукати синоніми та перефразовані 
речення, що мають ідентичне значення (що знову 
повертає нас до відпрацювання навичок пошуку 
детальної інформації).

На відміну від читання, що передбачає 
обов’язкову наявність текстового матеріалу, до 
якого студент має постійний доступ протягом 
певного часу, отже, може повертатися до опра-
цювання потрібної частини знову і знову, екзаме-
наційне аудіювання характеризується суворими 
обмеженнями у відповідному доступі. Адже під 
час виконання завдань відповідно до формату 
конкретного іспиту можна прослухати запис один, 
подекуди два рази, не більше.

У загальному розумінні слухання розгля-
дається як навичка розуміння усної мови, що 
розглядається як цілеспрямована діяльність та 
передбачає використання здобутих студентом 
знань, контекстних підказок та припущень з 
метою усвідомлення значення (Exam Strategies 
from A to Z, 2020).

Аналіз наукових досліджень, зазначених у 
цій статті, та власний професійний досвід авто-
рів дозволяє визначити такі додаткові вміння, 
що допомагають студентам ефективно розви-
нути навичку слухання: висування припущень, 
слухання, зосереджене на усвідомленні осно-
вної ідеї, фокусування уваги на деталях, «скану-
вання» аудіозапису з метою отримання інформації 
щодо конкретного запитання, розпізнавання зву-
ків і акцентів, володіння ефективними моделями 
сприймання мови на слух.

Серед поширених складнощів, із якими сту-
денти стикаються під час аудіювання, можна 
визначити такі, що безпосередньо пов’язані з осо-
бливостями зв’язного мовлення, як:

–	 асиміляція – коли звук, який знаходиться в 
одному слові, змінює якість звука в сусідньому. 
Так, можна помітити, що у словосполученні “in 
Bath” під час усної вимови у швидкому темпі звук 
[n] змінюється на [m];

–	 катенація – коли приголосний звук напри-
кінці одного слова об’єднується з голосним зву-
ком на початку наступного слова. Наприклад, “an” 
та “egg”, що на письмі є двома окремими сло-

вами, в усному зв’язному мовленні сприймаються 
зазвичай на слух як одне слово “anegg”;

–	 елізія – звуки [t] і [d], коли розташовані між 
двома приголосними звуками, часто цілком зника-
ють в усному мовленні. Наприклад, словосполу-
чення “left back” у разі швидкої вимов звучатиме 
як “lefback”. Причина полягає в тому, що зусилля 
та час, потрібні для того, щоби змінити артикуля-
ційну позицію зі звука [t] до звука [b], є невиправ-
дано витратними в побуті;

–	 інтрузія – коли два слова промовляються 
разом, між ними часом з’являється додатковий звук 
для облегшення вимови. Так, словосполучення “go 
away” отримує додатковий звук [w] між словами;

–	 відтермінований вибух – коли перед вимо-
вою вибухових приголосних звуків (як-от [b], [d], 
[g], [p], [t], [k]) потік повітря цілком припиняє 
рух у мовному тракті на короткий проміжок часу. 
Порівняємо вимову словосполучень “red dye” та 
“red eye”. У першому разі перед вимовою слова 
“dye” ми маємо зробити маленьку паузу для того, 
щоб дати слухачу можливість розпізнати відмін-
ність у значенні наведених прикладів. Тож, виклик 
у сприйнятті таких прикладів усного мовлення на 
слух полягає у вмінні помітити та швидко інтер-
претувати відповідну різницю.

Основні моделі сприйняття мови на слух такі:
1. «Знизу догори» – передбачає поступовий 

процес декодування інформації на основі відо-
мих елементів із метою усвідомлення повного 
обсягу повідомлення. Сприйняття на слух відбу-
вається як послідовний процес аналізу отриманих 
даних відповідно до рівня їх організації за схе-
мою «звуки – слова – елементи складних речень – 
складні речення – текст» до досягнення кінцевого 
результату – цілковитого усвідомлення всього 
обсягу матеріалу, що опрацьовується.

2. «Згори донизу» – передбачає використання 
попередньо здобутих знань із метою усвідомлення 
змісту повідомлення. Маються на увазі ті знання 
із запропонованої для обговорення теми, що вже 
напрацьовані, розуміння ситуаційного контексту, 
а також інформація, що зберігається в довгостро-
ковій пам’яті у формі схем та сценаріїв.

Зазвичай носії мови, що вивчається, викорис-
товують модель «Згори донизу», використовують 
напрацьований досвід. Це природним чином зна-
чно підвищує темп та якість опрацювання мате-
ріалу. Ті ж, хто поки вивчає цю мову, мають про-
ходити поступовий процес усвідомлення всього 
обсягу контенту через алгоритм моделі «Знизу 
догори».

Екзаменаційні навички аудіювання є частиною 
загальних умінь студентів, що мають власну спе-
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цифіку, адже спрямовані на досягнення найкра-
щого результату саме під час іспиту. Стандартні 
типи екзаменаційних завдань такі: багатоварі-
антний вибір, завдання на завершення вислов-
лювання, вибір відповіді «правильно» чи «непра-
вильно», підбір відповідного складника, коротка 
відповідь та заповнення пропусків.

Актуальним підходом до організації відповід-
ної підготовки вбачається таке: пересвідчитися, 
що студенти ознайомлені з особливостями фор-
мату конкретного іспиту та знають, чого очікувати 
від сесії аудіювання; переконатися, що апліканти 
ознайомлені з форматом завдань; витренувати або 
принаймні познайомити з основними стратегіями 
успішного виконання завдань; забезпечити якнай-
більший обсяг практики аудіювання, зокрема, з 
урахуванням специфіки конкретного іспиту.

Також потрібно пам’ятати про особливості 
кожного з етапів опрацювання навичок екзамена-
ційного слухання. А саме:

1. Техніки, що передують прослуховуванню: 
уважно прочитати інструкцію; визначити тип 
ситуації – Де відбувається розмова? Хто є голо-
вні діючі особи? Які теми обговорюються?; озна-
йомитися із запитаннями та підкреслити важливу 
інформацію, а також ключові слова (зазвичай це 
іменники та дієслова); пригадати синоніми до 
ключових слів у завданні (адже зазвичай диктор 
не вживає ті самі слова, що й у завданні); уважно 
ознайомитися з наданим прикладом виконання 
завдання (що може допомогти запобігти так зва-
ним «помилкам через неуважність»); спробувати 
припустити відповідь (наприклад, якщо це допо-
внення ствердження, то яка інформація має бути 
додана за логікою – іменник, прикметник, ім’я 
або номер телефону?); якщо це завдання містить 
багатоваріантний вибір або запитання на кшталт 
«правильно – неправильно», експерти радять спо-
чатку спробувати виключити найменш вірогідні 
варіанти відповіді.

2. Техніки, що застосовуються безпосеред-
ньо у процесі аудіювання: ведення нотаток під 
час прослуховування аудіоматеріалу (маються на 
увазі ключові факти, що зазвичай інтонаційно під-
креслююся диктором); передусім увагу потрібно 
зосередити на головній ідеї (важливо навчитися 
спокійно прийняти факт щодо неможливості роз-
пізнати кожне окреме слово під час аудіювання 
у природному темпі мовлення носіїв мови, що 
вивчається); потрібно пам’ятати про таку осо-
бливість екзаменаційних завдань з аудіювання, 
як обов’язкова наявність інформаційних деталей, 
що відволікають, можуть заплутати студента під 
час визначення правильної відповіді (потрібно у 

будь-якому разі прослухати запис до кінця, навіть 
якщо здалося, що відповідь вже було озвучено. 
Адже наприкінці логічного розмірковування спі-
кера вона може змінитися); у разі неможливості 
визначитися з відповіддю краще відразу пере-
ходити до наступних запитань. Адже зупинка 
на одному пункті призведе до більших втрат з 
погляду можливості надати якнайбільшу кіль-
кість правильних відповідей; також ми згодні з 
тими експертами, які радять не витрачати додат-
ковий час саме у процесі прослуховування на 
попередню перевірку правопису.

3. Техніки, використання яких актуальне після 
прослуховування екзаменаційного матеріалу: 
доцільне надання відповідей на всі запитання, 
навіть якщо немає стовідсоткової впевненості 
(адже рахується кількість правильних відповідей, 
незважаючи на те, є це лише припущенням чи 
вибором без вагань); як уже було зазначено вище, 
саме на останньому етапі підготовки екзамена-
ційних відповідей у розділі аудіювання потрібно 
приділити час перевірці граматики, правопису та 
використання великих літер.

Висновки. У результаті проведеного дослі-
дження проблеми розвитку рецептивних нави-
чок у контексті підготовки до іспитів з англій-
ської мови:

– охарактеризовано читання як активний та 
швидкий процес, метою якого є осмислення зна-
чення, який передбачає наявність читача і матері-
алів для читання. З’ясовано, що екзаменаційний 
контекст зумовлює необхідність розвитку допо-
міжних навичок читання. А саме: уміння робити 
припущення, швидке читання з метою усвідом-
лення загальної ідеї, швидкий пошук конкретної 
інформації (цифри, дати тощо), уважне вивчення 
матеріалу, а також читання у вільному стилі 
заради задоволення;

– слухання схарактеризовано як навичка 
розуміння усного мовлення, що розглядається як 
цілеспрямована діяльність та передбачає викорис-
тання здобутих студентом знань, контекстних під-
казок та припущень із метою усвідомлення зна-
чення. З’ясовано, що основні додаткові вміння, 
які допомагають студентам успішно складати 
аудіювання з англійської мови, такі: висування 
припущень, слухання з метою усвідомлення осно-
вної ідеї, фокусування уваги на деталях, «скану-
вання» аудіозапису з метою отримання інформації 
щодо конкретного запитання, розпізнавання зву-
ків і акцентів, володіння ефективними моделями 
сприймання мови на слух;

– проаналізовано такі труднощі, із якими сти-
каються студенти під час підготовки до тесту-
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вання рецептивних навичок, як: асиміляція, кате-
нація, елізія, інтрузія, відтермінований вибух під 
час вимови, недостатня швидкість читання, обме-
жений словниковий запас та недостатньо чітке 
розуміння змісту під час слухання та читання.

На основі рекомендацій міжнародних експер-
тів і власного професійного досвіду авторів пред-
ставленого дослідження визначено такі ефективні 
стратегії розвитку рецептивних навичок у контек-
сті складання іспитів з англійської мови: 

1. Здійснення відбору тренувальних матеріа-
лів, розроблення комплексних завдань до них, а 
також організація підготовки до складання іспиту 
відповідно до чітко визначених критеріїв.

2. Відповідність навчальних матеріалів та 
завдань формату конкретного іспиту.

3. Обов’язкове напрацювання навичок швид-
кого перегляду тексту, пошуку детальної інформа-
ції, створення мапи тексту, опрацювання ключо-
вих слів та словосполучень.

4. Забезпечення студентів справді великим 
обсягом практики слухання та читання з метою 
поступового опанування моделі сприйняття 
мови на слух, яка притаманна носіям мови, що 
вивчається.

5. Опанування та доцільне застосування широ-
кого спектра технік на різних етапах опрацювання 
екзаменаційних матеріалів.
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НАЦІОНАЛЬНО-МОВНІ КОНЦЕПТИ МОВОТВОРЧОСТИ 
ЄВГЕНІЇ ЯРОШИНСЬКОЇ

У статті проаналізовано національно-мовні концепти, що сформували мовотворчість Євгенії Ярошинської. 
На яскравих прикладах із різножанрової творчої спадщини, яка містить прозові та публіцистичні тексти й 
листи, проілюстровано любов авторки до рідної мови, України, свого краю, рідного села, побуту, традицій і 
звичаїв буковинців.

Письменниця показує, що для кожної людини її рідна мова, мова її дитинства і колискових пісень ‒ це єдина 
скарбниця, з якої можна черпати перлини для вираження найглибших почуттів. У листах та устами своїх героїв 
Є. Ярошинська говорить про значення рідного слова та бажання розповсюджувати його.

Письменниця у своїх творах майстерно змалювала неперевершену красу свого краю, ментальність, побут 
і традиції земляків. Авторка описує оселі, трудові будні та свята, а щоб ці описи були повнішими, вона 
широко користується етнографічними деталями, як-от господарський реманент, домашнє начиння, оздоби 
інтер’єру й одяг.

Більшість персонажів Є. Ярошинської – це звичайні селяни, лагідні, привітні, добрі люди, які надзвичайно 
талановиті. Письменниця активно займалася фольклористичною діяльністю, тому прикметно, що у своїх тво-
рах вона описує буковинок, які складають надзвичайно чутливі народні пісні.

Є. Ярошинська ніколи не цуралася своєї землі, національності, мови. Вона любила одягатися по-народному й у 
своїх творах прагнула зафіксувати, зберегти всю неповторну красу української вишивки.

Письменниця, творячи різножанрову художню літературу, звертається до звичаїв і обрядів, якими наповнює 
свої твори. Особливо детально авторка описує буковинське весілля на селі, яке насичене цікавими традиціями, 
зворушливими словами малює колоритні картини народного побуту.

Родинне патріотичне виховання, живе спілкування з народом заклали основи світогляду Є. Ярошинської й 
відіграли важливу роль у формуванні національно-мовних концептів мовотворчости письменниці.

Активна життєва позиція Є. Ярошинської сприяла процесу утвердження на Буковині української національної 
ідеології, державницького патріотичного духу. Прикладом власного життя письменниця пробуджувала в зем-
ляків глибоке почуття патріотизму, самоповаги та шани до рідних просторів, почуття національної гідности.

Ключові слова: національна свідомість, рідна мова, Україна, Буковина, село, традиції, національний одяг.
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NATIONAL AND LANGUAGE CONCEPTS  
OF YEVHENIA YAROSHYNSKA LANGUAGE CREATIVITY

The article analyzes the national and language concepts that formed the language creativity of Yevhenia Yaroshynska. 
The author’s love for her native language, for Ukraine, for her region, for her native village, for way of life, traditions 
and customs of Bukovinians has been illustrated on the vivid examples from the creative heritage of various genres, which 
contains prose and publicistic texts and letters. The writer shows that for each person their native language, the language 
of their childhood and lullabies – is the only treasure from which one can draw pearls to express the deepest feelings. 
In the letters and through the mouths of her characters Ye. Yaroshynska speaks about the meaning of the native word and 
the desire to spread it.

Each text of Ye. Yaroshynska begins with a description of nature. In her works the writer portrayed skillfully the 
unsurpassed beauty of her region, mentality, way of life and traditions of her compatriots. Sometimes in detail, and 
sometimes only in a few strokes, the author describes their homes, estates, working days and holidays. To make these 
descriptions more complete, she makes extensive use of ethnographic details such as household items, household utensils, 
interior decorations and clothing.

The vast majority of Ye. Yaroshynska’s characters are ordinary peasants, gentle, friendly, kind people who are 
extremely talented, but there is no one to discover these talents. The writer was actively involved in folklore activities, so 
it is noticeable that in her works she describes the women of Bukovyna, who compose extremely emotional folk songs.

Ye. Yaroshynska never shunned her country, nationality and language. She loved to dress in a folk way and in her 
works she tried to capture and preserve all the unique beauty of the Ukrainian embroidery.

The writer, creating fiction of various genres, refers to the customs and rites which fill her works. The author describes 
the Bukovinian wedding in the village which is full of interesting traditions in particular detail and paints colorful pictures 
of folk life with the touching words.

Patriotic family upbringing and lively communication with her people laid the foundations of Ye. Yaroshynska’s 
ideology and played an important role in the formation of national and language concepts of the writer’s language 
creativity.

Ye. Yaroshynska’s active position in life contributed to the process of establishing the Ukrainian national ideology and 
state patriotic spirit in Bukovyna. By the example of her own life, the writer awakened in her compatriots a deep sense of 
patriotism, self-respect and respect for their homeland, a sense of national dignity.

Key words: national consciousness, native language, Ukraine, Bukovyna, village, traditions, national clothes.

Постановка проблеми. У низці літературоз-
навчих досліджень художній текст – це автор-
ський плин свідомості, зафіксований у мовній 
формі, який передає ідейно-естетичну спрямова-
ність поглядів автора, його емоції, оцінки, мовос-
тиль і особливості світобачення. Текст у цьому 
ракурсі розглядаємо не тільки як лінійну струк-
туру, послідовність речень, що формують змістову 
і формальну завершеність, а передусім як комуні-
кативно-інтенційний знак – універсальний засіб 
вираження настанов творця тексту (дискурсу). Як 
зауважує С. Шабат-Савка, комунікативна інтен-
ція виражає мовленнєвий намір, має філософське 
підґрунтя, передає цільові настанови спілкуваль-
ників. В адресантно-адресатному континуумі 
інтенцію співвідносять із суб’єктивно-модальним 
значенням, мотиваційною сферою мовної особис-
тості (Шабат-Савка, 2014: 10).

На думку С. Єрмоленко, українській мовній 
особистості властивий найтривкіший україноз-
навчий світогляд, національно-культурна само-
ідентифікація і мовна стійкість, що віддзеркалю-
ється в національній картині світу (Єрмоленко, 
2010: 120‒123).

Кожен автор показує наступним поколінням 
свій особливий світ ‒ світ емоцій, почуттів, оці-
нок. Мова творів письменника містить ключі 

до відкриття таємниць авторського мовлення, 
його світоглядних позицій. За нашими спостере-
женнями, наскрізною ниткою, якою майстерно 
виткана вся творча спадщина Є. Ярошинської 
(1868–1904 рр.), є глибока любов до Батьківщини, 
до українського народу, до Буковини й буковин-
ців, краси й природи рідних просторів. Мовотвор-
чість Є. Ярошинської слугує яскравим зразком 
утвердження українознавчого світогляду. Прикла-
дом власного життя письменниця пробуджувала в 
інших людей глибоке почуття патріотизму, само-
поваги та шани до рідних просторів, почуття наці-
ональної гідности.

Аналіз досліджень. Творчість Є. Ярошинської 
посідає важливе місце в історії української літе-
ратури кінця XIX – початку XX ст. Багатогранна 
й неймовірно талановита постать авторки потре-
бує системного та всебічного дослідження, адже 
художній доробок письменниці являє собою цін-
ний матеріал і для характеристики політики, куль-
тури, і загальної атмосфери на Буковині на зламі 
двох епох (Козинський, 2000).

У мовознавчому, літературознавчому, сус-
пільно-політичному й історичному дискурсах 
життєвий і творчий шлях Є. Ярошинської дослі-
джували В. Голубець, О. Гнатчук, М. Гуменюк, 
М. Гуць, І. Кейван, Л. Ковалець, Л. Козинський, 
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А. Коржупова, Г. Морараш, Ф. Погребенник, 
П. Стецько, М. Тарнавська, В. Филипчук. Нау-
ковці виокремили ідіолектні особливості творчої 
спадщини авторки; зосередили увагу на біогра-
фії письменниці, ідейно-тематичному діапазоні 
її творчості, на епістолярній спадщині, публіцис-
тиці; визначали роль Є. Ярошинської у громад-
ському, культурно-просвітницькому, феміністич-
ному житті Буковини кінця ХІХ ‒ початку ХХ ст. 
(Морараш, 2016).

Мета статті – розкрити національно-мовні 
концепти, які сформували мовотворчість Є. Яро-
шинської.

Виклад основного матеріалу. Є. Ярошинська 
і Буковина – це єдине ціле. Ця земля її зростила, і 
буковинській землі вона присвятила своє коротке 
життя. У всіх творах авторка прагнула показати 
неперевершену красу свого краю, природу, мен-
тальність, побут буковинців, цим самим довести, 
що Буковина – це частина України, а не Австрії 
чи Румунії: «Гувернантка була русинка з Гали-
чини і навчала Марію не лиш багато пожиточних 
речей, але й також називатися русинкою [україн-
кою], вбиратися по-народному та не встидатися 
говорити по-руськи, як то часто у нас буває» 
(Ярошинська, 1968: 99–100). У той час у колах 
інтелігенції вважалося ознакою поганого тону 
розмовляти української мовою, її вважали мовою 
«мужицькою». Саме тому 16-річна Є. Ярошин-
ська, як і Ю. Федькович, С. Воробкевич, О. Коби-
лянська, перші свої твори писала німецької мовою. 
Редактори видань, у яких друкувалися твори юної 
авторки, заохочували молоду письменницю і далі 
писати по-німецьки, однак вона вирішує інакше 
(Морараш, 2018).

Національна свідомість Є. Ярошинської акти-
візується під впливом творчості Ю. Федьковича і 
газети «Буковина», яка почала виходити в 1885 р. 
та згуртувала навколо себе багатьох українських 
діячів. В епістолярній спадщині письменниці 
бачимо її чітку позицію. Наприклад, в автобіогра-
фічному листі до І. Левицького (1850–1913 рр.) 
Є. Ярошинська писала: «В мені пробудилась наці-
ональна самосвідомість, я сказала, що краще тру-
дитись для свого народу, як для чужого, і під впли-
вом таких думок написала-м повісточку «Уроєна 
слабість», котру «Буковина» видрукувала. Се було 
для мене заохотою до писання по-руськи, бо хоть 
німецьке образованє відчужило мене від свого, то 
все-таки на дні серця тліла любов до мого народа, 
єго мови і пісні. З того часу залишила я майже 
по-німецьки писати, бо мені ходило о те, щоби 
вивчитись моєї рідної мови до такої степені, як 
вчила-м ся чужої» (Ярошинська, 1968: 405); у 

листі до О. Кобилянської: «Знаєте, ліпше писати 
по-руськи, бо то все своє рідне <…>» (Ярошин-
ська, 1968: 400).

Письменниця показує, що для кожної людини 
її рідна мова, мова її дитинства і колискових 
пісень ‒ це єдина скарбниця, з якої можна черпати 
перлини для вираження найглибших почуттів: 
«Ся розмова провадилась між мамою й сином по 
руськи. Обоє були зворушені, тому й ужили тої 
мови, якою розмовляли з маленьку та яка їм у 
хвилях зворушеня лїзла сама на язик. Так ужива-
ють майже всї перекиньчики в хвилях зворушеня 
матїрньої мови, бо лиш нею можна добре вира-
зити найделїкатнїйші почуваня» (Ярошинська, 
1903: 14). У кореспонденції й устами своїх героїв 
Є. Ярошинська говорить про любов до рідного 
слова та бажання розповсюджувати його: «Се вже 
така наша руська доля, що ми чужими мовами 
послуговуємося. Кожда народність говорить 
своїм питомим язиком, лиш наша руська встида-
єся свого і, скоро де в товаристві, зараз хапаєся 
чужого» (Ярошинська, 1968: 138); «Хто справді 
бажає живого руського письменства на Буковині, 
мусить писати готовою мовою буковинсько-русь-
кого простонародя та двигати єго, а вже тим 
самим розівʼєся якнайкраще й руське письмен-
ство на Буковині <…>» (Ярошинська, 1968: 356). 
На сторінках новели «Понад Дністром» письмен-
ниця наголошує, що кожен українець має читати 
українських класиків: «Я думаю, що перше треба 
знати свою питому літературу, а потому бра-
тися до чужих, хоть з соромом мушу признатися, 
що й я не знаю ще своєї рідної літератури, а вже 
начиталась польських, німецьких та французьких 
творів чимало» (Ярошинська, 1968: 100); «Я при-
ніс вам Шевченкового «Кобзаря»; єго повинні ви 
насамперед перечитати. Потім письма Марка 
Вовчка, а наконець оповіданя і драматичні твори 
Основʼяненка. Коли се прочитаєте, то принесу 
вам ще інших книжок. Я рад би, щоби вам наша 
українсько-руська література подобалася» (Яро-
шинська, 1968: 112); «То тепер кращі будуть вам 
видаватись всі наші твори; в них лежить якийсь 
непонятний чар, чар свого рідного, питомого» 
(Ярошинська, 1968: 100).

Є. Ярошинська бачила, що родини перекинчи-
ків не тільки говорили чужою мовою, але й зне-
важали українську культуру, звичаї, навіть не одя-
галися по-народному. Вона розуміла, що це може 
призвести до загибелі нації. Письменниця пише 
в повісті «Перекинчики»: «Так жадоба почестий 
і користолюбність винародовила не одну руську 
родину на Буковинї, дала Волохам багато інте-
лїґенциї і щирих патріотів, бо вже нема більше 



Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 35, том 3, 2021198

Мовознавство. Лiтературознавство

запеклого Волоха, як Русин перекинчик» (Ярошин-
ська, 1903: 8); «Не раз гірко було мені слухати, 
як сміялися з нашого народу, його мови, звичаїв, 
навичок: я сперечався з німцями, та, наконець, 
мусив мовчати, бо кого, що мав я поставити їм 
проти їх авторитетів, проти їх культури <…>» 
(Ярошинська, 1968: 233).

Кожний твір Є. Ярошинської починається з 
опису природи. Природа на Буковині насправді 
чудова, вона здавна захоплює багатьох людей 
своєю красою. На цій території можна побачити 
і широкі лани, і високі Карпати. У новелі «Понад 
Дністром» головний герой Орест промовив слова, 
у яких він показав красу буковинського краю: 
«Добре моя сестра зробила, що післала мене сюди 
на Буковину. Які сі сторони гарні! За цілий день не 
найшов я одного поганого місця: всі місця і кра-
євиди чудово гарні, мовби їх який артист угру-
пував. От навіть ся стежечка, як красно вона 
поміж зеленю і цвітами в’єся <…> Най хто каже, 
що хоче, але нема нічого красшого над святу при-
роду, та ще для нас, що родилися і виросли на 
селі. Як вирвешся з того проклятого міста, то 
біжиш, мов мала дитина, на село і не можеш ним 
доволі натішитися, бо там все таке природне, 
миле, любе <…> ті хати, соломою покриті та 
зеленими садами обведені, і ті поля, де красуєся 
жито, пшениця, де працює нарід, до котрого моє 
серце рвеся, котрому я рад би помогти, моєжитє 
і мою працю посвятити» (Ярошинська, 1968: 95).

На тлі прекрасних «образків» авторка описує 
мальовничі буковинські села, які, мов маківки, 
виринають із землі, садів та буйних лісів. Села на 
Буковині справді красиві, мов писанки. Зайдеш у 
село і дивуєшся, як гарно довкола: зелені сади, 
охайні подвір’я, чепурні хати із квітками. Є. Яро-
шинська любила село, вона народилася і зросла 
на селі, усе її життя було пов’язане із селом. Із 
сердечним хвилюванням показала письменниця 
своє рідне село Брідок у нарисі «Липа на межі»: 
«Пo правій руці стелеться моє любе село з висо-
кою церквою на середині; чепурні хати стоять 
близько себе, з-межи буйних садів визирають 
вони, мов сонечко з-за хмар. В тих хатах жиє 
той нарід, котрий я знала, любила, котрого 
сумна, тужлива пісня пристала мені до серця, 
котрого горе, радість і щастє я ділила» (Яро-
шинська, 1968: 171); у новелі «Понад Дністром»: 
«Ціле товариство вийшло вже з лісу і стало на 
невеликім горбку, з котрого видко було ціле село. 
Село, з великою, мурованою на середині церквою, 
з білими хатами та зеленими садами, виглядало 
дуже гарно. Здалека розлягався голосний спів 
веселих парубків, сміх дівчат та весела музика» 

(Ярошинська, 1968: 100), у листах, зокрема до 
М. Павлика: «Тут, в нашім селі, то вже від пові-
тря, від того здорового, чистого воздуху мусить 
ся бути здоровим та кремезним, а наш бистрий 
Дністер, де по два рази денно купаємося, додаєт 
ще більше сили і свіжості тілові та й духові» 
(Ярошинська, 1968: 389).

Так склалася доля письменниці, що кілька разів 
вона переїжджала з одного села в інше. В оповіда-
нні «Липа на межі» Є. Ярошинська опише цю тугу: 
«Мені дуже жаль було покидати ті сторони, де 
я зросла, виховалася, перебула гіркі і солодкі хвилі 
життя. Цілий день зійшов мені гей у тьмі; над-
вечір пустилася я на свій звичайний прохід, щоби 
ще раз подивитися на ті місця, де проводила 
веселі щасливі хвилі, де марила, фантазувала 
про якесь ідеальне надземське бутє. От тут сі 
дерева, що украшають стежку понад яр, – кілько 
то раз бачили вони мене в різнім настрою, не раз 
у веселім, частійше у сумнім, але природа, свята 
природа, гоїла всі рани, бо хто схоче сумувати, 
побачивши перед собою так гарно розстелені 
образки, які я тепер перед очима маю? Чому не 
стануть вони цілющою водою, тим більше, коли 
вони належать до єго коханої землі. Я стою на 
високій горі, у котрої ніг широкий Дністер тихо 
пливе. На єго другім березі розлягаєся по одну руч 
село, по другу – густий ліс, що виглядає против 
заходячого сонця, мов м’який, оксамитовий кове-
рець. Відтам чути щебет птахів, дзвінки ходоби, 
спів та гру пастухів» (Ярошинська, 1968: 171).

Більшість персонажів Є. Ярошинської – це 
звичайні селяни, лагідні, привітні, добрі люди, які 
надзвичайно талановиті. Письменниця активно 
займалася фольклористичною діяльністю, тому 
прикметно, що у своїх творах вона описує букови-
нок, які складають надзвичайно чутливі народні 
пісні: «От яка то перла з сеї дівчини, який в неї при-
родний розум, талант, а що з неї буде? Завʼяне, як 
цвітка на сонці, не зрошена каплями роси. Я піз-
нав тепер, що межи народом суть такі жінки, 
котрі заслуговують на ліпшу долю, а просвічені 
жінки повинні всіма силами вивести селянок до 
самопізнання» (Ярошинська, 1968: 168); «Нібито 
хто складає співанки, як не дівчата та жінки, 
чоловіки співають лиш за війну та за горівку, а 
жінки так красно за милого, за милу, за сироту, 
геть за все» (Ярошинська, 1968: 168); «Дам до 
тих газет, щоби люди знали, що й дівчата на селі 
вміють пісні складати» (Ярошинська, 1968: 168). 
В епістолярній спадщині письменниця ділиться 
своїми враженнями про народну творчість із 
сучасниками, наприклад, у листах до М. Павлика 
фольклористка пише: «Потому, нагадавши раду 
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д. Купчанка, зачала-м наново збирати народні 
пісні і аж тепер уздріла-м, який чар в них» (Яро-
шинська, 1968: 379); «Посилаю Вам співанки, 
думаю, що вони Вам ся подобають, бо і я сі най-
ліпше любʼю. Кілько поезій в них лежить, чи ж 
годен і найбільший поет такий стих удати, як, 
напримір, таки той перший, за голуба» (Ярошин-
ська, 1968: 382).

У творчій спадщині Є. Ярошинська розкриває 
нам не тільки надзвичайно талановиті риси буко-
винців, а й змальовує побут, житла, трудові будні 
та свята селян. Та щоб ці описи були повнішими, 
письменниця широко послуговується етнографіч-
ними деталями, як-от господарський реманент, 
домашнє начиння, оздоби інтер’єру й одяг. Такого 
«красного» одягу не можна знайти на цілій Укра-
їні, – сама природа створила його, у всій його 
красі. Жінки вигадували такі вишивки, що їм 
дивувався цілий світ, ці вишивки лягали в основу 
оздоблення сорочок, спідниць, кептариків. Буко-
винські жінки та дівчата досі бережуть цю тради-
цію. Сама Є. Ярошинська прекрасно вишивала і 
передавала свої знання дітям. Вона дуже любила 
народні «строї», уважала, що народ у них вилив 
свою душу. І в багатьох творах показала, як одяга-
лися буковинці в будні та свята, який одяг носив 
простий народ і більш багаті люди, змалювала 
робочий одяг і весільні шати, вбрання молодих 
дівчат і старших жінок.

Хлопці на Буковині носили вишивані білі 
сорочки, гарний широкий пояс. Ось як змальо-
вує Є. Ярошинська Ореста в новелі «Понад Дні-
стром»: «Убраний був в легке сиве убранє. На 
грудях виднілась біла як сніг тоненька сорочка, 
котрої ковнір був двобарвним шовком вишитий, 
в руках ніс широкий білий солом’яний капелюх» 
(Ярошинська, 1968: 95).

Дівчата і хлопці одягалися, як вони вважали 
за потрібне: хто в національний одяг, хто у про-
сту легку сукню, хто у стрілецький костюм: 
«<…> з-поза зелених сосен висунулася група 
молодих дівчат в народних строях. За дівча-
тами поступали два молодці, один у священичій 
одежі, другий у стрілецькім костюм» (Ярошин-
ська, 1968: 96). Є. Ярошинська милується тим, 
як строї дівчат доповнюють красу літнього лісу, 
зливаються з нею в єдине ціле: «Ціла група ста-
новила дуже гарну картину на широкій ярким 
світлом освіченій прогалині. Білі, багато шов-
ком, сухозолотом та лілітками вишивані сорочки 
дівчат так і блистіли посеред окружаючої зелені, 
від котрої здавались ще білійшими, ще прозорій-
шими. Лілітки й сухозолото на них блищали від 
сонячного проміня в тисячу красок та додавали 

одностайній зелені округ себе житя і блиску 
<…> Подорожній, що стояв над потоком, жалу-
вав, що не є малярем, аби сю прекрасну групу зма-
лювати» (Ярошинська, 1968: 96).

Є. Ярошинська ніколи не цуралася своєї землі, 
національності, мови. Вона любила одягатися 
по-народному, сама собі вишивала прекрасні 
сорочки. Так, у листі до В. Ламанського Є. Яро-
шинська додає: «<…> узори, якими вишиває наш 
буковинський народ свою білизну, як сорочки, руш-
ники і ін. Тому що ці узори не є взяті із модних 
журналів, а просто видумані народом, що станов-
лять вони етнографічну достопамʼятність щодо 
народного розвитку в пластиці і орнаментиці» 
(Ковалець, 2014: 51–59). Письменниця ій у своїх 
творах прагнула зафіксувати, зберегти кожний 
народний узор. В оповіданні «Проклятий млин» 
авторка змальовує одяг молодої: «<…> вона сиділа 
пишно, мов яка краля, прибрана була в тонесеньку, 
неначе кленовий лист, сорочку, повишивану геть-
чисто самим шовком, пояс на ній шовковий, гор-
ботка сухозолотом переткана, ще й панчошки з 
панськими черевичками купив їй Петро до шлюбу. 
А що вже за коралі, – таких ще ніхто в селі не 
бачив. Аж шию єї вривали ті п’ятдесят шнурків 
король, переміщуваних монетствами з самих золо-
тих дукачів» (Ярошинська, 1968: 41).

Є. Ярошинська, творячи різножанрову художню 
літературу, апелює і до звичаїв, до обрядів, якими 
наповнює свої твори. Особливо детально авторка 
описує буковинське весілля на селі, яке насичене 
цікавими традиціями: «В залі позасідали всі на 
лавочці. На середину зали положили туалетове 
зеркало. Коло него посадили на кріслі Емілію, 
убрану тепер в шлюбний вінець. Потім вине-
сли дружби на таці чіпок і почали з ним кругом 
молодої танцювати. Тимчасом матка, що сто-
яла за Емілією, відчепляла їй вінець. Відчепивши, 
поклала єго так, щоби молода не бачила, на тацю 
і прикрила хусткою, а чіпок причепила Галицькій 
на голову. Дружби обернули зеркало, і Галицька 
побачила себе вже в жіночому чіпку. Матка взяла 
єї під руку і повела до молодого, передаючи єму 
єго жінку та наказуючи, щоби єї шанував.

Потім танцювали ще всі панни у вінці» (Яро-
шинська, 1968: 135); «Тепер ще мусили дружби 
танцювати з подарунками, які батько й матка 
молодим принесли. Дружби не вийшли також 
насухо, бо дістали від молодої гарні шовкові 
хустки, а від молодого срібні пушки та тютюн 
з вигравірованими своїми іменами» (Ярошинська, 
1968: 136). Такі метафоричні моделювання у тек-
стах письменниці перетворюються на своєрідні 
культурні знаки.
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Є. Ярошинська у своїх творах правдиво, з вели-
кою любов’ю змальовує всі звичаї буковинської 
землі. На цій землі вона виросла і їй віддала свій 
щедрий талант. Письменниця показує складне 
життя простого народу, розповідає важку правду 
про його долю, водночас зворушливими сло-
вами малює колоритні картини народного побуту. 
У листі до Ю. Федьковича буковинка запевняє: 
«Будьте пересвідчені, високоповажний пане, 
що я тої ради завсіди триматися буду й лише в 
користь мого бідного, но чесного народа руського 
писати» (Ярошинська, 1968: 369). Саме любов до 
рідного народу, до його єства дала змогу письмен-
ниці створити неповторний авторський стиль.

Глибоку повагу до українців письменниця опи-
сує в кожному творі, і наголошує важливість пози-
ції інтелігенції для пробудження національної сві-
домості селян: «Любов до народа і праця повинні 
кожним жиючим на селі освіченим чоловіком руко-
водити та єму гіркі і нудні хвилі осолоджувати» 
(Ярошинська, 1968: 101); «Нарід всюди однакий, 
пані добродійко, ‒ відповів Галицький, ‒ се я знаю 
з досвіду; він всюди добрий, лиш се від інтелі-
генції залежить, як вона до него відноситься. 
Сприяє інтелігенція народові, то й він їй тою 
самою монетою відплачується» (Ярошинська, 
1968: 105); «Сільські люди, відособлені від світа, 
раді кождому, хто до них навідаєся; вони споді-
ваються почути від него щось нового, цікавого 
та розірватися тим хоч на короткий час» (Яро-
шинська, 1968: 116). Водночас Є. Ярошинська 
говорить, що простий «нарід» є основою нації: 
«От удармося в груди та й скажімо собі правду, 
хто невдячний? Ми ‒ інтелігенція, бо нарід без 
нас обійшов би ся, а ми без него ні» (Ярошинська, 
1968: 105); «Чому ні, вона тримаєся тої засади, 
що не треба того цуратися, з кого жиєся. Зре-

штою, вона, як і я любимо нарід, єго мову пісні, 
звичаї і обичаї» (Ярошинська, 1968: 104); «Наш 
нарід най буде для нас всім, єго щастє най буде 
нашим щастєм, нашою метою життя» (Яро-
шинська, 1968: 149).

Про свою невичерпну любов до рідного 
народу Є. Ярошинська говорить не тільки 
устами своїх героїв, а й ділиться цими почуттями 
в листах до сучасників, наприклад, до М. Пав-
лика: «Кілько раз мене мої подруги висміяли за 
мою демократію, як вони з мене кепкували, що 
я селян тримаю за людей, що я з тими розмов-
ляю по-людськи, що восхищаюсь їх піснями і 
шаную їх обичаї. Но то мене не звело з дороги. 
Я все була і буду найбільшою приятелькою мого 
народа» (Ярошинська, 1968: 371); до І. Левиць-
кого: «На дні серця тліла любов до мого народа, 
єго мови і пісні» (Ярошинська, 1968: 405); «Від-
крився мені весь скарб народної словесності, 
вся краса народної мови і поезія. Я пізнала, що 
сей наш народ, котрий другі народи називають 
некультурним, має великі інтелектуальні зді-
бності, котрі нема кому розвивати, бо ледве хто 
єму сприяє» (Ярошинська, 1968: 406).

Висновки. Є. Ярошинська як мовна особис-
тість сформувалася під впливом історико-культур-
них, соціальних, національних чинників. Родинне 
патріотичне виховання, живе спілкування з наро-
дом заклали основи творчого світогляду пись-
менниці й відіграли важливу роль у формуванні 
її мовостилю. Любов до рідної мови, України, 
Буковини, його історії, традицій – це національно-
мовні концепти мовотворчости письменниці, 
якими пронизано всі твори авторки. Активна жит-
тєва позиція Є. Ярошинської сприяла процесу 
утвердження на Буковині української національ-
ної ідеології, державницького патріотичного духу.
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Статтю присвячено вивченню теоретичних і практичних аспектів досвіду запровадження профільного 
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екті концептуальних засад реформування професійної освіти України «Сучасна професійна освіта» (2018 р.) 
та ін. Охарактеризовано найбільш істотні проблеми розвитку сучасної загальної середньої освіти, серед яких: 
надмірно затеооретизований зміст навчальних програм та підручників, непрактичність здобутих знань, умінь 
та навичок учнів для застосування їх у буденному житті, застаріла матеріально-технічна база; недостат-
нє фінансування та підвищення престижу роботи вчителів, що у свою чергу знижує рівень вмотивованості 
освітньо-педагогічних працівників; низька якість навчальних підручників та супровідних навчальних матеріалів; 
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но-літературна; математична; природнича; технологічна; інформатична; соціальна і здоров’язбережувальна; 
громадянська та історична; мистецька; фізична культура. Проаналізовано перспективні напрями модернізації 
ланки загальної середньої освіти, що сприяють реальному конструюванню кожним старшокласником власної 
освітньої траєкторії у відповідності до прийнятих за всі ці роки Міністерством освіти України.
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The article is devoted to the study of theoretical and practical aspects of the experience of introducing specialized 
education in school education of Ukraine in 2011–2017 of the XXІ century. The key guidelines for reforming the general 
secondary education system are outlined, which presented in the legal documents, in particular: «The State Standard 
for Basic and Complete General Secondary Education» (2011); Order «On approval of the Concept of specialized 
education in high school»; «The concept of specialized education in high school» (2013); «Concept of the New Ukrainian 
School»(2016); updated version of the Law of Ukraine «About Education» (2017); «Draft conceptual foundations of 
reforming vocational education in Ukraine» «Modern vocational education» (2018) and others. The most significant 
problems of development of modern general secondary education are characterized, among which: excessively theorized 
content of curricula and textbooks, impracticality of acquired knowledge, skills and abilities of students to apply them in 
everyday life, outdated material and technical base; insufficient funding and increasing the prestige of teachers, which 
in turn reduces the level of motivation of educational and pedagogical staff; low quality of textbooks and accompanying 
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training materials; excessive overloading of educational programs with theoretical material to the detriment of practical; 
focus on the average student without taking into account the individual abilities of the student's personality. Perspective 
directions of modernization of general secondary education are determined, which are given in these documents. 
Information is provided on the educational fields in which education is carried out in general secondary education 
institutions, such as: language and literature; mathematical; natural; technological; computer science; social and health; 
civil and historical; artistic; Physical Education. Perspective directions of modernization of general secondary education, 
which contribute to the actual construction of each high school student's own educational trajectory in accordance with 
those adopted by the Ministry of Education of Ukraine over all these years, are analyzed.

Key words: general secondary education, NUS, educational process, profile school, students.

Постановка проблеми. Освітня галузь Укра-
їни, незважаючи на кризові явища в ній, перебу-
ває на етапі системної модернізації. Надзвичайно 
важливим у здійсненні таких змін є глибокий ана-
ліз проблем з метою вибудови грамотної та ефек-
тивної траєкторії руху вперед, ураховуючи при 
цьому інтереси всіх стейкхолдерів означеного про-
цесу. Найбільш значущими проблемами загальної 
середньої освіти залишається її надмірно затео-
оретизований зміст навчальних програм та під-
ручників, непрактичність здобутих знань, умінь 
та навичок учнів для застосування їх у буденному 
житті, що в кінцевому результаті призводить до 
стрімкого зниження ступеню зацікавленості як 
здобувачів освіти, так і самих педагогів. Саме це й 
зумовило процес реформування галузі середньої 
загальної освіти шляхом прийняття та введення в 
дію нових нормативно-правових документів, що 
регулюють діяльність системи загальної серед-
ньої освіти.

Аналіз досліджень. Проблема запровадження 
профільного навчання в шкільній освіті України 
була й досі залишається предметом досліджень 
багатьох науковців, зокрема: С. Гончаренка, 
Г. Селевка, П. Сікорського (термінологічне поле 
профільного навчання); О. Бугайова, Н. Нич-
кало, І. Унта, О. Ярошенка (вивчення рівнів, 
форм і видів профільного навчання); В. Володька, 
О. Горіної, М. Солдатенко та ін. (закономірності, 
принципи, умови ефективності індивідуалізації та 
диференціації навчання). Також ці питання дослі-
джували: Г. Авчіннікова, О. Барановська, Г. Вась-
ківська, С. Дятленко, С. Закірова (диференціація 
змісту навчання школярів та профільна підго-
товка); Л. Березівська (державна освітня політика 
щодо організації профільного навчання й змісту 
шкільної освіти в радянській Україні); М. Піддя-
чий (соціально-професійний вибір учнів) та ін.

Мета статті полягає у вивченні теоретичних і 
практичних аспектів досвіду запровадження про-
фільного навчання в шкільну освіту України у 
2011–2017 роках xix століття.

Виклад основного матеріалу. Як відомо, в 
листопаді 2011 р. затверджено новий Держав-
ний стандарт базової і повної загальної серед-

ньої освіти, основні положення якого стосовно 
старшої школи набувають чинності з 1 вересня 
2018 р. Ключовими орієнтирами даного стандарту 
є: повага до особистості учня та визнання пріо-
ритетності його інтересів над набуттям суто тео-
ретичних знань без їх практичного застосування; 
визнання важливості становлення вільної від 
радянських стереотипів особистості, підтримка 
самостійності учнів, їх власного вибору, досвіду, 
прагнень, пізнавального інтересу та наполегли-
вості; розвиток критичного мислення, а також 
створення гармонійних умов на засадах чесності, 
милосердя, доброти, справедливості, співпережи-
вання, взаємоповаги і взаємодопомоги, поваги до 
прав і свобод людини для його реалізації; забез-
печення рівних можливостей кожного учня до 
здобуття освіти без будь-яких форм дискриміна-
ції учасників освітнього процесу; формування 
в учнів патріотизму та активної громадянської 
позиції, плекання любові до рідного краю, відпо-
відального ставлення до довкілля.

Згідно з оновленим Державним стандар-
том базової і повної загальної середньої освіти 
(2011 р.), базова середня освіта матиме такі цикли, 
як адаптаційний (5–6 класи) та базового пред-
метного навчання (7–9 класи), що дають змогу 
враховувати вікові та індивідуальні особливості 
розвитку і потреби учнів, а також забезпечити 
просування індивідуальними освітніми траєкторі-
ями (Державний стандарт базової і повної загаль-
ної середньої освіти, 2011).

Вимоги до результатів навчання учнів визна-
чено за такими освітніми галузями, як: мовно-літе-
ратурна; математична; природнича; технологічна; 
інформатична; соціальна і здоров’язбережувальна; 
громадянська та історична; мистецька; фізична 
культура.

Особливого значення для забезпечення ефек-
тивності організованого профільного навчання 
у старшій школі набуло затвердження третьої 
редакції Концепції профільного навчання Нака-
зом Міністерства освіти і науки від 21 жовтня 
2013 року № 1456 «Про затвердження Концепції 
профільного навчання у старшій школі» (Кон-
цепція профільного навчання, 2013), яка визнала 
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такі базові (обов’язкові) для вивчення предмети 
(3 години на тиждень): Українська мова та літера-
тура; Іноземна мова; Історія України та всесвітня 
історія; Математика; Природознавство; Фізична 
культура.

Натомість профільні предмети вивчаються 
поглиблено (5–10 годин на тиждень). Передба-
чено спеціальні курси/профілюючі предмети, 
тобто навчальні курси/предмети, які входять до 
складу відповідного профілю навчання і забез-
печують поглиблене й розширене вивчення про-
фільних предметів (наприклад, спеціальні курси 
«Астрофізика», «Прикладна механіка», або/і 
предмет «Астрономія» для фізичного профілю) 
або профільну прикладну та професійну спеціа-
лізацію навчання (наприклад, курси «Професійні 
проби»), 2–7 годин на тиждень.

Практикуватимуться також вибірково-обо в’яз-
кові предмети, як-от: Основи здоров’я; Технології; 
Мистецтво; Прикладна економіка. З усіх запро-
понованих предметів учні вивчають тільки два: 
один у 10 класі, другий – у 11, по 3 год./тиждень 
на кожен. Стандарт передбачає курси за вибором 
для учнів, які хочуть поглибити свої знання з пев-
ної дисципліни. Курси за вибором можуть пропо-
нуватися у формі навчальних модулів та інтегро-
ваних курсів.

Факультативні курси спрямовані на додаткове 
та поглиблене вивчення як певних предметів, так 
і отримання знань із суміжних наукових галузей. 
Курси за вибором та факультативні курси вивча-
ються за рахунок додаткових годин (5 год./тиж-
день). Додаткові години також використовуються 
на вивчення другої іноземної мови, російської чи 
іншої мови національних меншин, на курси духо-
вно-морального спрямування.

Відповідно до нової редакції Концепції про-
фільного навчання (2013 р.) (Концепція профіль-
ного навчання, 2013) учням надається право само-
стійного вибору окремих предметів та курсів для 
вивчення; вибору або зміни профілю навчання, в 
тому числі в іншому закладі освіти; право навча-
тися за дистанційною формою навчання, що може 
задовольнити попит на профільну освіту в сіль-
ській місцевості.

Слід акцентувати увагу на тому, що нова редак-
ція Концепції передбачає запровадження курсу за 
вибором – «Професійні проби», який надає можли-
вість старшокласникам не тільки теоретично засво-
їти вибраний профіль, але й спробувати себе на 
практиці в певній професії, що, безперечно, допо-
може їм більш усвідомлено вибрати майбутній фах.

Отже, допрофільна підготовка старшоклас-
ників може здійснюватися не тільки в межах 

одного класу, для її організації також можуть 
створюватися групи з учнів різних класів того 
чи іншого закладу освіти. Навчальні програми 
курсів за вибором та факультативних курсів 
для основної школи можуть пропонуватися 
як Міністерством освіти і науки України, так і 
самими закладами освіти після їх розгляду від-
повідними предметними комісіями Науково-
методичної ради з питань освіти Міністерства 
освіти і науки України.

Станом на 2016 рік було також прийнято «Кон-
цепцію нової української школи», яка передбачає 
докорінні трансформації у сфері шкільної освіти, 
а саме:

–	 оновлення змісту загальної середньої 
освіти, заснованому на формуванні ключових для 
життя компетентностей;

–	 педагогіку партнерства, що ґрунтується на 
повазі до особистості учня, довірі у відносинах 
між учнем, учителем і батьками, доброзичливості 
й позитивному ставленні, підтримці діалогу;

–	 мотивації вчителів до професійного розвитку;
–	 орієнтації на потреби учня в освітньому 

процесі, дитиноцентризм;
–	 наскрізний процес виховання, що ґрунту-

ється на цінностях та дозволяє сформувати голо-
вні чесноти та позитивні риси характеру;

–	 децентралізацію та ефективне управління, 
що надасть школі реальну автономію;

–	 справедливий розподіл публічних коштів, 
який забезпечує рівний доступ усіх дітей до якіс-
ної освіти;

–	 осучаснення освітнього середовища, яке 
забезпечить необхідні умови, засоби і технології 
для навчання учнів, освітян, батьків не лише в 
приміщенні закладу освіти, але й поза ним;

–	 наскрізне застосування ІКТ в освітньому 
процесі та управлінні закладами освіти і систе-
мою освіти з метою оптимізації управлінських 
процесів, таким чином формуючи в учня важ-
ливі для сучасного суспільства технологічні 
компетентності (Концепція Нової української 
школи, 2016).

У вересні 2017 року було ухвалено новий Закон 
України «Про освіту», очікуваним результа-
том якого стане те, що школа буде трирівнева: 
початкова – 4 роки, вводиться з 2018 року, базова 
середня освіта – 5 років (гімназії), вводитиметься 
з 2022 року, профільна середня освіта – 3 роки 
(ліцеї та заклади професійної середньої освіти), 
вводиться з 2027 року. Отже, і школа стане про-
фільною, учень зможе вибирати: навчатися в ака-
демічному ліцеї чи професійному коледжі (Закон 
України «Про освіту», 2017).
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Зосереджуючи увагу на формуванні в учнів 
ключових для життя компетентностей, слід від-
значити, що замість запам’ятовування фактів та 
понять учні набуватимуть таких компетентнос-
тей, як-от: вільне володіння державною мовою; 
здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності 
від державної) та іноземними мовами; матема-
тична, інноваційність, екологічна, інформаційно-
комунікаційна компетентності, а також компе-
тентності в галузі природничих наук, техніки 
і технологій; здатність до навчання впродовж 
життя; громадянські та соціальні компетентності, 
пов’язані з ідеями демократії, справедливості, 
рівності, прав людини, добробуту та здорового 
способу життя, з усвідомленням рівних прав і 
можливостей; культурна компетентність; підпри-
ємливість та фінансова грамотність (Загородня, 
2018; Загородня, 2019: 127).

Концепція НУШ закликає також до впро-
вадження деяких інновацій у системі шкіль-
ної освіти, а саме: інтегрованого та проєктного 
навчання учнів за для отримання ними цілісного 
уявлення про світ; нової моделі оцінювання учнів 
(замість звичних табелів у кінці року учні перших 
класів отримують Свідоцтво досягнень).

З-поміж наскрізних проблем, що пов’язані з 
модернізацією системи загальної середньої освіти, 
нагальними є: застаріла матеріально-технічна 
база; недостатнє фінансування та підвищення 
престижу роботи вчителів, що у свою чергу зни-
жує рівень вмотивованості освітньо-педагогічних 
працівників; низька якість навчальних підручни-

ків і супровідних навчальних матеріалів; надмірне 
переобтяження навчальних програм теоретичним 
матеріалом на шкоду практичному; орієнтація на 
середньостатистичного учня без урахування інди-
відуальних здібностей особистості.

Перспективними напрямами модернізації 
змісту загальної середньої освіти є прийняття і 
введення в дію у 2018 р. Колегією Міністерства 
освіти і науки «Проєкту концептуальних засад 
реформування профільного навчання «Сучасна 
професійна освіта» (Проєкт концептуальних 
засад реформування професійної освіти України 
«Сучасна професійна освіта», 2018), мета якого 
полягає у створенні ефективної системи профе-
сійної освіти та навчання як основи економічного 
добробуту держави, складової частини сталого 
розвитку суспільства, запоруки професійної само-
реалізації та неперервного професійного розви-
тку особистості впродовж життя відповідно до її 
інтересів та потреб економіки України.

Висновки. Отже, розглянуті сутність, прин-
ципи організації, структура, теоретичні і прак-
тичні аспекти досвіду запровадження профіль-
ного навчання дозволили виявити можливі 
проблеми та перспективні напрями модернізації 
ланки загальної середньої освіти, що сприяють 
реальному конструюванню кожним старшоклас-
ником власної освітньої траєкторії. Також слід 
зазначити, що у відповідності до прийнятих за 
всі ці роки Міністерством освіти України норма-
тивно-правових документів слід очікувати істот-
них нововведень та освітніх реформ.
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ВІРТУАЛЬНИЙ ПРОСТІР МУЗЕЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ В БАЗОВІЙ ШКОЛІ

Статтю присвячено розгляду віртуальної музейної педагогіки як важливого методу навчання в сучасній 
школі. Сучасна музейна освіта шукає нові методи та форми організації навчання через віртуальний навчаль-
ний музей. Віртуальні музеї виховують та навчають свою аудиторію, досліджуючи музейні експонати без 
участі гостей, за допомогою віртуальних екскурсій, конкурсів та заходів. Навчання через віртуальні музеї дає 
дітям матеріал для здобуття знань, які можуть бути кращими завдяки музейній інформації та навчанню 
учнів цифровим навичкам в оцінюванні інформації, доступної в цифровому середовищі. Вони також мають 
потенціал для трансформації неформальної форми спілкування і дидактично структуровані комунікаційні та 
освітні пропозиції.

Виявлення нових можливостей, використання комп’ютерів у процесі навчання та їх упровадження на практи-
ці є одним із найважливіших факторів ефективної організації освітньої діяльності. Сучасне «онлайн» або «зміша-
не» навчання охоплює багато шкіл. Залучення учнів до віртуальних екскурсій та використання інших навчальних 
ресурсів в Інтернеті може стимулювати більш активну участь у навчальному процесі, формує індивідуальну та 
водночас творчу роботу учнів, підвищує інтерес до предмету та забезпечує глибоке розуміння змісту теми.

Доступ до Інтернету дає учням можливість проведення досліджень різними способами. Вчителі можуть 
використовувати різні інтернет-ресурси, щоб удосконалити традиційні способи навчання та підтримувати 
цікавість учнів. Наявність віртуального навчального середовища в школах може допомогти розвинути багато 
практичних навичок, включаючи створення презентацій, роботу над різними проектами.

Все частіше інформаційний простір розширюється в рамках музейної освіти, демонструючи справжній 
потенціал віртуального освітнього музею та їх потенціал у створенні більш жвавих та цікавих уроків.

Ключові слова: віртуальна музейна педагогіка, віртуальний музей, віртуальна подорож, онлайн-навчання, 
віртуальні уроки.
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VIRTUAL SPACE OF MUSEUM PEDAGOGY IN BASIC SCHOOL

The article is devoted to the consideration of virtual museum pedagogy as an important method of teaching in the 
modern school. Modern museum education is seeking new methods and forms of organization of education, through 
virtual educational museum. The virtual museums entertain and educate their audiences explore the museum exhibits 
free of guests through virtual tours, competitions and events. Learning through virtual museums gives children material 
to acquire knowledge that can be enhanced by museum information and teaching students digital skills in evaluating 
information available in the digital environment. They also have the potential to transform the informal forms of 
communication and didactically structured communication and educational offerings.

Identification of new possibilities for the use of computers in the learning process and their implementation in practice 
is one of the most important factors of effective organization of the educational. Today’s “online” or “blended” learning 
reaches many schools. Taking students on virtual field trips and using other online learning resources can encourage 
a more active participation in the learning process forms individual and at the same time creative work of students, 
increases interest in the subject, and provides a deep understanding of the content of the topic.

Access to the Internet gives students access to conduct research in different ways, which in turn can increase the 
engagement. Teachers can use different online resources to enhance the traditional ways of teaching and to keep students 
more engaged. Having virtual learning environments in schools can help develop many practical skills, including creating 
presentations, working on different projects.

Increasingly, the information space is expanding within museum education, showing the true potential of virtual 
educational museum and their potential in creation of more lively and interesting lessons.

Key words: virtual museum pedagogy, virtual museum, virtual travel, online learning, virtual lessons.
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Постановка проблеми. Сучасні реалії та складні 
вимушені умови, які суттєво змінили життя людей 
і суспільство в цілому, не залишили поза увагою і 
систему шкільної освіти. Дистанційне навчання 
перетворилося з вибіркової форми освіти у виму-
шену для більшості шкільних закладів освіти. Нині, 
коли перед вчителями стоїть проблема, як краще та 
зрозуміліше подати навчальний матеріал за обме-
жень, коли учням не можна відвідувати школу, а 
монітор комп’ютера зупиняє можливості, вчителі 
повинні знаходити спосіб для формування вмінь 
учнів у процесі навчання, розуміння матеріалу на 
основі технологій віртуальної реальності, яка роз-
глядається і класифікується як нагальна потреба у 
всіх сферах людської діяльності.

Яскравим прикладом цього може бути вір-
туальна музейна педагогіка, яка служить гран-
діозним інструментом подачі інформації та 
відображається в Інтернеті за допомогою інфор-
маційно-комунікаційних технологій.

Мета статті – окреслити сучасні можливості 
віртуальної музейної педагогіки як необхідного 
методу навчання для учнів базової школи в галузі 
«Природознавство».

Аналіз досліджень. Варто зазначити, що 
музейна педагогіка охопила досить широко вірту-
альну сферу – в Інтернеті ми стикаємося з оциф-
рованими музейними ресурсами, а їх наявність 
у віртуальному просторі та самі програми для 
оцифрування колекцій також мають очевидний 
освітній вимір (Pater, 2012: 18–19).

Про віртуальну музейну педагогіку у своїх 
працях згадують українські дослідники, зокрема: 
Л. Величко, К. Демчик, Н. Отрох, О. Стрижак.

Дослідження віртуальної музейної педагогіки 
також представляють закордонні науковці, серед 
яких: Н. Аквільова, Є. Александрова, Р. Атамура-
тов, Р. Патер, Р. Хокі, Н. Поврозник.

Виклад основного матеріалу. Динамічний 
інформаційно-технологічний розвиток впливає 
на кожну сферу життя. «Аспект педагогізації» та 
«дидактизації» музейних виставок сьогодні стає 
необхідністю, і ця необхідність може бути реалі-
зована через сучасні технології засобами вірту-
альної музейної педагогіки.

Що таке віртуальні музеї і навіщо вони 
потрібні? Є кілька яскравих прикладів. Протя-
гом усієї історії людства музеї відігравали роль 
безцінного помічника в процесі виховання моло-
дого покоління, розуміння цінностей та почуття 
власної гідності; вони спонукають учнів цінувати 
життя інших людей, а ще вони навчають диферен-
ціювати правильне від неправильного, а добре – 
від поганого (Atamuratov, 2020: 89).

На початку 90-х рр. ХХ ст. були розроблені 
перші веб-сайти музеїв. Завдяки цьому також були 
створені приватні віртуальні музеї, які забезпечу-
вали швидкий обмін інформацією через Інтернет. 
Яскравим прикладом цього може бути віртуаль-
ний музей Лувру, створений у 1994 році. Вірту-
альні музеї добре відомі своїми комунікативними, 
освітніми, естетичними та мотиваційними харак-
теристиками. Віртуальний музей можна викорис-
товувати для проведення віртуальних екскурсій, 
конкурсів та заходів. Віртуальний музей – це тип 
веб-сайту, де предмети науки, мистецтва, історії 
можна спостерігати за колекціями та експона-
тами, і це дає можливість організації навчального 
процесу на спеціально розробленій платформі 
(Atamuratov, 2020: 90).

Нині існує Інтернет-система, яка дозволяє нам 
створити таку мережу. Це є найефективнішим 
способом доступу до різних типів інформації в 
Інтернеті. Значною перевагою віртуальних музеїв 
є той факт, що всі експонати демонструються в 
режимі віртуальної панорами.

Наступним способом отримання інформації у 
віртуальних музеях є віртуальна подорож. Вірту-
альна подорож складається з анімованих об’єктів, 
мультимедійних дисплеїв та звукової інформації. 
Все це створює реальні можливості взаємодії з 
колекціями експонатів, які мають доступ до вір-
туального музею.

На думку Є. В. Александрової, віртуальна подо-
рож є видом мотиваційного навчання, який надає 
учню додаткову стимуляцію та допитливість до 
предмета через візуальні матеріали (фотографії, 
аудіозаписи, відео) (Александрова, 2010).

Г. Н. Аквільова визначає віртуальні подорожі 
як творчу та організаційну форму навчання, що 
надає учню можливість відбору та експлуатації 
матеріалу і напрям, який вони хочуть змінити 
відповідно до цілей та змісту (Akvileva, 2001). 
Навчання через віртуальні музеї дає дітям, які не 
можуть відвідувати традиційні музеї через різні 
причини (фізичні вади, навчання в регіональних 
та сільських школах, примусове закриття шкіл), 
шанс отримати естетичну освіту і доступ до нау-
кової, світової історичної та культурної спадщини.

Із наведеного вище та проведеного дослідження 
варто зробити висновок, що віртуальна музейна 
педагогіка – інноваційна педагогічна технологія, 
яка має функціональний та комунікаційний харак-
тер і розширює можливості отримати нові знання 
та навички в умовах музейного середовища через 
мережу Інтернет. Відповідно, стає очевидним, що 
віртуальні музеї – це не лише місце збереження 
загальної спадщини людства, а функціональний, 
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комунікаційний центр, де вік та обмеження мож-
ливостей не забирає шансу отримати нові знання 
та навички (Atamuratov, 2020: 91).

Оцінюючи онлайн-навчання, у 2002 було про-
ведено дослідження щодо переваг учнів до різних 
типів освітніх заходів в Інтернеті. За різноманіт-
ністю веб-сайтів музеїв виділено шість різних 
видів діяльності, за якими можна проводити урок 
засобами віртуальної музейної педагогіки:

–	 творча гра
–	 екскурсія
–	 інтерактивна довідка
–	 загадка
–	 рольова гра/історії
–	 моделювання.
На підставі дослідження було виявлено зна-

чні відмінності в уподобанні дорослих та дітей, 
які пояснюються різницею в мотивації. Дорослі 
стверджують, що вони «знають, що хочуть вчи-
тися і хочуть навчитися цього найлегшим спо-
собом». Діти, навпаки, «позитивно реагують на 
можливість взаємодії та вибору в межах музей-
ного середовища».

Потенційно більш корисним є аналіз відпо-
відності різних типів діяльності, віртуального 
навчання з педагогічним підходом. Найціннішим 
є їх загальний висновок, що комбінація головоло-
мок і загадок та гра, швидше за все, забезпечить 
максимальну привабливість, а отже, більший 
навчальний потенціал (Hawkey, 2004: 30).

Відповідь на запитання: «Що робити в той 
момент, коли музей закритий?» дала у своїй праці 
«Дидактичні матеріали в музеї Замку Гамбурга» 
Біргіт Людвіг-Вебер. «В останні роки нам дуже 
часто задавали це питання. Подальша спроба 
пояснити «неспеціалістам», що музей також пра-
цює, коли він закритий для відвідування, завжди 
важка. Тим часом, коли музей закритий, більша 
увага зосереджується на розробленні спеціальних 
програм. Вибір зупинився на створенні дидактич-
них матеріалів, які можуть бути використані як 
пропозиції для зовнішнього відвідування різних 
навчальних закладів і які повинні бути включені 
в нову програму в довгостроковій перспективі під 
час відкриття будинку (Ludwig-Weber, 2013).

Навчання в музеях, що підтримується техноло-
гічно, охоплює всі види передачі знань за допо-
могою цифрових носіїв інформації. Вони містять 
як неформальні форми спілкування та презента-
ції, так і дидактично структуровані комунікаційні 
й освітні пропозиції. Коли технології використо-
вуються в музейній освіті, процеси навчання у 
виставковому просторі, за межами закладу або 
через Інтернет вмикаються та підтримуються. 

Пропозиції музейної медіації в Інтернеті вва-
жаються посередництвом в Інтернеті, тоді як 
пропозиції, не пов’язані з Інтернетом, належать 
до офлайн-медіації. Окрім покращення якості 
навчання за допомогою нових мультимедіа, Інтер-
нету та мобільних технологій, це також полег-
шить доступ до ресурсів та послуг. Форми та 
методи технологічного забезпечення природни-
чого навчання в поєднанні з мистецтвом та куль-
турою дуже різні. Перелічені нижче технології 
можна використовувати як у режимі офлайн, так і 
в Інтернеті. В основному існує тенденція до про-
позицій в Інтернеті (Gruber, 2012: 10).

Зупинимось детальніше на використанні вірту-
альної музейної педагогіки в дисциплінах, які є не 
тільки важливі, але й оточують нас у повсякден-
ному житті, зокрема це географія, фізика та хімія 
галузі для учнів базової середньої школи.

Починаючи працювати з новим колективом 
учнів у основній школі, вчителю, звичайно, важко 
відразу підібрати найефективніші форми, методи 
і засоби навчання, а також пояснити суть нових 
предметів. Необхідно не лише спиратися на вікові 
особливості учнів і зміст навчального матері-
алу, але й ураховувати індивідуальні особливості 
класу і кожного учня окремо.

Щоб познайомити учнів з таким цікавим 
предметом, як географія в умовах дистанційного 
навчання, можна використати різноманітні інтер-
активні сервіси Google з географії – від Google 
Maps та Street View до Arts&Culture – для вивчення 
матеріалу з багатьох тем.

Уроки географії в 6-му класі можна прово-
дити у формі гри, особливо під час знайомства з 
Атласом, використовуючи Атлас пазлів National 
Geographic. Кожна з колекцій пазлів є онлайн-кар-
тою континенту або країни та супроводжується 
цікавими історичними фактами.

Seterra Online – одна з найбільш захоплюючих 
та популярних географічних вікторин у світі. Під 
час гри можна запам’ятати розташування країн та 
їхніх столиць, пам’ятки, прапори більшості країн 
світу. Програма підійде для засвоєння таких кате-
горій знань: материки та частини світу; найбільші 
країни у світі або в межах окремого материка; сто-
лиці країн і найбільші міста; річки; озера, моря; 
острови (Методи дистанційного навчання пред-
мету географія в умовах карантину).

«7 чудес України» – всеукраїнський просвіт-
ницький проект. Його задум – показати Україну 
з боку непересічності та унікальності в природ-
ному та історико-культурному форматі. А голо-
вна мета – формування привабливості країни як 
для зовнішнього, так і внутрішнього туризму 
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у форматі демонстрації відеофільмів для учнів 
8–9 класів.

На порталі Національного географічного 
товариства представлений великий вибір інтер-
активних завдань. Запущена бета-версія National 
Geographic Education, де є величезна колекція відео 
та фотоматеріалів. Насамперед у нагоді стане кон-
структор інтерактивних карт. Використовуються 
добірки різних онлайн-ресурсів з готовими пре-
зентаціями та відео для полегшення опрацювання 
тем учнями (Методи дистанційного навчання 
предмету географія в умовах карантину).

Важливим та необхідним предметом, який 
супроводжує нас упродовж життя, є фізика. Деякі 
питання фізики починають розглядатися з почат-
кових класів на окремих уроках. До таких питань 
відносяться фізичні величини, формування яких 
розпочинається у 7–8 класах, зокрема довжина, 
площа, маса, об’єм, час, швидкість, але учням 
не розкривають зміст цих понять, не поясню-
ють їхній фізичний зміст та істотні ознаки, вони 
мають лише знати одиниці вимірювання, перетво-
рювати величини, знати співвідношення між оди-
ницями та вміти застосовувати співвідношення 
між одиницями вимірювання величин під час 
розв’язування пізнавальних і практично орієнто-
ваних задач.

Під час вивчення величин в учнів виникають 
певні труднощі. А дані поняття пов’язані з неро-
зумінням різниці між поняттям «число» і «вели-
чина» і тим зв’язком, який між ним існує. Зустрі-
чаються труднощі й іншого порядку: учні часто 
припускаються помилок у засвоєнні таблиці мір 
довжини. Це говорить про те, що досвід, на основі 
якого формується у дітей уявлення про площу і 
квадратні міри, досить малий або зовсім відсутній 
(Герасімова, 2016: 41).

В основі методики вивчення величин лежить 
практична діяльність учнів, пов’язана з оволо-
дінням навичками вимірювання величин, які нас 
супроводжують упродовж життя. Тут доречним 
є використання віртуальної музейної педагогіки, 
яка може показати еталони метра і кілограма, 
міжнародні зразки яких зберігаються у Франції, у 
м. Севрі, що поблизу Парижа (Сиротюк, 2015: 12). 
Під час знайомства із цими величинами можна 
розповісти коротеньку історію, що саме пред-
ставляє склад даного еталону. Зразки відповід-
них еталонів можна знайти на різних веб-сайтах 
Інтернету.

Цікавою темою фізики також є поняття тем-
ператури. Використання віртуальних допоміж-
них експонатів не тільки зацікавить учнів, але 
й може застерегти від певних неприємностей. 

Під час вивчення даної теми можна представити 
різні види термометрів, зразки яких можна зна-
йти у всесвітній мережі Інтернет, а також пока-
зати прототип термометра, який сконструював 
у 1597 році Галілео Галілей і назвав Термоскоп 
Галілея (Сиротюк, 2016: 6).

Щоб урізноманітнити віртуальні уроки, 
можна запропонувати учням підготувати інтер-
активні довідки на відповідну тему, історію 
винайдення того чи іншого експоната, біографію 
вчених-винахідників, цікаві фотографії у формі 
презентації. Це сформує індивідуальну й вод-
ночас творчу роботу учнів, підвищить інтерес 
до предмету та забезпечить глибоке розуміння 
змісту відповідної теми.

Цікаво розглядає можливості віртуальної 
музейної педагогіки Л. Величко. Під час вивчення 
періодичної системи хімічних елементів з хімії 
(Величко, 2019: 22–23) для учнів 7 класу й озна-
йомлення з одним із необхідних понять для 
подальшого вивчення предмета зазначає: «Прак-
тично в кожному шкільному кабінеті хімії є 
музейні куточки, портрети вчених та їхні вислов-
лювання, відомі відкриття, ну і, звичайно, періо-
дична система хімічних елементів, яка переважно 
представлена в короткій формі, все являє, по 
суті, вже музейний експонат, оскільки нині наука 
послуговується таблицею довгої форми».

Багато вчителів уважають, що зацікавлення 
дітям приносить введення поняття періодичності 
хімічних елементів історичним шляхом. Викорис-
танню історії створення Періодичної системи з 
дидактичною метою сприяють Інтернет-матері-
али, до опрацювання яких слід залучати учнів у 
процесі як індивідуальної, так і групової роботи, 
виконання навчальних проектів і представлення 
їх на уроках хімії.

Також можна запропонувати учням підготу-
вати наукове повідомлення, темою якого може 
бути проект розвитку графічних форм Періо-
дичної системи – від перших спроб класифікації 
елементів до сучасних, навіть екзотичних, зобра-
ження яких є у всесвітній мережі. Цікавим може 
бути історія вдосконалення самої таблиці, про-
ілюструвавши її широко відомими варіантами, 
запропонованими самим Менделєєвим, оскільки 
він працював над системою впродовж усього 
життя. Цією тезою можна скористатися, підтвер-
джуючи її віртуальними музейними експонатами, 
які не тільки ознайомлять учнів із поняттям періо-
дичної системи елементів, але і зможуть відобра-
зити соціально-культурне середовище, в якому 
перебував учений, його громадянську позицію 
(Величко, 2019: 22–23).
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Неможливо не погодитися з думкою науков-
ців, що під час проведення таких уроків є низка 
проблем, які ускладнюють роботу і вчителя, і 
учнів. Це недостатнє технічне забезпечення, 
недостатня потужність Інтернету, якщо учні або 
вчителі знаходяться далеко за межами школи 
чи у віддалених районах або селах, слабка під-
готовка вчителів для проведення таких уроків і 
значне перевантаження, адже під час підготовки 
такого уроку необхідно затратити чимало часу 
і зусиль (Методи дистанційного навчання пред-
мету географія в умовах карантину та реалії їх 
застосування).

Закордонні дослідники стверджують, що 
для того щоб готувати кваліфікованих молодих 
музейних педагогів, потрібні не лише курси 
підвищення кваліфікації, а й достатня наукова 
робота в галузі музейної педагогіки. Більшість 
музеїв зі своїми власними освітніми підрозді-
лами не можуть заповнити цю прогалину, тому 
що частина тренінгу повинна проходити в галузі 
музейної освіти для кожної «класичної наукової» 
практики. Тільки так освітня робота поступово 
стане природною та визнаною частиною музей-
ної наукової роботи. Така складна праця може 
бути реалізована лише в тому випадку, якщо всі, 
хто залучений до цієї програми, завжди працю-

ють разом конструктивно, орієнтовано та добро-
зичливо (Commandeur, Kunz-Ott, Schad, 2016: 26).

Висновки. Виконане дослідження дає підставу 
стверджувати, що віртуальна музейна педагогіка 
стала важливим інструментом в сучасних умовах 
навчання. Особливо це стосується учнів базової 
школи, які знайомляться з широким спектром 
нових предметів, які входять до галузі «Природо-
знавство».

За допомогою віртуальної музейної педагогіки 
можна створити різні уроки у формі гри, адже діти 
позитивно сприймають такі уроки, особливо коли 
це стосується дистанційного навчання, яке обмежує 
можливості живого спілкування. Віртуальні музеї 
стали доступнішими, адже нині створено багато 
необхідних веб-сайтів, сервісів, якими можна вдо-
сконалити віртуальні уроки, зокрема географії, 
фізики, хімії в базовій школі, через які можна вла-
штовувати віртуальні екскурсії, подорожі, виставки. 
Такі уроки є не лише цікавими, але й стимулюють 
учнів до самостійної творчої дослідницької роботи, 
яка дає глибше розуміння змісту теми.

Значним недоліком є те, що не всі вчителі та 
учні мають можливість до потужної Інтернет-
мережі, також наявні слабка підготовка вчителів 
до проведення музейних уроків і недостатність 
часу на підготовку такого уроку.
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ПОНЯТТЯ ЕКОЛОГІЧНО ДОЦІЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ  
В НАУКОВОМУ ОСМИСЛЕННІ

На сучасному етапі розвитку суспільства, трансформації суспільної свідомості спостерігається перехід 
від «споживацького» ставлення до довкілля в бік активно діючої екогуманістичної позиції, природодоцільної 
діяльності. У політичних, суспільних і наукових колах активно обговорюються проблеми нової ролі та статусу 
освіти, зокрема вищої, кардинальної зміни її курсу в напрямі стратегії і тактики екологізації, спрямованої на 
змінення свідомості, поведінки, практичної діяльності і способу життя кожної людини. Екоцентрична пара-
дигма як певна теоретико-методологічна модель дозволяє наповнити освітній процес сукупністю ідей, поглядів, 
мотивацій, що висвітлюють екологічну сторону буття, а саме практику оптимальних стосунків у діаді «при-
рода – людина».

У статті подано результати аналізу підходів учених щодо обґрунтування сутності поняття екологічно 
доцільної поведінки, його наукового статусу. Обґрунтовано актуальність виховання екологічної особистості, 
провідним структурним новоутворенням якої є сформована екологічно доцільна поведінка. Схарактеризовано 
сутність таких базових понять еколого-педагогічної теорії, як екологічна поведінка, екологічно доцільна пове-
дінка, екологічно мотивована поведінка. Відзначено конкретні аспекти тлумачення цих понять, запропоновані 
вченими, результати їх дефінітивного аналізу. Наведено узагальнене тлумачення сутності екологічно доцільної 
поведінки, виокремлено її складники, доведено очевидність її категоріального статусу. Наголошено, що кате-
горію екологічного вчинку як провідної складової частини екологічної поведінки варто розглядати базовою як у 
розробленні теоретичних засад екологічної освіти та виховання, так і відповідних освітніх технологій.

Проблематика даної статті має своєчасний та актуальний характер, що підтверджується діяльністю 
міжнародних організацій, які сприяють екологізації освіти, і документами нормативно-правового забезпечення 
екологічної освіти України.

Ключові слова: сталий розвиток, поведінка, екологічна поведінка, доцільно екологічна поведінка, екологічно 
мотивована поведінка, екологічний вчинок.
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THE CONCEPT OF ECOLOGICALLY APPROPRIATE BEHAVIOR  
IN SCIENTIFIC UNDERSTANDING

At the present stage of development of society, the transformation of social consciousness, there is a transition from the 
“consumer” attitude to the environment towards an active eco-humanistic position, the nature of appropriate activities. 
Ecocentric paradigm as a certain theoretical and methodological model allows to fill the educational process with a set 
of ideas, views, motivations that illuminate the ecological side of life, namely the practice of optimal relations in the dyad 
“nature – man”.

The article presents the results of the analysis of scientists’ approaches to substantiate the essence of the concept 
of environmentally sound behavior, its scientific status. The urgency of education of ecological personality is 
substantiated, the leading structural new formation of which is the formed ecologically expedient behavior. The 
essence of such basic concepts of ecological and pedagogical theory as ecological behavior, ecologically expedient 
behavior, ecologically motivated behavior is characterized. Specific aspects of interpretation of these concepts offered 
by scientists, results of their definitive analysis are noted. The generalized interpretation of the essence of ecologically 
expedient behavior is given, its components are singled out, the obviousness of its categorical status is proved. It is 
emphasized that the category of environmental action as a leading component of environmental behavior should be 
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considered as a basis for the development of theoretical foundations of environmental education and upbringing, and 
relevant educational technologies.

The issues of this article are timely and relevant, as evidenced by the activities of international organizations that 
promote the greening of education, and documents of regulatory and legal support of environmental education in Ukraine.

Key words: sustainable development, behavior, ecological behavior, expedient ecological behavior, ecologically 
motivated behavior, ecological act.

Постановка проблеми. Екологічна ситуація, 
що в ній опинилося людство, спонукає до пере-
осмислення сутнісних смислів буття у світі, цін-
ностей та паритетів суспільного розвитку. Нова 
ідеологія виживання людства полягає в його 
єдності з довкіллям на засадах рівноправ’я та 
гармонізації соціально-економічного та екологіч-
ного розвитку цивілізації. Такі радикальні зміни 
стимулюють переміщення пріоритету в подоланні 
глобальної кризи з техніко-економічної сфери у 
сферу культури та освіти.

У межах ідеї екоеволюції (взаємозумовлені 
зміни та взаємодія життя природи та людства, 
їх сталий розвиток (В. Горшков, Р. Карпінська, 
М. Моїсеєв, О. Огурцов, А. Печчеї, С. Степін, 
А. Урсул) набуває іншого потрактування кон-
цепція екологічного виховання дітей та молоді. 
В його епіцентрі – виховання екологічної особис-
тості, провідним структурним новоутворенням 
якої є сформована екологічно доцільна поведінка.

Аналіз досліджень. Проблемі обґрунтування 
сутності поняття екологічно доцільної поведінки 
присвячена певна кількість наукових досліджень, 
як у форматі загального базового визначення, 
його психологічної та педагогічної природи (еко-
логічна поведінка, природодоцільна поведінка, 
екологічно доцільна поведінка, екологічно моти-
вована поведінка), так і відносно його приналеж-
ності конкретному віковому етапові (Г. Бєлєнька, 
О. Білан, М. Гаврилюк, М. Гончарова-Горян-
ська, Н. Горопаха, А. Колишкіна, О. Колонькова, 
О. Крюкова, В. Куценко, Н. Миськова, З. Плохій, 
О. Пруцакова, Г. Пустовіт, Н. Пустовіт, І. Трубник, 
О. Шевчук).

Мета статті полягає в презентації результа-
тів аналізу підходів учених щодо обґрунтування 
сутності поняття екологічно доцільної поведінки, 
його наукового статусу.

Виклад основного матеріалу. Необхідність 
формування екологічно доцільної поведінки як 
провідного напряму виховання екологічної осо-
бистості визначено завданнями Національної док-
трини розвитку освіти у ХХІ столітті, Концепції 
екологічної освіти України.

Серед провідних напрямів екологічної освіти, 
що має стати інтегративним наскрізним концеп-
том усієї безперервної системи освіти, вичлено-
вується завдання оволодіння нормами екологічно 

грамотної поведінки (Концепція екологічної 
освіти в Україні). Термін «екологічно доцільна 
поведінка» вживається в концепції відповідно до 
загальної середньої екологічної освіти першого 
ступеню. Від номінального цей термін набуває 
значення наукової категорії в подальших наукових 
розвідках.

Екологічна поведінка як феномен осмислю-
ється в сучасному науковому дискурсі на між-
дисциплінарному рівні: загальнофілософському, 
культурологічному, соціологічному, антрополо-
гічному, психологічному, педагогічному.

У науково-педагогічній літературі поняття 
«екологічно доцільна поведінка» досить активно 
досліджується в останнє десятиліття, наводяться 
поліструктурні та поліфункціональні визначення, 
тобто семантичний простір є вельми широким. 
Загалом учені посилаються на сутність таких базо-
вих та родових понять, як «поведінка», «доцільна 
поведінка» та «екологічна поведінка», і виводять 
із них певні тлумачення.

Досліджуване поняття розглядається в кон-
тексті осмислення взаємозв’язків між суміжними 
поняттями: екологічна (екоцентрична) свідомість, 
екологічні знання, екологічне мислення, еколо-
гічний світогляд, екологічні мотиви, екологічна 
діяльність, екологічні дії, а також у контексті вра-
хування очікуваних результатів екологічної освіти 
та виховання: екологічна грамотність, екологічна 
вихованість, екологічна компетентність.

У науковій літературі простежується акценту-
вання на кореляційний зв’язок між такими понят-
тями, як (екологічна) екоцентрична свідомість та 
екологічна поведінка. Наприклад, наголошено, 
що екоцентричній свідомості притаманна орі-
єнтованість на екологічно доцільну поведінку, 
відсутність протиставлення людини і природи, 
сприйняття природи як повноцінного партнера по 
взаємодії, баланс утилітарної і гуманістичної вза-
ємодії з природою (С. Дерябо, В. Ясвін).

Довідкові джерела подають узгоджену опра-
цьовану загальнонаукову інформацію щодо сут-
нісних характеристик екологічної свідомості та 
екологічної поведінки. Так, поняття «екологічна 
свідомість» як поліструктурне та багатовекторне 
утворення розкривається через низку спорідне-
них ознак: власне визначення – об’єкт – предмет – 
зміст – компоненти. У загальновизнаному варіанті 
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екологічна свідомість визначається як динамічна, 
гнучка форма сформованої суспільної свідомості, 
що включає сукупність ідей, теорій, поглядів, 
мотивів, ідеалів, норм і стандартів сприймання 
екосфери, які висвітлюють екологічне буття, а 
саме – реальну мінливу практику взаємостосун-
ків між соціо- та біосферами, принципи та норми 
поведінки, що їх спрямовують на переорієнтацію 
життя в бік сталого розвитку. Тож об’єктами висту-
пають екологічна ситуація, екологічні стосунки та 
екологічна діяльність; відповідно, предметом є 
взаємостосунки в системі «природа-людина-сус-
пільство-природа», взаємостосунки між людьми 
та їх ставлення до природи.

Зміст екологічної свідомості осмислюється 
через такі родові поняття, як «екологічні сто-
сунки» та «екологічна діяльність», та зумовлю-
ється накопиченим емпіричним базисом (знання, 
уявлення, традиції, погляди), ціннісним став-
ленням до природи та системою регулятивних 
принципів морального характеру. Наразі цілком 
поділяємо думку науковців щодо ключової скла-
дової частини змісту екологічної свідомості – 
аксіологічної, бо існування життя у планетарному 
масштабі залежить від дотримання динамічного 
балансу між природними системами та людським 
суспільством, поціновування біосфери загалом.

Відповідно, структуру екологічної свідо-
мості становлять три самодостатніх і водночас 
пов’язаних компоненти: раціональний, почут-
тєво-емоційний, поведінково-вольовий, які уосо-
блюють екологічні знання, оцінку екологічної 
ситуації та екологічну поведінку. Рівень достатніх 
ґрунтовних екологічних знань, пріоритет тих чи 
інших ціннісних орієнтацій людини визначають 
не тільки її світоглядні позиції, а й слугують спо-
нукальним поштовхом в їх практичній реалізації, 
в демонструванні власного способу екологічної 
поведінки.

У процесі наукового дослідження проблем 
екологічної освіти та виховання дотично різних 
рівнів освіти вчені намагалися ввести в науковий 
обіг та обґрунтувати поняття природоохоронної 
поведінки, природовідповідної поведінки, при-
рододоцільної поведінки, екологічної поведінки, 
екологічно мотивованої поведінки, екологічно 
доцільної поведінки. Простежено ланцюжок фор-
мування цих екологічних понять у логічній послі-
довності та підпорядкованості. З метою чіткого 
окреслення значення таких термінів, як «еколо-
гічно доцільна поведінка» та «екологічно моти-
вована поведінка», спершу вивчалося поняття 
«екологічна поведінка» і потім, відповідно, всі її 
споріднені терміни.

Розглянемо спроби вчених дефініціювати 
поняття, які є актуальними в контексті завдань 
нашого дослідження.

Як вважає Н. Пустовіт, екологічною поведін-
кою є система вчинків і дій стосовно довкілля, яка 
віддзеркалює рівень екологічної культури особис-
тості. Виходячи з того, що доцільним є результат, 
якого можна досягти, витрачаючи мінімум ресур-
сів і задовольняючи при цьому життєво необхідні 
потреби, екологічно доцільним є збалансований 
розвиток суспільства, який передбачає викорис-
тання природних ресурсів з урахуванням можли-
востей природи до самовідновлення й обмеження 
з цією метою надмірних потреб і споживання. 
Тож всі складники, інтегруючись, утворюють 
базове поняття «екологічно доцільна поведінка» 
(Пустовіт, 2010: 1–3). На погляд О. Колонькової, 
екологічна поведінка виявляє себе в діях та вчин-
ках особистості, що безпосередньо або опосеред-
ковано впливають на збереження та відтворення 
природи (Колонькова, 2011).

О. Пруцакова розглядає екологічну поведінку 
як систему соціально зумовлених, свідомо керова-
них учинків і дій у довкіллі й стосовно довкілля, 
яка віддзеркалює рівень екологічної культури й 
екологічної компетентності особистості. Зазвичай 
екологічна поведінка виявляється як у сфері без-
посередньої взаємодії з природою та її об’єктами, 
так і через опосередковане споживання природ-
них ресурсів під час щоденної побутової діяль-
ності. Її кінцевий результат має бути спрямований 
на оптимальне співіснування соціосфери та біо-
сфери (Пруцакова, 2012).

Серед сучасних дисертаційних досліджень, в 
яких безпосередньо вивчався феномен екологіч-
ної поведінки як поняття екологічного тезаурусу, 
виокремимо дослідження О. Шевчук (Шевчук, 
2018). З огляду на науковознавчі принципи та 
вимоги екологічну поведінку дослідниця розгля-
дає на підставі системного, синергетичного, гума-
ністичного, культурологічного підходів, поси-
лаючись на результати психолого-педагогічних 
доробок, що мають місце в науковому дискурсі. 
Відштовхуючись від базового поняття «пове-
дінка» (у науці воно відпрацьовано достатньо), 
екологічну поведінку О. Шевчук аналізує в кон-
тексті розгляду впливу на неї суспільних, соці-
альних, етико-моральних чинників, внутрішніх 
особистісних надбань; структурних елементів 
поведінки (мотив, дія, вчинок); вікових особли-
востей поведінки.

Отже, з огляду на предмет нашого дослідження 
аналіз визначень, що мають місце в наукових дже-
релах, дозволяє дійти висновку, що екологічна 
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поведінка визначається як сукупність станів, 
учинків, конкретних дій, умінь та навичок, що 
безпосередньо або опосередковано спрямовані 
на збереження та відтворення екосфери, опти-
мальну та безпечну взаємодію з нею, а також як 
ставлення людини до вчинків, що зумовлюються 
впливом цілей та мотивів особистості. У сучас-
них умовах перетворення екологічної поведінки 
у повсякденну практику життєдіяльності людей є 
ключовим важелем на шляху реалізації концепції 
сталого розвитку.

Кризовий стан довкілля, суспільні виклики, 
ідеї сталого розвитку, взаємозумовленість цілей 
та мотивів будь-якої діяльності, дослідження їх 
можливих зв’язків у структурі екологічної пове-
дінки особистості спонукали вчених звернутися 
до такого спорідненого поняття, як «екологічно 
доцільна поведінка» і ввести його в науковий 
обіг. У 90-ті роки ХХ століття означене поняття 
поступово входить до екологічного тезаурусу 
і проходить шлях від простої констатації та 
опису до ґрунтовного вивчення його категорі-
ального статусу.

С. Дерябо та В. Ясвін, досліджуючи сутність 
екологічної культури як цілісної системи, вказу-
ють, що вона містить низку взаємозумовлених 
елементів: систему екологічних знань – природ-
ничо-наукових, ціннісно-нормативних, практич-
них, які отримуються в процесі екологічної освіти; 
екологічний світогляд, що виробляється в про-
цесі екологічного утворення; культуру почуттів, 
що визначає ставлення до природи як до живого 
організму. Учені доходять висновку, що результа-
том взаємодії цих елементів і є формування еколо-
гічно доцільної поведінки, яка повинна привести 
екологічні знання, світогляд, культуру почуттів у 
повсякденну норму (Дерябо, Ясвин, 1996: 219).

У перших науково-методичних розвідках 
досліджуване поняття визначають як знання зако-
нів природи; непротиставлення людини і природи; 
сприйняття природних об’єктів як повноцінних 
суб’єктів і партнерів взаємодії з людиною; збалан-
сування непрагматичної і прагматичної мотивації 
у взаємодії з природою (Білан, 1996).

Феномен екологічно доцільної поведінки роз-
глядається в низці дисертаційних досліджень 
(О. Колишкіна, О. Крюкова, О. Шевчук). Обґрун-
тування наукового статусу цього поняття подано 
в дисертаційному дослідженні О. Крюкової, в 
якому з’ясовується сучасний стан досліджуваної 
проблеми в теорії та шкільній практиці; визна-
чається сутність поняття «екологічно доцільна 
поведінка», подано критерії та показники сфор-
мованості відповідної характеристики молодших 

школярів; обґрунтовуються принципи, етапи фор-
мування екологічно доцільної поведінки молод-
ших школярів і відповідна технологія. Екологічно 
доцільну поведінку О. Крюкова розглядає як дії і 
вчинки в довкіллі, що безпосередньо пов’язані із 
задоволенням життєвих потреб людини у взаємо-
дії з довкіллям, без порушення екологічної рівно-
ваги та гармонійного розвитку особистості і при-
роди як рівнозначних цінностей (Крюкова, 2005).

В. Куценко акцентує увагу на тому, що еко-
логічно доцільна поведінка молоді є системою 
свідомо керованих дій і вчинків у сфері взаємо-
дії з довкіллям, метою якої є узгодження потреб 
особистості з вимогами збалансованого розви-
тку суспільства. Поведінка особистості значною 
мірою залежить від виховання, яке у свою чергу 
є великою рушійною силою вдосконалення та 
розвитку особистості. Таким чином, у молоді 
розвивається «екологічна совість», що змушує 
формулювати для себе моральні зобов’язання, 
здійснювати оцінку вчинків щодо об’єктів при-
роди (Куценко, 2009: 3).

Дещо інший аспект екологічної доцільної пове-
дінки (у більш вузькому варіанті) підкреслений 
Г. Бєлєнькою, яка зауважує, що природодоцільна 
поведінка – це емоційне позитивне й виважене 
ставлення до рослин і тварин, готовність включи-
тися в практичну діяльність, дотримання правил 
природокористування (Бєлєнька, 2012: 14).

А. Колишкіна стверджує, що екологічно 
доцільна поведінка – це складна, соціально необ-
хідна моральна якість особистості, основними 
структурними компонентами якої є знання, 
мотиви та діяльність. (Колишкіна, 2014). Або в 
іншій інтерпретації це поняття диференціюється 
як система свідомих дій та вчинків, зумовлених 
певною метою, в яких виявляються моральні 
переконання особистості.

У колективній праці дослідники Н. Пустовіт, 
О. Колонькова, О. Пруцакова уточнюють, що 
природовідповідна поведінка – це система тра-
диційних для певного суспільства дій і вчинків у 
сфері безпосередньої і опосередкованої взаємодії 
з довкіллям, що має на меті задоволення власних 
потреб, мотивується переважно економічними і 
практичними мотивами і демонструє переважа-
ючі стереотипи ресурсоспоживання. Водночас 
екологічно доцільна поведінка передбачає активні 
дії та вчинки, метою яких є збереження довкілля. 
Метою дій і вчинків є збереження різних форм 
життя (біологічного різноманіття), зменшення 
витрат природних ресурсів у повсякденному 
споживанні, екологічно безпечний спосіб життя 
(наприклад, захист здоров’я від негативних впли-
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вів електроприладів), сприяння покращенню 
навколишнього середовища через регулювання 
споживання товарів, послуг (надання переваг гро-
мадському електротранспорту або іншим еколо-
гічно безпечним його видам тощо) (Школа еколо-
гічного вчинку, 2014).

У дослідженні І. Трубник розкрито сутність 
ще одного дотичного поняття – «екологічно моти-
вована поведінка» та охарактеризовано її як сис-
тему дій і вчинків людини, зумовлену усвідом-
ленням моральних норм поведінки в природному 
довкіллі, ціннісним ставленням до природи; пізна-
вальними, естетичними потребами, пов’язаними 
з природним оточенням; самоконтролем та само-
оцінкою. Близьким за значенням є поняття «еко-
логічно доцільна поведінка». Перші наявні харак-
теристики цих двох понять, які не є синонімами, 
є відповідями на питання: в першому випадку 
«чому я так вчиняю?», у другому – «для чого?». 
Якщо говорити про їх упорядкування або спів-
відношення, то, на наш погляд, ці поняття варто 
розглядати не як супідрядні, а як сполучені, бо, 
наповнюючись кожне своїм смислом, вони мають 
і певний змістовий спільний простір. Зміст дру-
гого поняття перекриває і вбирає до себе можливі 
варіації смислового змісту близьких за значенням 
термінів, у тому числі й поняття екологічно моти-
вованої поведінки. Будь-яка усвідомлена доцільна 
діяльність певним чином мотивується, і мета в 
єдності з мотивом вирішальним чином впливає на 
очікуваний результат. Мету з мотивом поєднують 
складні внутрішні стосунки, що виявляють себе в 
кожній конкретній ситуації та в певних обстави-
нах по-різному (Трубник, 2009).

Аналіз психолого-педагогічних досліджень 
уможливив узагальнення позицій учених щодо 
потрактування поняття «екологічно доцільна 
поведінка». Отже, загальними науковими зусил-
лями до сутнісних необхідних і взаємозумовле-
них характеристик екологічно доцільної пове-
дінки як однієї з категорій екологічного тезаурусу 
внесено такі:

–	 інформаційний (когнітивний) складник: 
знання та уявлення про життєдіяльність і при-
чинно-наслідкові зв’язки в системі «біосфера – 
соціосфера» і необхідність їх урахування; норми 
та правила суспільного буття в умовах сталого 
розвитку, збереження і відтворення довкілля;

–	 емоційно-ціннісний – сформовані потреби 
гуманної та оптимальної взаємодії з природою, 
олюднені цілі, ідеали та мотиви екологічної діяль-
ності, внутрішній локус контролю;

–	 учинково-діяльнісний (практичний) – сві-
домі дії та вчинки, уміння і навички практичної 

екологічної діяльності в різних сферах люд-
ського життя.

У визначенні змісту поняття проглядаються 
найактуальніші гуманістичні та особистісно-
зорієнтовані аспекти, викривається його моти-
ваційно-ціннісна, процесуально-діяльнісна та 
рефлексивна сторона, двосторонній зв’язок між 
процесом і результатом, і загалом вони увираз-
нюють індивідуальне обличчя кожної людини, її 
соціокультурну своєрідність.

На наш погляд, екологічно доцільну поведінку 
особистості можна трактувати як інтегроване 
багатовекторне утворення, оптимальне функціо-
нування якого відбувається в цілісному контексті 
взаємозв’язків «мета – ставлення – мотив – пове-
дінка». Враховуючи кризові умови сучасного 
буття людини, авторське розуміння цього фено-
мену спонукає підкреслити значущість саме 
вчинкової природи поведінки особистості, до того 
ж мотивованої перш за все етико-моральними 
принципами (бо саме вчинок демонструє рівень 
самосвідомості та духовно-моральної вихова-
ності людини), а тому актуального значення набу-
ває спрямування зусиль науковців і практиків на 
пошуки оптимальних технологій її виховання.

Таким чином, підсумовуючи вищеозначене, 
наголосимо, що згідно з філософським потракту-
ванням поняття «категорія» воно має відбивати 
загальні фундаментальні дефініції, сутність яких 
становлять закономірні зв’язки та відношення між 
реальними явищами та процесом їх пізнання, які 
відтворюють результат у всезагальній і концен-
трованій формі. Виявлення основних елементів 
категоріального апарату, зокрема обґрунтування 
сутності досліджуваної дефініції, дозволяє роз-
крити логіку її розвитку та закономірності транс-
формації, процес накопичення тезаурусу понять 
та їх наукового осмислення. Наведені результати 
наукового пошуку, попри існування декількох 
позицій, об’єктивно свідчать про усталеність 
категорії «екологічно доцільна поведінка», дозво-
ляють бачити, розуміти, тлумачити у всій різнома-
нітності та всебічності, що випливають з її стану, 
змісту, сформованості, рівня, достовірності, класу, 
роду, виду тощо.

Висновки. Узагальнення результатів науко-
вих досліджень довело, що в екологічному тер-
мінологічному полі відбувався цілеспрямований 
та активний рух від фрагментарного, описового 
характеру визначення сутності базових понять 
до глибинного вивчення їх як наукових феноме-
нів, зокрема поняття «екологічно доцільна пове-
дінка», яке поступово набувало статусу наукової 
категорії. У його структурі виокремлено такі сут-
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нісні складники, як інформаційний, емоційно-
ціннісний, учинково-діяльнісний. Подальший 
напрям нашого дослідження має бути пов’язаним 

з уточненням змісту категоріального статусу 
поняття «екологічно доцільна поведінка дітей 
дошкільного віку».
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ  
АНГЛОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ-ЕКОНОМІСТІВ  

ЗА УМОВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

У статті охарактеризовано особливості організації дистанційного навчання під час вивчення студента-
ми-економістами фахової іноземної мови, зокрема формування комунікаційної англомовної фахової компетенції. 
Визначено оптимальну форму організації навчання з використанням платформ Google Classroom, Learning Apps, 
а також проведення онлайн-занять із використанням платформ Skype, Zoom, Google Meets. Показані такі мето-
ди формування в економістів англомовної компетенції: лексичний метод, task-based method, presentation-practice-
production method, комунікативний підхід. Автором проаналізовано та визначено основні принципи організації 
дистанційного навчання іноземної мови: принцип системності та систематичності, принцип доступності 
інформації, принцип інтерактивності як взаємодії студента через платформу шляхом виконання певних завдань, 
принцип комунікативності. Наголошено, що формування комунікативної компетенції потребує чіткої органі-
зації дистанційного навчання, ознайомлення студентів з вимогами. Формування власне комунікативної компе-
тенції зумовлено виконанням письмових вправ, які студенти виконують та надсилають через платформу чи на 
пошту викладачу, а також живим спілкуванням на заняттях онлайн. Автором показані переваги формування 
комунікативної компетентності економістів за дистанційного навчання: більше часу на навчання та краща 
організація навчального процесу через стресовість навчання. Недоліками дистанційного навчання є залежність 
студентів і викладача від технічних ресурсів та доступу в Інтернет, а також неможливість організовувати 
роботу в малих групах та в парах. Ґрунтуючись на власному досвіді, автор порівнює якісні показники навчання 
фахової англійської мови студентів-економістів у 2019 (за класичною системою) та 2020 (навчання он-лайн) рр.: 
середній бал за ІІ семестр 2019 р. становив 31,5 (за 50-бальною шкалою), тоді як у 2020 р. цей бал становив 34,2 
(35 балів уже відповідають оцінці «добре»), що підтверджує ефективність дистанційного навчання щодо фор-
мування комунікативної компетенції. Показано перспективність подальшого вивчення проблеми, зокрема вікових 
особливостей дистанційного навчання фахової економічної мови та формування комунікативної компетенції.
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PECULIARITIES OF TEACHING THE COMMUNICATION ENGLISH COMPETENCE 
OF ECONOMICS STUDENTS UNDER THE DISTANCE LEARNING

The article characterizes peculiarities of the distance learning organization regarding learning foreign language 
for professional use by the economics students and developing their English communication competence. The article 
defines an optimal educational platform for teaching the professional English to economists as the Google Classroom 
or Learning Apps, as well as the distance on-line classes software platforms Skype, Zoom and Google Meets. The article 
indicates the following methods productive for developing the English speaking professional competence in economics 
students: the lexical approach, task-based method, presentation-practice-production method, and the communicative 
approach. The author analyzed and defined basic principles of the distance teaching professional English, such as: 
the system and schedule principles, principle of information availability, principles of interaction realized through the 
platform, the communication principle. The article stresses on the necessity of strict organization, and instruction of the 
students. The development of the communication competence itself is stipulated for writing the exercises which are sent by 
the students through the platform or onto the teacher’s e-mail, as well as the live online communication. The author shows 
the advantages of developing the communicative competence in English by the economics students: the students are 
offered more time for their studies and the education is organized better here. The disadvantages of distance learning are 
defined to be the dependence of both teacher and student on the technical resources and the Internet access; impossibility 
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of the small group activities and dialogical speaking. Basing on personal experience, the author compared the qualitative 
characteristics of the professional English to the economics students in 2019 (which wasn’t the distance one) and 2020 
(online studies): the grade point average for term ІІ in 2019 was 31.5 (with 50 points scale), while in 2020 it made 34.2 
(35 corresponding to the good mark), which confirms the effectiveness of the distance learning for the communication 
competence development. The author has shown a perspective of the issue studies, regarding age peculiarities of the 
distance teaching economics students professional economic English and developing the communication competence.

Key words: Communication English competence, economical students, distance learning.

Постановка проблеми. Одним із головних 
завдань вивчення іноземної (найчастіше англій-
ської) мови за фаховим спрямуванням у закладі 
вищої освіти є набуття студентами комунікативної 
компетентності та здатність реалізувати дану ком-
петентність через комунікативну компетенцію. 
Навчання мов характеризується комунікативною 
спрямованістю та потребує постійної усної вза-
ємодії викладача зі студентами. Іноземна мова – 
одна з небагатьох дисциплін, які рекомендується 
вивчати не дистанційно, а на «живих» заняттях. 
Карантинні обмеження 2020 та 2021 років поста-
вили викладачів та студентів перед необхідністю 
організації дистанційного навчання, незважаючи 
на зручність чи незручність вивчення конкретних 
дисциплін, зокрема іноземної мови, дистанційно. 
Проблему дистанційного навчання іноземної 
мови досліджували українські науковці, проте 
найчастіше в контексті навчання на заочному від-
діленні студентів. Питання ж формування компе-
тенції за дистанційного навчання, зокрема форму-
вання комунікативної компетенції, яке, за власним 
визначенням, характеризується обмеженням взає-
модії сторін процесу навчання, не досить вивчено 
і потребує подальших досліджень.

Аналіз досліджень. Питання формування 
комунікативної іншомовної компетентності та 
компетенції за фахом розглядалось численними 
науковцями, зокрема в контексті компетентніс-
ного навчання. Так, досліджувалось навчання 
фаховій англомовній комунікативній компетенції 
менеджерів (Каменська, 2010), соціальних праців-
ників (Коваль, Ускова, 2019), економістів (Лимар, 
Моруга, 2016), логістів (Метьолкіна, 2009). Визна-
чено основні психолого-педагогічні особливості 
формування комунікативної іншомовної фахової 
компетенції (Лубянова, 2013) та показано, що 
одним з основних завдань вивчення дисципліни 
«Фахова іноземна мова» в закладах вищої освіти 
є формування комунікативної компетенції студен-
тів. Проблема ж дистанційного навчання іноземної 
мови є відносно новою в українському освітньому 
середовищі, можливо, через комунікативний та 
«живий» характер викладання даного предмета. 
Власне інтеграцію дистанційного навчання іно-
земної мови в процес навчання описано І. Посто-
ленко (Постоленко, 2018), дистанційне навчання 

англійської мови на заочному юридичному відді-
ленні проаналізовано та описано С. М. Романюк 
(Романюк, 2014). Здебільшого тема не висвітлена, 
аналіз літературних джерел показав недостатнє 
вивчення даної теми. Навіть після впровадження 
карантинних обмежень навесні 2020 р. та подаль-
шої необхідності організації дистанційного 
навчання не спостерігається інтересу до вивчення 
цієї теми, що й зумовило необхідність вивчення 
питання та написання даної статті автором за 
результатами власного досвіду викладання дис-
ципліни «Іноземна мова за професійним спря-
муванням» (англійська) студентам – майбутнім 
економістам з акцентом на особливості розвитку 
комунікативної компетенції.

Мета статті – на підставі аналізу теоретичного 
матеріалу та власного досвіду автора визначити 
основні особливості формування англомовної 
комунікативної компетенції студентів-економістів 
(форма навчання, методи викладання, типологія 
завдань, принципи організації) за дистанційного 
навчання та порівняти ефективність формування 
англомовної фахової компетенції за дистанцій-
ного та класичного навчання в попередні роки.

Виклад основного матеріалу. Дистанційна 
форма організації навчання фахової англійської 
мови передбачає проведення занять дистанційно, 
тобто не в аудиторіях, проте організацію повної 
комунікації викладача зі студентами. Пропону-
ються різні форми та методи організації дистан-
ційного навчання (навчання з виконанням пись-
мових завдань і пересиланням їх викладачу), 
виконання завдань на спеціально створених 
платформах (Google Classroom, Learning Apps, 
власних платформах навчальних закладів, елек-
тронної пошти викладача), а також проведення 
онлайн-занять із використанням платформ Skype, 
Zoom, Google Meets, Viber video.

Англомовну комунікативну компетенцію сту-
дентів-економістів можливо визначити як здат-
ність останніх взаємодіяти в економічному про-
фесійному англомовному середовищі (тобто 
спілкуватись англійською усно чи письмово на 
фахові теми, отримувати та передавати інфор-
мацію тощо). Формування даної компетенції 
зумовлено наявністю у фахівця знань граматики, 
фонетики та орфографії англійської мови, зна-
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ння лексичних одиниць з визначеної економіч-
ної тематики, умінь та навичок фахового письма, 
читання, аудіювання і говоріння, що формується 
на заняттях з фахової англійської мови, проведе-
них класично в аудиторії чи дистанційно.

Необхідною умовою формування комуніка-
тивної компетенції іноземною мовою, на думку 
автора, є поєднання проведення занять онлайн 
(обов’язково з дотриманням календарного тема-
тичного плану, не «заняття через заняття», а 
повністю відповідно до плану), а також вико-
нання поточних письмових завдань контролю 
навичок читання, аудіювання та письма на фахові 
теми і систематичне проведення тестового контр-
олю засвоєного матеріалу. Власне, варто розді-
лити формування фахової іншомовної комуні-
кативної компетенції на формування мовної та 
мовленнєвої компетенції. Ступінь розвитку мов-
ної компетенції можливо контролювати за вико-
нанням письмових завдань, тоді як формування 
мовленнєвої компетенції вимагає живого спілку-
вання онлайн та розвитку умінь і навичок моно-
логічного та діалогічного говоріння. Формування 
комунікативної фахової компетенції іноземною 
(англійською) мовою у студентів економічних 
спеціальностей під час дистанційного навчання 
вимагає навчання різних способів комунікації 
(письмової та усної) онлайн, а також їх контр-
олю. Навчання письмової комунікації зумовлено 
виконанням студентами різноманітних завдань з 
економіки, вивченням правил граматики та орфо-
графії, опануванням лексичного мінімуму кожної 
з економічних тем. Навчання усної комунікації 
здійснюється на практичних онлайн-заняттях, 
організованих через відповідні комунікаційні 
платформи, і нічим не відрізняється від такого 
навчання на класичних заняттях.

За власним досвідом автора, дистанційне 
навчання економічної англійської мови опти-
мально включає такі методи: лексичний метод 
(адже лексика фахових тем є основою для подаль-
шого її відтворення під час комунікації), task-
based method, коли студентам кожна тема викла-
дається через систему завдань, пов’язаних із 
фаховою діяльністю чи ситуаціями фахової діяль-
ності іноземною мовою, presentation-practice-
production method, коли студентам презентується 
певна форма і вони мають її відтворити (ЛО, гра-
матичні поняття), комунікативний підхід, спря-
мований власне на комунікацію. Методологічною 
особливістю дистанційного навчання економічної 
англійської є його висока інтерактивність та акти-
візація пізнавальної діяльності студентів через 
підбір цікавого і сучасного матеріалу.

Основні принципи організації навчання фахо-
вої англійської мови дистанційно, визначені авто-
ром: принцип системності та систематичності 
(проведення занять за визначеним графіком згідно 
з програмами, календарно-тематичним плануван-
ням), принцип доступності інформації (викла-
дення основної інформації онлайн, презентація 
опорних понять теми, термінів, граматичних кон-
струкцій), принцип інтерактивності – взаємодія 
студента як через платформу шляхом виконання 
певних завдань письмово чи аудіально, так і на 
заняттях онлайн, принцип комунікативності, адже 
навчання фахової англійської мови ставить за 
мету формування комунікативної компетенції. На 
жаль, принцип індивідуального підходу, за досві-
дом автора, важко реалізовувати онлайн, адже він 
потребує живого спілкування.

Структурно-організаційні особливості дистан-
ційного навчання будь-якого предмета, зокрема 
фахової економічної англійської мови, вимага-
ють чіткої дисципліни викладача. Так, на початку 
навчального семестру (за обставин карантину – у 
березні 2020 р.) необхідно чітко визначити плат-
форму для організації дистанційного навчання 
та ознайомити студентів з платформою, розкла-
дом, плануванням, переліком завдань, правилами 
оголошення завдань та їх надсилання викладачу. 
На думку автора, оптимальною платформою є 
Google Classroom/Meets, яка, на відміну від Zoom 
та Skype, не має обмеження щодо тривалості 
заняття чи кількості учасників (за наявності кор-
поративного акаунта викладача, афілійованого до 
університету, який, по суті, необхідний для реє-
страції в Google Scholar). Як альтернативу мож-
ливо використовувати Zoom та особисту пошту 
викладача в поєднанні з групою студентів у Вай-
бер чи Телеграм. Проте в даному випадку замість 
використання однієї програми викладач розділяє 
концентрацію між трьома програмами (комуніка-
ція зі студентами в месенжері, перевірка завдань 
на пошті та живе спілкування у Zoom. Google 
Classroom/Meets активно поєднує всі вищеназвані 
функції, окрім того, надає можливість відслідко-
вувати виконання завдань у зазначені терміни. 
Працюючи в Google Classroom/Meets, викладач 
може вибирати як індивідуальну, так і групову 
форму роботи. Труднощі викликає організація 
роботи в малих групах, адже онлайн це потребує 
організованості самих студентів, які на платформі 
не можуть відділитися від групи, проте це вносить 
елементи імпровізації та креативності в навчаль-
ний процес.

Щодо кожного заняття викладачем було пре-
зентовано обсяг матеріалу, необхідний до опра-
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цювання студентами для підготовки до занять 
(сторінки підручника, опорний словник, презен-
тація граматики та лексики і завдання до письмо-
вого виконання, а також приблизний перелік тем 
до обговорення). На занятті викладач повторно 
пояснювала незрозумілі категорії, виконувала 
певні вправи зі студентами. Не менш ніж поло-
вина заняття була присвячена монологічному та 
діалогічному говорінню студентів онлайн. Після 
заняття студенти виконували завдання та над-
силали їх на пошту викладача. За даною схемою 
було побудовано навчання фахової економічної 
англійської мови.

Окремою характерною рисою дистанційного 
навчання англійської мови є проведення контр-
олю знань, умінь та навичок студентів, які в 
цілому становлять комунікативну компетенцію 
студента. Поєднання елементів тестового контр-
олю, усного контролю з боку викладача, контролю 
завдань через електронну систему (наприклад, ті 
самі Google форми, які показують відсоток непра-
вильних відповідей та окремі прізвища і надають 
можливість кількісної обробки даних), а також 
взаємного контролю на заняттях онлайн та само-
контролю сприяє високій дисципліні студентів.

Недоліками дистанційного навчання, зокрема 
онлайн, є безпосередня залежність як викладача, 
так і студентів від гаджетів та підключення до 
Інтернету, якості зв’язку тощо. Це виявилось єди-
ним значним недоліком онлайн-навчання, який 
досить важко усунути. Також дистанційна взаємо-
дія під час перевірки письмових завдань, а також 
оцінювання роботи онлайн може унеможливлю-
вати індивідуальний підхід до кожного студента, 
оскільки відсутнє безпосереднє спілкування.

Дистанційне навчання, за досвідом автора, 
потребує відкритості оцінювання та оголошення 
оцінок та їх мотивації після кожного заняття. 
Через людський фактор викладач може помиля-
тись щодо оцінювання чи присутності студентів, 
тому варто уважно визначати ці фактори.

Формування комунікативних фахових нави-
чок з іноземної мови за дистанційного навчання 
здійснюється через розвиток умінь письма 
(контролюється через виконання завдань пись-
мово та надсилання викладача), говоріння (у разі 
проведення занять онлайн, аудіювання (студен-
там надається певний аудіофайл із прикріпле-
ним завданням до нього)) і читання (виконання 
завдань та надсилання на пошту викладача). 
Певні труднощі становлять навчання фонетики 
та вимови через можливий брак технічних умов, 
коли через погану якість Інтернету викладач 
може не чути помилки студентів. Також варто 

зазначити на труднощах під час навчання сту-
дентів граматики, коли не кожний студент задає 
питання, якщо не розуміє тему.

Обговорення проблемних питань (Why study 
economics, Factors of economics, Economic growth) 
онлайн сприяє не тільки розвитку мовленнєвих 
умінь та навичок, а й навичок ведення дискусії. 
Автором на кожному занятті було презентовано 
студентам проблемні питання до обговорення. 
Заняття несли інтерактивний характер та сприяли 
розвитку творчих умінь студентів. З метою пере-
вірки ефективності занять англійської мови дистан-
ційно автором було порівняно ефективність розви-
тку комунікативної компетенції у 2020 та 2019 рр: 
двох груп 2-го курсу Київського національного 
економічного університету імені Вадима Геть-
мана у ІІ (весняному) семестрі 2018–2019 н. р., які 
навчались за стандартною класичною системою 
(28 осіб), та двох груп 2-го курсу цього ж універси-
тету в ІІ (весняному) семестрі 2019–2020 н. р., які 
внаслідок карантинних обмежень навчались дис-
танційно (31 особа). Так, середній бал за ІІ семестр 
2019 р. становив 31,5 (за 50-бальною шкалою), 
тоді як у 2020 р. цей бал становив 34,2 (35 балів 
уже відповідають оцінці «добре»). У 2019 н. р. 
4% студентів отримали підсумкову оцінку «від-
мінно», 38,2% – оцінку «добре», 54,3% – оцінку 
«задовільно» та 3,5% отримали оцінку «неза-
довільно». У 2020 н. р. підсумкову оцінку «від-
мінно» отримали 6,2%, 46,5% – оцінку «добре», 
46,3% – оцінку «задовільно» та 1,1% – оцінку 
«незадовільно» (ці студенти не з’являлись на 
заняття). Викладач пояснює це частково тим, що 
намагалась не ставити незадовільні оцінки через 
особливі умови навчання та надавала можливість 
кожному студенту виправити завдання, проте 
частково тим, що у студентів з’явилось більше 
часу через відсутність дороги до та з універси-
тету і компактність та визначеність формулювання 
завдань. Отже, порівняння результатів успішності 
в 2019 (класичне живе навчання) та 2020 (дистан-
ційне навчання) роках показало незначний ріст 
успішності студентів. Середній бал за ІІ семестр 
2019 р. становив 31,5, тоді як у 2020 р. цей бал 
становив 34,2, що підтверджує ефективність дис-
танційного навчання щодо формування комуніка-
тивної компетенції.

Висновки. Дистанційне навчання фахової 
іноземної мови економістів, спрямоване на роз-
виток комунікативних навичок, загалом тотожне 
класичним «живим» заняттям. Навчання онлайн 
за умови поєднання навчальної платформи (як-
то Google Classroom) та занять онлайн у вибра-
ній програмі повністю відтворюють класичні 
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заняття. Недоліками такого навчання є залеж-
ність процесу від технічних ресурсів та Інтер-
нету, а також технічна неможливість створювати 
малі групи онлайн. Перевагами дистанційного 
навчання є економія часу на дорогу до місця 
навчання, а також більш висока сконцентрова-
ність і краще структурування матеріалу. За умов 
чіткого планування та організації навчання дис-
танційні заняття є більш результативними, ніж 
класичне навчання. Проведене порівняння успіш-
ності студентів за умов класичного навчання та 

вимушеного у 2020 р. дистанційного навчання 
фахової економічної англійської мови показало 
незначне покращення показників успішності, а 
також відсутність академічної заборгованості. 
Питання організації дистанційного навчання 
вивчено недостатньо та з урахуванням останніх 
тенденцій потребує більш детального вивчення 
використання міжнародних навчальних плат-
форм і платформ університету, а також вікові 
особливості сприйняття студентів за дистанцій-
ного навчання.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Гулак В. О. Особливості дистанційного навчання англійської мови : робота на здобуття кваліфікаційного сту-

пеня бакалавра : 6.020303 «Філологія» ; наук. керівник В. С. Куліш. Суми : СумДУ, 2019. 35 с.
2. Каменська І. Б. Формування англомовної лінгвістичної компетенції в усному мовленні майбутніх менеджерів : 

дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 ; наук. кер. О. В. Глузман ; РВНЗ «Крим. гуманіт. ун-т». Ялта, 2010. 338 с.
3. Коваль С. М, Ускова Л. В. Комунікативна компетенція майбутнього фахівця з соціальної роботи крізь призму 

вивчення англійської мови. Міжнародні челпановські психолого-педагогічні читання. 2019. Вип. 24. С. 238–246.
4. Лимар Л. В., Моруга К. О. Особливості розвитку іншомовної лінгвістичної компетенції студентів економіч-

них спеціальностей в контексті студентоцентризму. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 16 : 
Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики. 2016. Вип. 26. С. 110–113. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/
Nchnpu_016_2016_26_27

5. Лубянова О. В. Психолого-педагогічні особливості формування англомовної писемної комунікативної компе-
тенції. Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія: : Філо-
логія. Педагогіка. 2013. Вип. 1. С. 118–128. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vntufil_2013_1_15

6. Метьолкіна М. М. Формування англомовної компетенції у фаховому писемному спілкуванні майбутніх логіс-
тів : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 ; наук. кер. П. О. Бех ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ, 2009. 274 с.

7. Постоленко І. Навчання іноземних мов дистанційно: інтеграційний аспект. Проблеми підготовки сучасного 
вчителя. 2014. № 9 (2). С. 54–60. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppsv_2014_9(2)__9

8. Романюк С. М. Дистанційне навчання англійської мови у процесі професійної підготовки майбутніх юристів: 
стан та перспективи. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія : Педагогіка і психоло-
гія. 2015. № 1. С. 171–176. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vduep_2015_1_27

REFERENCES
1. Hulak V. O. Osoblyvosti dystantsiinoho navchannia anhliiskoi movy: robota na zdobuttia kvalifikatsiinoho stupenia 

bakalavra; spets.: 6.020303 – filolohiia; nauk. kerivnyk V.S. Kulish [Peculiarities of distance teaching English language, a 
thesis for acquiring the degree of Bachelor in specialty 6.020303- philology, sc.advisor V.S. Kulish]. Sumy: SumDU, 2019. 
35 p. [In Ukrainian]

2. Kamenska I. B. Formuvannia anhlomovnoi linhvistychnoi kompetentsii v usnomu movlenni maibutnikh menedzheriv: 
dys. … kand. ped. nauk : 13.00.02 ; nauk. ker. O. V. Hluzman [Development of English linguistic oral competence of future 
managers: a thesis for acquiring the degree of Candidate of pedagogical sciences:13.00.02, sc.advisor O.V. Hlusman]; RVNZ 
"Krym. humanit. un-t". Yalta, 2010. 338 p. [In Ukrainian]

3. Koval S.M, Uskova L.V. Komunikatvyna kompetentsiia maibutnoho fakhivtsia z sotsialnoi roboty kriz pryzmu 
vyvchennia anhliiskoi movy[Communicative competence of future specialists in social management related to studying 
English]. Mizhnarodni chelpanovski psykholoho-pedahohichni chytannia [International Chelpanovsky readings in Pedagogics 
and Psychology]. 2019. №.24: pp.238-246. [In Ukrainian]

4. Lymar L. V., Moruha K.O. Osoblyvosti rozvytku inshomovnoi linhvistychnoi kompetentsii studentiv ekonomichnykh 
spetsialnostei v kontektsi studentotsentryzmu [Peculiarities of development of linguistic English competence of economical 
students via the student-centered learning]. Naukovyi chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova [Scientific Proceedings 
of M.P. Dragomanov NPU]. Seriia 16 : Tvorcha osobystist uchytelia: problemy teorii i praktyky [Series 16. Creative 
individuality of the teacher: problems of theory and practice]. 2016. №. 26. pp. 110-113. Access regimen: http://nbuv.gov.ua/
UJRN/Nchnpu_016_2016_26_27. [In Ukrainian]

5. Lubianova O. V. Psykholoho-pedahohichni osoblyvosti formuvannia anhlomovnoi pysemnoi komunikatyvnoi 
kompetentsii[Psychological and pedagogical peculiarities of development of English written communicative competence]. 
Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu Ukrainy "Kyivskyi politekhnichnyi instytut". Seriia: : Filolohiia. 
Pedahohika [Bulletin of the National technical university “Kyiv politechnical institute”, series Philology. Pedagogics]. 2013. 
№. 1. pp. 118-128. – Access regimen: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vntufil_2013_1_15. [In Ukrainian]

6. Metolkina M. M. Formuvannia anhlomovnoi kompetentsii u fakhovomu pysemnomu spilkuvanni maibutnikh 
lohistiv : dys. … kand. ped. nauk : 13.00.02 ; nauk. ker. P. O. Bekh; Kyiv. nats. un-t im. Tarasa Shevchenka [Development 
of English competence in professional writing of future logists: a thesis for acquiring a degree of Candidate of pedagogical 
sciences:13.00.02, sc.advisor P.O. Bekh]. Kyiv, 2009. 274 p. [In Ukrainian]



Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 35, том 3, 2021224

Педагогiка

7. Postolenko I. Navchannia inozemnykh mov dystantsiino: intehratsiinyi aspekt [Teaching foreign languages: a distance 
learning aspect]. Problemy pidhotovky suchasnoho vchytelia [Issues of training the modern teacher]. 2014. № 9(2). pp. 54-60. 
Access regimen: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppsv_2014_9(2)__9. [In Ukrainian]

8. Romaniuk S. M. Dystantsiine navchannia anhliiskoi movy u protsesi profesiinoi pidhotovky maibutnikh yurystiv: 
stan ta perspektyvy [Distance learning of English during professional preparation of future lawyers: peculiarities and 
prospectives]. Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu imeni Alfreda Nobelia. Seriia : Pedahohika i psykholohiia [Bulletin 
of Dnipropetrovsk university named after A. Nobel. Series Pedagogics and Psychology]. 2015. № 1. pp. 171–176. Access 
regimen: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vduep_2015_1_27. [In Ukrainian]



225ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

Isayeva N. The place of “Academic writing and reading” among the subjects…

UDC 37;378.02:37.016
DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863/35-3-33

Narmina ISAYEVA,
orcid.org/0000-0002-6095-5533

Postgraduate Student,
Lecturer at the Departmet of Innovations in teaching

Azerbaijan University of Languages
(Baku, Azerbaijan) znarmina@yahoo.com

THE PLACE OF “ACADEMIC WRITING AND READING”  
AMONG THE SUBJECTS IN THE UNIVERSITIES OF AZERBAIJAN

The formation of academic writing skills in the English language faculties of Azerbaijani universities is the relevance 
of this article. Teaching Academic writing and reading in the 4th year of the bachelor's degree of the university has 
already received the status of a new subject and has its own program (syllabus). The main purpose of teaching this subject 
is to form in students clear, legible, logical, systematic, convincing writing patterns, to develop their critical thinking 
and to form the ability to substantiate their ideas in writing with examples. Currently communicative language learning 
is considered to be the most productive and promising direction, because it is carried out by organizing the learning 
process in accordance with real speech activities. From this point of view, the formation of writing skills also plays a 
key role in ensuring communication. There are a number of reasons for the urgency of the problem. This is primarily 
the result of the state's education policy. In state documents related to education, including “the Law of the Republic of 
Azerbaijan on Education”, “The Education Reform Program of the Republic of Azerbaijan”, and “The State Strategy 
for the Development of Education in the Republic of Azerbaijan”, improving the content of higher education is on the 
agenda. The “State Strategy for the Development of Education in the Republic of Azerbaijan” approved by the Decree of 
the President of the Republic of Azerbaijan Mr. Ilham Aliyev dated October 24, 2013, identifies five strategic directions 
for achieving the development of education in our country. Along with the creation and formation of a sustainable, new 
financial mechanism of education, infrastructure that meets modern requirements and provides lifelong learning, a new 
management system, the creation of highly content educators and the content of competency-based personality-oriented 
education lay the basis for these strategic lines. (State Strategy for the Development of Education in the Republic of 
Azerbaijan, October 25, 2013) One of the tasks arising from the education strategies is to ensure the creation of the 
content of personality-oriented education in the field of teaching “Academic writing and reading” in English language 
faculties in order to achieve the effectiveness of the problem discussed in the article. On the other hand, no special 
research has been conducted in Azerbaijan in the field of teaching methods of “Academic writing and reading” or little 
attention has been paid to this issue in research, and the necessary resources to guide teachers in this field are limited. 
This is another aspect of our research.
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МІСЦЕ АКАДЕМІЧНОГО ПИСАННЯ І ЧИТАННЯ  
СЕРЕД ПРЕДМЕТІВ УНІВЕРСИТЕТІВ АЗЕРБАЙДЖАНУ

Формування навичок академічного письма на факультетах англійської мови азербайджанських університетів 
є актуальним питанням цієї статті. Викладання академічного письма та читання на 4-му курсі бакалаврату 
університету вже отримало статус нового предмета та має свою програму (конспект). Основна мета 
викладання цього предмету – сформувати в учнів чіткі, розбірливі, логічні, систематичні, переконливі схеми 
письма, розвинути їх критичне мислення та сформувати вміння обґрунтовувати свої ідеї письмово на прикладах. 
Нині комунікативне вивчення мови вважається найбільш продуктивним та перспективним напрямом, оскільки 
воно здійснюється шляхом організації навчального процесу відповідно до реальної мовленнєвої діяльності. 
З цієї точки зору формування навичок письма також відіграє ключову роль у забезпеченні спілкування. Існує 
низка причин актуальності проблеми. Це насамперед результат освітньої політики держави. У державних 
документах, пов’язаних з освітою, включаючи «Закон Азербайджанської Республіки про освіту», «Програму 
реформи освіти Азербайджанської Республіки» та «Державну стратегію розвитку освіти в Азербайджанській 
Республіці», на порядку денному – зміст вищої освіти. «Державна стратегія розвитку освіти в Азербайджанській 
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Республіці», затверджена Указом Президента Азербайджанської Республіки Ільхама Алієва від 24 жовтня 
2013 р., визначає п’ять стратегічних напрямів досягнення розвитку освіти в нашій країні поряд зі створенням 
та формуванням стійкого, нового фінансового механізму освіти, інфраструктури, яка відповідає сучасним 
вимогам та забезпечує навчання впродовж життя, нової системи управління, створення високомістких 
викладачів та змісту особистісно орієнтованої освіти на основі компетентностей основою цих стратегічних 
ліній. (Азербайджанський вчитель, 25 жовтня 2013 р.) Одним із завдань, що випливають з освітніх стратегій, 
є забезпечення створення на факультетах англійської мови змісту особистісно орієнтованої освіти у галузі 
викладання предмету «Академічне письмо та читання» з метою досягнення ефективності розглянутої в статті 
проблеми. З іншого боку, в Азербайджані не проводилось жодних спеціальних досліджень у галузі методів 
викладання дисципліни «Академічне письмо та читання», або цьому дослідженню приділялося мало уваги, а 
необхідні ресурси для керівництва викладачами в цій галузі обмежені. Це ще один аспект нашого дослідження.

Ключові слова: академічне письмо, читання, комунікативне вивчення мови, критичне мислення. методика 
викладання.

Introduction. The beginning of the 21st century 
has gone down in history with the emergence and 
formation of integration and innovation in educa-
tion. As in other fields of science, a number of studies 
have been conducted and are being conducted in the 
field of methodology. In this regard, new methods, 
new approaches are aimed at promoting the effective 
teaching of languages.

As time goes on, competition between languages 
intensifies. Nevertheless, English is currently able to 
maintain its dominant position among the world's lan-
guages. Using language as a means of communica-
tion implies practical mastery of the language being 
learned. There are two types of communication: oral 
and written. Oral and written productive speech in a 
foreign language is formed as a result of the skills 
acquired by students.

Written communication as well as literate written 
communication is a difficult process. At a time when 
information and communication technologies are 
developing in modern times, online and offline com-
munication, virtual communication is widespread, the 
development of students' literate written communica-
tion skills is a requirement of utmost importance. At 
the same time, written speech itself creates the basis 
for the development and improvement of oral speech.

In this regard, the development of students' writ-
ten speaking skills is important both for the ability to 
communicate in writing in that language and for the 
development of oral communication skills. Because, 
in order to be able to communicate in writing, first 
of all, the student must understand the writing of the 
interlocutor and be able to respond to it. However, 
unlike oral, in writing, the student has the opportu-
nity to form and edit their own writing, using ICT 
and translation programs during virtual communica-
tion. But writing skills are a type of activity that is 
used not only for virtual communication, but for all 
human activities.

Purpose. To study the effectiveness of teaching 
Academic writing and reading to Azerbaijani stu-
dents in the process of teaching English.

Research method. The research used the meth-
ods of analysis accepted in the theoretical literature, 
including historical-theoretical and comparative anal-
ysis. The methodological basis of the research is sci-
entific works on didactic theory.

Main material. Teaching methodology is a peda-
gogical science. It is called “subject didactics”. The 
methodology of teaching foreign languages   as a sub-
ject didactics has its own object of research. This 
object consists of all the issues of training and edu-
cation related to the teaching of the subject “foreign 
language”, while interpreting these issues, the meth-
odology is based on the specifics of a foreign lan-
guage as a subject and the opportunities created by 
this specificity.

In connection with the above, the research of the 
following problems is set before the methodology of 
teaching foreign languages:

1. Research of a foreign language as a subject: the 
purpose, tasks, content, means, principles and con-
nection of teaching this subject with other sciences.

2. Research of problems related to the activity of 
a foreign language teacher: teaching methods, tech-
niques, forms of organization of the learning process.

3. Research of scientific and pedagogical problems 
related to the activity of students studying the subject 
“Foreign language”: study of problems related to the 
age characteristics of students and the creation and 
development of their speaking skills and abilities in 
terms of foreign language teaching.

Methodology as a science is divided into two 
sections:

1) General methodology.
2) Special methodology.
The general methodology deals with general issues 

of education in the process of teaching a foreign lan-
guage; defines the principles common to all foreign 
language learning. The special methodology deals 
with the problems of teaching a specific language. In 
this regard, English, French, German, Italian, Span-
ish, Chinese, etc. language teaching methodologies 
emerge. According to this principle, foreign language 
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teaching should be based on the mother tongue and 
all the linguistic experience gained by students in 
general. Therefore, the methodology of teaching 
a foreign language in each republic must take into 
account the features of the national language and the 
realities associated with the linguistic difficulties, 
customs and psychological characteristics of the local 
people in the process of learning a foreign language. 
In this case, the definition of a particular methodol-
ogy becomes more precise: a special methodology is 
a theory of teaching a specific foreign language in a 
specific language context.

As for the relationship between general method-
ology and special methodologies, it should be noted 
that general and special methodologies are interre-
lated: special methodologies benefit from the general 
achievements of the general methodology and, in 
turn, reveal new regularities in the general methodol-
ogy through their research on specific language mate-
rials (Tahirov, 1997).

With regard to the relationship between method-
ological theory and teacher skills, it should be noted 
that the combination of both factors is crucial for the 
success of training. In order to achieve high results 
in educational work, the teacher must constantly fol-
low the pedagogical literature, be aware of the latest 
achievements in the field of methodology and skill-
fully apply what they have learned in specific work-
ing conditions. No matter how creative a teacher may 
be in his or her practice, a teacher who is unaware of 
the methodological theory loses his or her theoreti-
cal direction and therefore has to go through a long, 
indirect and sometimes erroneous search in order to 
achieve a certain result. Theoretical training shortens 
the search path, minimizing the number of errors that 
may occur along the way.

Each subject included in the curriculum has its 
own place in the educational work carried out at the 
University. In this case, in order to correctly deter-
mine the location of each subject and to determine the 
tasks ahead in this regard, first of all, it is necessary 
to clarify the specifics of the subjects. This specifi-
cation is also necessary for the development of sub-
ject teaching methods. From this point of view, the 
subjects taught at the university are conventionally 
divided into four groups:

The first group includes subjects that teach the 
basics of this or that science. The main task of these 
disciplines is to give students a certain idea of   the 
theoretical concepts of the science, the laws and 
rules. Theoretical and practical knowledge are jointly 
mastered in the teaching of these subjects. This group 
includes the basics of Political science, History, Civil 
defense, Medical knowledge.

The second group includes practical language sub-
jects, and here, too, the main work falls on practice. 
This group includes practical subjects-Mother tongue, 
Specialty language, Foreign language, Written-oral 
speech, Grammar, Phonetics, Academic writing and 
reading, Business English. Of course, in the teaching 
of these subjects, students also get an idea of certain 
laws and rules, but the main task of training here is to 
create, form and develop language and speech skills 
and abilities on the basis of experience, in written 
and oral form. The specificity of language subjects 
is that in the process of their teaching, students are 
involved in language activities, which are a means of 
communication in society. The task of these subjects, 
as we have noted, is to instill in students the skills and 
abilities necessary for speech activity. These habits 
and skills are applied in various areas of communi-
cation – speaking, listening, reading and writing. By 
instilling speech skills and abilities, students learn to 
use the language they have acquired as a means of 
communication.

The third group includes theoretical language dis-
ciplines – Language history, Lexicology, Stylistics, 
Basics of stylistics, Text interpretation, Translation 
theory, Theoretical grammar, Theoretical phonet-
ics, Comparative typology, etc. – these disciplines 
encourage students to acquire a wide range of theo-
retical knowledge and become more competent spe-
cialists in their field.

The fourth group includes professional subjects – 
Pedagogy, Psychology, Methodology (+ Pedagogical 
practice). These subjects at least prepare students for 
teaching activities – English language teaching, and, 
of course, they can be involved in other work activi-
ties that are considered appropriate to their abilities 
and skills.

The subjects of pedagogy and psychology provide 
a basis for pedagogical and psychological students to 
enter the classroom, to communicate with students, 
to be trained as perfect specialists in accordance with 
the principles of education and individual approach 
skills. It is no coincidence that no matter how well 
you know the language, you cannot work as a teacher 
if you have not studied pedagogy and psychology at 
the university.

The main subject among professional subjects is 
the methodology of teaching foreign languages, or 
more precisely, the methodology of teaching Eng-
lish. Theoretical and practical knowledge and skills 
acquired by students inculcate the ways of teach-
ing skills, namely the methodology. If the question 
‘What?’ was answered by theoretical and practi-
cal subjects, Methodology a professional subject, 
answers the question ‘How?’. That is, training strat-
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egies – principles of organization of training, meth-
ods and forms of work, planning and its types, state 
standards on foreign languages   (content standards 
and assessment standards) and their implementa-
tion fall on the subject of English language teaching 
methodology.

In the teaching of a foreign language, the influence 
of the mother tongue or other languages, i.e. the phe-
nomenon of interference, is inevitable. It should be 
noted that in terms of specifics, the subjects “mother 
tongue” and “foreign language” have both similari-
ties and differences.

What brings these subjects closer together is, first 
of all, that the main goals are the same: that is, to teach 
students the language they are taught as a means of 
communication, and thus to help them increase their 
general education and develop in accordance with the 
principles of personality-oriented learning.

There are the following distinctive features:
1. Certain phonetic, grammatical and lexical skills 

are acquired, formed and developed at school dur-
ing the teaching of the mother tongue at an early age, 
albeit in a purely empirical way, in order to partici-
pate in speech activities in the mother tongue. The 
mother tongue teacher builds her teaching on a suffi-
cient “practical foundation”: the teacher's main task is 
to develop students' pre-school and school-acquired 
speaking skills. A “practical foundation” for a mother 
tongue teacher sometimes has to be created by the 
foreign language teacher. If learning a language at 
school has led to certain flaws or errors, it becomes 
more difficult to correct it as you acquire new knowl-
edge and skills.

2. Students' speech in their mother tongue is devel-
oped in other classes and outside the university, and 
speech in a foreign language is developed mainly in 
foreign language classes with the help of a teacher.

3. Although the goals of both subjects are the 
same, in the process of teaching practical, general 
education, educational, mother tongue and foreign 
language, the attitude to these goals is different. Given 
that students can speak this language during mother 
tongue training, the main focus is on the general edu-
cational purpose of the training. Regularities are iden-
tified in mother tongue classes and students have a 
certain idea about the language system. Thus, their 
acquisition of the necessary knowledge of the mother 
tongue is emphasized, and when it comes to the 
development of habits and skills, reading and writing 
are in the center of attention, while the practical goal 
in foreign language lessons plays a leading role: first 
of all, a foreign language teacher should try to instill 
in students the skills of speaking and communicating. 
Information about language should be provided in 

accordance with the requirements of habits and skills. 
These materials are provided with certain restrictions, 
in accordance with the concentric principle.

4. It is not correct to equate the teaching of a for-
eign language at the university from scratch with 
starting using the mother tongue.

The differences are as follows:
In the process of improving the mother tongue, 

the student's language develops in parallel with the 
thinking. The thinking of a student learning a foreign 
language in a university setting is already formed; 
however, a student who has just started learning a for-
eign language has already mastered the processes of 
thinking, and this level of development is a great sup-
port for him in learning a new language. When learn-
ing a foreign language, the student learns to express 
his thoughts through the means of another language, 
which is very useful for the further development and 
improvement of his thinking.

The second difference is related to the time spent, 
the student is in the language environment, any time 
hears, works, communicates in this language, in 
short, the opportunity in the native language is wide, 
the student is not deprived of the language environ-
ment. A student learning a foreign language, on the 
other hand, uses very limited time, and there is almost 
no live language environment.

The third difference is that a student learning a 
foreign language has a rich speaking experience: he 
is already able to speak his native language (and, to 
a lesser extent, Russian or another language). When 
learning a foreign language, the student builds on this 
experience, and the process of learning a new lan-
guage is much easier.

The specifics of this subject were taken into 
account when creating the methodology of foreign 
languages.

It is known that academic writing and reading 
is a practical subject, not a theoretical one. During 
the teaching of this subject, students are taught logi-
cal thinking, analysis, concise expression of their 
views, opinions, generalization, attitude, etc. skills 
are developed.

What is academic writing? Academic writing is 
one of the inseparable attributes of science and higher 
education; it combines the rules of “common lan-
guage”, the rules of correct writing (Gasimova, 2014).

There are 3 main issues in the teaching of writing:
1) Calligraphy – beautiful spelling of letters
2) Spelling – correct spelling of words.
3) Written speech – the ability to express ideas 

beautifully (Isayeva, 2019: 2).
It is possible to increase the expressiveness and 

influence of written speech through various punctua-
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tion marks and expressions. In virtual communica-
tion, these possibilities are much wider, and various 
signs, symbols, smileys help to increase the expres-
siveness of written speech.

Writing is considered to be a more interesting and 
important element of productive activity than speak-
ing skills. This is because the ability to comprehend 
what is being said or to speak in a foreign language is 
strengthened through writing.

Therefore, the article is included in the program as 
one of the most important components of the foreign 
language teaching process. Academic writing equips 
students with the skills to organize, choose words, 
build, follow sentence structures, use explanatory 
facts and arguments, and draw conclusions.

In writing, students acquire social and commu-
nication skills: essay, project, writing, invitation, 
etc. Demonstrates adherence to writing rules such 
as planning, analysis, interpretation, generalization, 
repetition, etc., mastering all stages of academic 
writing. They gain skills such as writing, which 
allows them to evaluate their ideas in writing and 
become proactive by joining secular networks and 
online projects.

The following program requirements must be 
taken into account when teaching academic writing 
and reading:

– academic writing and reading should be taught 
as a practical subject;

– written classes should be based on students' 
experience;

– the material should be mastered by demonstra-
tion, not lecturing;

– ready-made writing samples should be used to 
determine the rules;

– should serve to ensure redevelopment;
– students' knowledge, skills, experience and 

research abilities should be taken into account when 
choosing any writing and reading assignment;

– in order to motivate students to creative search, 
research, their initiative activity, the opportunity to 
make independent choices must be provided;

– the transition to the presentation of new material 
should begin with a recollection of the material from 
the recent past, and apply to the type of activity pre-
sented in the form of a test or questionnaire;

– assessment of the student's writing ability should 
be based not on his / her opposition to the chosen 
topic, but on his / her ability to express his / her con-
clusions in accordance with academic writing norms 
and clearly convey his / her opinion to the reader 
(Isayeva, 2019: 3).

Writing games, including word games, have a spe-
cial role in the development of writing skills, and it is 
recommended to use them.

The norm of the written work shall be carried out 
in accordance with the general rules established on 
the basis of the relevant documents.

Methodological requirements such as open discus-
sions on the Academic writing and reading course, con-
trolled and independent practice, organization of work 
with individuals, groups and pairs come to the fore.

Mastering writing techniques in the Academic 
writing and reading course is offered in five stages:

– stage for writing;
– organization / planning stage;
– draft copy stage; 
– inspection stage;
– last copy phase (Bishop, James, 2005).
In writing, students must master the skills of cor-

rect writing, following the principles of phonetic, his-
torical, morphological, ideographic spelling.

In addition to the various types of free writ-
ing, students can write / compose pedagogical texts 
for textbooks, adapted texts based on student lev-
els, embedded or native speakers speeches, that is, 
authentic texts (these are more complex texts), into 
target language texts that are considered easy, and 
learn to work with them.

The AWR subject is generally beneficial in terms 
of enhancing student achievement, excelling commu-
nication, problem solving skills, developing collabo-
ration skills, developing student-student interaction, 
and improving writing and speaking skills.

Conclusion. The Academic writing and reading 
subject as a whole is useful in terms of improving stu-
dents' performance, strengthening interactions, prob-
lem-solving skills, developing collaborative skills, 
excelling student-student interactions, and improv-
ing both written and oral speaking skills. During the 
teaching of this subject, students present the lead-
ing idea by following the main features of academic 
writing – unity, coherence, support of ideas, strong 
language skills, they also learn the rules of correct 
writing of the main sentence, supporting sentences, 
concluding sentence and final thought (Gurbanova, 
Hajiyeva, 2017: 9).

The teaching of English as a global language 
increased the demand for this language, and therefore 
there was a need to train highly qualified personnel 
who could work in various fields. In this regard, the 
subject “Academic Writing and Reading” at the aca-
demic level directs students to master the skills of 
writing and reading in English.
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ВИКОРИСТАННЯ ДИДАКТИЧНИХ ІГОР  
НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ

У статті аналізуються можливості освітніх технологій, зокрема дидактичних ігор у практиці викладання 
української мови як іноземної.

Останнім часом дедалі більше уваги привертає ідея оновлення системи освіти, в т. ч. створення навчаль-
них матеріалів на основі інноваційних розвивальних технологій. Основним принципом навчальних закладів стає 
індивідуалізація освітнього процесу, націлена на розвиток у студентів самостійного мислення, вміння вчитися і 
приймати рішення. Важливе значення має забезпечення комфортних умов навчання, за яких іноземний студент 
буде усвідомлювати власні можливості, відчувати свою успішність. Тому в сучасній системі освіти стає більш 
затребуваною інтерактивна модель навчання, заснована на такій взаємодії, де студент є суб’єктом, котрий 
бере активну участь у процесі отримання знань.

Інтерактивне навчання – різновид взаємонавчання, за якого студент і викладач виступають рівноправни-
ми, рівнозначними суб’єктами навчання, котрі чітко розуміють, чим вони займаються, активно аналізують 
те, що знають, вміють і здійснюють. Головна мета такого навчання – розвиток у студентів пізнавальної 
активності та самостійності, стимулювання бажання вчитися, формування вмінь самостійного мислення і 
прийняття рішень.

Досить вагомою у практиці викладання є роль дидактичних і розвивальних ігор – однієї з найбільш популярних 
технологій інноваційного навчання, у якій за умови колективної, цілеспрямованої навчальної діяльності учасники 
та команда загалом об’єднані рішенням основного завдання. Саме це забезпечує активізацію пізнавальної діяль-
ності, розвиток просторової уяви, оволодіння навичками спілкування, раціональне засвоєння нового навчального 
матеріалу за багаторазового повторення засвоюваного, пробудження інтересу до пізнання. Застосування твор-
чої гри та її елементів на заняттях збагачує лексичний запас студентів, розширює коло знань. Крім того, гра 
несе в собі потужний емоційний заряд, виховує якості творчої особистості: наполегливість, цілеспрямованість, 
уміння знаходити рішення у нестандартній ситуації.

Ключові слова: освітні технології, педагогічна інновація, дидактична гра, пізнавальний інтерес, активізація 
навчання.
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USE OF DIDACTIC GAMES AT THE UKRAINIAN  
AS A FOREIGN LANGUAGE LESSONS

The article analyzes the latest educational technologies, in particular, didactic games in the practice of teaching the 
Ukrainian language as a foreign language. Recently, attention has been paid to updating the education system and to 
creating a set of training materials based on innovative developing technologies.

The individualization of the educational process, aimed at developing students’ independent thinking and the ability 
to learn and make decisions, becomes the core principle of educational institutions.

One of the main tasks is to create comfortable learning conditions in which a foreign student will feel his or her 
abilities and progress. Therefore, in the modern education system, first of all, it is necessary to have such an interactive 
learning model, where a student becomes a party actively involved in the process of obtaining knowledge.

Interactive learning is a kind of mutual learning, where both a student and a teacher are equal parties of learning, 
that clearly understand what they are doing, actively analyze what they know, are able to do, and perform. The main goal 
of such training is to develop students’ cognitive activity and independence, namely, the desire to learn and the ability to 
think independently and make decisions.

Recently, didactic and developmental games have been actively introduced into the practice of teaching. The game is 
one of the most popular technologies for innovative learning. The didactic game is a collective, focused training activity 
in which participants, and a team as a whole, are united by solving the main problem.

The purpose of the games is to enhance cognitive activity, develop spatial awareness, teach communication skills, 
rationaly assimilate new educational material through multiple repetition, arouse interest in cognition. The use of the 
creative game and its elements in the classroom enriches the vocabulary of students, expands the circle of their knowledge. 
Moreover, the game carries a powerful emotional charge, fosters the creative personality traits: enterprise, insistence, 
determination, ability to find solutions in an unusual situation.

Key words: educational technologies, pedagogical innovation, didactic game, cognitive interest, activation of training.

Постановка проблеми. Сучасне суспіль-
ство, зацікавлене в оновленні системи освіти, 
прагне відійти від старих освітніх стандартів і 
впровадити модель університету нового типу. 
Інтенсивне застосування новітніх ІКТ, створення 
навчального контенту на основі інноваційних 
розвивальних технологій є одним зі стратегічних 
напрямів трансформації навчального процесу. 
Тож основним принципом навчальної діяльності 
вишів стає індивідуалізація освітнього процесу, 
спрямована на розвиток у студентів самостійного 
мислення, вміння вчитися і приймати рішення, 
набувати нових умінь і компетентностей.

Спрямованість на розвиток зовнішньої та вну-
трішньої активності студентів зумовлює необ-
хідність суттєвих змін і в методиці викладання 
іноземних мов, проте на шляху впровадження 
новітніх технологій часто з’являється багато пере-
шкод, серед яких чи не найперше місце належить 
стереотипним побоюванням: йдеться насамперед 
про звичку працювати за старими програмами, 
небажання що-небудь змінювати, розвиватися, 
про певні сумніви стосовно ефективності нових 
методів, відсутність прагнення до набуття нових 
знань, навичок тощо.

Аналіз досліджень. Предметом розгляду нау-
ковців стають різні аспекти використання іннова-
ційних методів навчання. Так, наприклад, іннова-
ційні технології викладання української мови як 
іноземної аналізували І. Довгий, І. Дичківська, 
Т. Касьяненко, О. Коваленко, І. Кочан, Т. Кудіна, 
Г. Максимчук, Л. Мацько, Є. Можар, Л. Назаре-

вич, О. Назаревич, Л. Олійник, Л. Роман, І. Хом’як, 
А. Чернова та ін. Окремим аспектам використання 
сучасних комп’ютерних технологій у процесі 
навчання іноземної мови присвячені публікації 
І. Антонян, В. Бикова, Р. Бужикова, Г. Вороніної, 
А. Кудіна, І. Кузьміної, С. Сисоєва, Є. Спіцина, 
Т. Туркот та багатьох інших дослідників.

Мета статті – узагальнити досвід викорис-
тання дидактичних ігор на уроках української 
мови як іноземної, висвітлити методичні резерви 
інтерактивних методів навчання.

Виклад основного матеріалу. Скільки б не 
виникало проблем, одним із основних завдань для 
освітян завжди буде створення комфортних умов 
навчання, за яких іноземний студент буде розуміти 
власні можливості, відчувати свою успішність. 
Тому в сучасній системі освіти конче потрібною 
стає інтерактивна модель навчання, заснована 
на такій взаємодії, де студент стає суб’єктом, 
котрий бере активну участь у процесі здобуття 
знань. Інтерактивне навчання – різновид взаємо-
навчання, де і студент, і викладач є рівноправ-
ними, рівнозначними суб’єктами навчання, які 
чітко розуміють, чим вони займаються, активно 
аналізують те, що знають, вміють і здійснюють. 
Організація інтерактивного навчання у вишах 
передбачає моделювання життєвих і виробничих 
ситуацій, використання рольових ігор, спільне 
вирішення проблеми на основі аналізу обставин і 
відповідної ситуації тощо. Інтерактивне навчання 
ефективно сприяє формуванню навичок і вмінь, 
створенню атмосфери співробітництва, взаємодії, 
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дає змогу викладачу стати авторитетним настав-
ником студентського колективу. Під час інтерак-
тивного навчання студенти вчаться бути демокра-
тичними, толерантно спілкуватися між собою та з 
іншими людьми, критично мислити, приймати й 
аналізувати рішення (Туркот, 2011).

У практиці навчання поширилися різні сучасні 
освітні технології:

– інформаційно-комунікаційні,
– розвивальні,
– особистісно-орієнтовані,
– проектного навчання,
– ігрові.
Всі ці технології постійно змінюються, удо-

сконалюються відповідно до нового часу. І це 
зрозуміло: педагогічні методи та прийоми завжди 
мають залишатися інноваційними.

Педагогічну інновацію розглядають як осо-
бливу форму педагогічної діяльності та мис-
лення, спрямовану на впровадження нововведень 
в освітньому просторі, або як процес створення, 
упровадження та поширення нового в освіті. Інно-
ваційний процес в освіті – це сукупність послі-
довних, цілеспрямованих дій, що передбачають її 
оновлення, модифікацію мети, змісту, організації, 
форм і методів навчання та виховання, адаптації 
навчального процесу до нових суспільно-історич-
них умов (Туркот, 2010).

Сучасний освітній простір пропонує най-
ширший спектр електронних засобів: електронні 
бібліотеки, каталоги, освітні портали, презентації, 
бази даних, відеокурси, тренажери тощо. Усі ці 
ресурси завдяки своїм інформаційним і методич-
ним можливостям покликані забезпечити макси-
мально комфортну і продуктивну роботу користу-
вача інтелектуальної продукції. Головною метою 
такого навчання є розвиток у студентів пізнаваль-
ної активності та самостійності, стимулювання 
бажання вчитися, формування вміння самостійно 
мислити та приймати рішення.

Останнім часом у практику викладання дедалі 
активніше впроваджуються ігри. Гра є однією з 
найбільш популярних технологій інноваційного 
навчання. Як засіб навчання, комунікації, накопи-
чення досвіду вона є складним соціокультурним 
явищем, що пояснюється різноманіттям форм гри, 
способів і алгоритмів проведення. У процесі гри:

– засвоюються правила поведінки та ролі в 
них соціальних груп (міні-моделі суспільства), які 
переносяться потім у «велике життя»;

– розглядаються можливості самих груп, 
колективів, аналогів підприємств, фірм, різних 
типів економічних і соціальних інститутів у 
мініатюрі;

– формуються навички колективної діяль-
ності, відпрацьовуються індивідуальні харак-
теристики учасників, необхідні для досягнення 
поставлених цілей;

– накопичуються й осмислюються куль-
турні традиції, привнесені у гру учасниками, 
викладачами;

– залучаються додаткові засоби – наочні 
посібники, підручники, комп’ютерні технології 
тощо (Тализіна, 1984).

Для створення комфортного мікроклімату, 
розкриття креативного потенціалу, а також із 
метою урізноманітнення процесу навчання вико-
ристовуються різні рольові та дидактичні ігри. 
Дидактична гра – це колективна, цілеспрямована 
навчальна діяльність, у якій учасники та команда 
загалом об’єднані рішенням завдання й орієнту-
ють свою поведінку на перемогу, успіх, виграш.

Метою ігор є активізація пізнавальної діяль-
ності, розвиток просторової уяви, навчання 
навичкам спілкування, раціональне засвоєння 
нового навчального матеріалу за багаторазового 
повторення пройденого, пробудження інтер-
есу до пізнання. Практика показує, що заняття 
з використанням ігрових ситуацій прискорює 
запам’ятовування та робить його осмисленим і 
довготривалим. На таких заняттях розвивається 
вміння працювати у групі: перемога зазвичай 
залежить від особистих зусиль кожного учасника 
(Ягяджик, 2016).

Застосування творчої гри та її елементів на 
заняттях збагачує лексичний запас студентів, роз-
ширює коло їхніх знань. Крім того, гра несе в собі 
потужний емоційний заряд, виховує якості твор-
чої особистості: наполегливість, цілеспрямова-
ність, уміння знаходити рішення у незвичайній 
ситуації. Результативність такої форми роботи 
багато в чому залежить від емоційного ставлення 
викладача до ігрового процесу та зацікавленості 
в її результатах, а також своєчасної та необхідної 
допомоги викладача студентам, які відстають, 
безпосередньо у процесі гри. Проте така допомога 
має бути за можливості прихована від інших учас-
ників, щоб у всіх присутніх складалося враження 
рівноцінності їхньої участі. Завдання викладача 
полягає в тому, щоб для кожного студента була 
створена ситуація успішності, яка допомогла б 
йому розкритися повною мірою.

На заняттях з української мови можуть бути 
використані різні ігри. Наведемо деякі приклади.

–	 «Зайве слово». Суть її полягає в тому, що з 
низки запропонованих слів студентам потрібно 
видалити одне «зайве» слово, обґрунтувавши свою 
відповідь. Потім із решти слів необхідно при-



Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 35, том 3, 2021234

Педагогiка

брати ще одне, далі ще одне – поки не залишаться 
декілька «потрібних слів». Гра корисна тим, що 
учасникам доводиться порівнювати запропоновані 
слова за різними ознаками – лексичним значенням, 
належністю до певної тематичної групи, граматич-
ними характеристиками, структурою та ін.

–	 «Знайди помилку». На екрані з’являються 
слова, словосполучення або речення, в яких 
допущені помилки. Студенти, об’єднані у 2–3 
групи, спільно письмово намагаються виправити 
їх. Наприкінці проводиться обов’язковий ана-
ліз із тлумаченням слів. Викладач має на меті не 
тільки повторити лексику і граматичні правила, 
а й сформувати у студентів уміння порівнювати, 
аналізувати, узагальнювати. Все це сприяє більш 
міцному засвоєнню знань і всебічному розвитку, 
вмінню вирішувати важкі, нестандартні завдання, 
працювати творчо (рис. 1).

–	 «Знайди, якщо зможеш!». Розглядаючи 
буклет продуктового магазину, студенти вико-
нують різні завдання: знаходять названі викла-
дачем слова, перекладають їх рідною мовою, 

відповідають на запитання, роблять граматичні 
вправи і т. д. (рис. 2).

Серед ігрових вправ можна виділити ті, які 
вчать запам’ятовувати, порівнювати, узагальню-
вати та робити висновки.

–	 «Почуй мене». Викладач показує першому 
учаснику слово або речення, а студенти по колу 
передають його один одному. Якщо наприкінці 
гравці отримують неправильний варіант, то після 
закінчення гри варто провести аналіз, відповіда-
ючи на запитання: як слово або речення зміню-
валося від учасника до учасника, у який момент 
гри учасники припустилися помилки, з чим вона 
може бути пов’язана.

–	 «Що сказав лікар?». Ігрова ситуація поля-
гає в тому, що студенти повинні рухами, жестами 
показати призначення лікаря. Студенти-«лікарі» 
вибирають із запропонованих приписів ті, які 
вони будуть показувати, інша група має грамотно 
прокоментувати дії першої команди.

–	 «Із чого він складається». Гра орієнтована 
на вивчення будови тіла людини, скелета, вну-

Рис. 1

Рис. 2
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трішніх органів, різних систем організму. Студен-
там пропонується відеозображення (наприклад, 
скелет). Викладач вказує на певний орган, сту-
денти по ланцюжку повинні назвати його. Якщо 
відповідь неправильна, всі аплодують (рис. 3).

–	 «Мозаїка». Студенти об’єднуються у групи. 
Із карток із назвами органів групи збирають ске-
лет, маючи у своєму розпорядженні відповідні 
картки. Виграє той, хто швидко і правильно вико-
нав завдання.

–	 «Професійна лексика». Студенти по черзі 
добирають слова (професійну лексику). Перема-
гає той, хто називає слово останнім. Вивчаючи під 
час гри мову спеціальності, студенти закріплю-
ють теоретичні знання, пов’язані з майбутньою 
професією. Вдосконаленню вмінь професійного 
спілкування сприяє накопичення мовного мате-
ріалу, а також збільшення варіативності ситуацій 
професійного спілкування.

–	 «Приз». Студенти в довільному порядку 
називають органи (кістки, системи) й отриму-
ють за правильну відповідь картки з відповід-

ними назвами. Перемагає і здобуває приз той, хто 
зібрав найбільшу кількість карток. Якщо зали-
шаються картки з неназваними словами, прово-
диться аналіз (рис. 4).

Робота з різноманітними друкованими матері-
алами (буклетами, оголошеннями, меню, рецеп-
тами та ін.) дозволяє не тільки семантизувати 
лексичні одиниці, а й відпрацювати та закріпити 
певні граматичні конструкції, удосконалити 
вміння у різних видах мовленнєвої діяльності.

–	 Гра «Згадай мене». Студенти протягом 
двох хвилин розглядають певну сторінку буклету 
(наприклад, овочі та фрукти, посуд, меблі тощо). 
Потім буклет закривають, а учасники повинні 
назвати предмети, які запам’ятали. Завдання 
можна виконувати як усно, так і письмово. Після 
завершення гри проводиться само- або взаємо-
перевірка.

–	 Гра «Знайди відповідь». Під час роботи з 
буклетом студенти відпрацьовують вивчені гра-
матичні конструкції: наприклад, «хто любить – не 
любить що», «кому подобається – не подобається 

Рис. 3
 

 
Рис. 4
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Рис. 5

що», «хто хоче купити – не хоче купувати що», 
«тут є що – тут немає чого», «на батьківщині є 
що – немає чого», «що коштує скільки» і т. ін.

–	 Рольова гра «У магазині» пропонує учасни-
кам обов’язкові комунікативні завдання в різних 
побутових ситуаціях:

а) ви прийшли в магазин купити продукти для 
приготування національної страви;

б) ви не знаєте, що таке кефір (сметана, 
пироги) та сумніваєтеся, чи варто його купувати;

в) ви хочете уточнити ціну, дату виготовлення 
продукту і знайти його аналоги (рис. 5).

Висновки. Практика використання «реалій» на 
заняттях з української мови як іноземної свідчить, 
що подібні завдання сприймаються студентами 
з ентузіазмом: по-перше, вони вигідно відрізня-

ються від звичних вправ, представлених у тради-
ційних підручниках; по-друге, вони розроблені 
на актуальному для учнів матеріалі; по-третє, 
дозволяють студентам відчути впевненість у своїх 
силах і мотивують до подальшого вивчення мови 
(Власова, 2019).

Використання інноваційних освітніх техно-
логій підвищує пізнавальний інтерес іноземних 
студентів, урізноманітнює процес сприйняття та 
засвоєння інформації, дозволяє скоригувати зміст 
навчального матеріалу, а також поліпшити резуль-
тативність проміжного і підсумкового контролю 
знань. Завдяки комп’ютеру, мультимедійним засо-
бам студенти можуть опанувати великий обсяг 
інформації з її подальшим аналізом і можливос-
тями використання.
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СУПРУЖЕСКАЯ РОЛЬ ЖЕНЩИН В АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ СЕМЬЯХ

Азербайджанская семья под влиянием современных тенденций претерпевает серьезные изменения, послед-
ствия которых важны как для семьи, так и для общества в целом. Отмечены закономерности смены половых 
ролей в семье и браке. Описаны социальные проблемы, вызванные снижением рождаемости и увеличением числа 
лиц, отказывающихся от брака и семьи. Патриархальные тенденции продолжают доминировать в массовом 
сознании, а модели гендерного поведения, которые оцениваются как дискриминационные по отношению к жен-
щинам, по-прежнему актуальны в Азербайджане. Семья – это центр формирования гендерных отношений, через 
нее идеи мужественности и женственности, гендерные стереотипы и нормы, определяющие поведение мужчин 
и женщин в обществе, передаются следующим поколениям. Сегодня азербайджанское общество более открыто 
для самоутверждения женщин. В таком контексте очень важна роль матери в поддержании этнической иден-
тичности и супружеская роль в сохранении семейных традиций. Одна из задач, стоящих перед исследованием, – 
выявление супружеской роли женщины в азербайджанских семьях. В связи с этим предполагается рассмотреть 
образ матери в этнической идентичности азербайджанцев, изучить процесс воспитания женщины как будущей 
матери – традиции, обряды, ритуалы, – выявить роль женщины в свадебной церемонии. Сегодня социальная 
мобильность азербайджанских женщин претерпела множество изменений, что повлияло на преобладающие 
культурные установки и стереотипы, но определенные ожидания в отношениях между мужчинами и женщи-
нами все еще существуют. Именно в ролях и стереотипах проявляется этнический менталитет, и именно с их 
развитием и изменением будут связаны многие этнические проблемы.

Ключевые слова: азербайджанская семья, семейные ценности, приоритеты самовыражения, гендерный 
баланс, этнические особенности взаимоотношений в семье.
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ПОДРУЖНЯ РОЛЬ ЖІНОК В АЗЕРБАЙДЖАНСЬКИХ РОДИНАХ

Азербайджанська сім’я під впливом сучасних тенденцій зазнає серйозних змін, наслідки яких мають значення 
як для самої сім’ї, так і для суспільства в цілому. Відзначено закономірності в зміні статевих ролей у сім’ї та 
шлюбі. За результатами соціологічних досліджень позначена тенденція поділу шлюбу й батьківства. Описано 
соціальні проблеми, зумовлені зниженням народжуваності й наростанням чисельності осіб, які відмовляються 
від шлюбу й сім’ї. Патріархальні тенденції продовжують панувати в масовій свідомості, а моделі гендерної 
поведінки, які оцінюються як дискримінаційні щодо жінок, все ще актуальні в Азербайджані. Статево-ролева 
поведінка дітей, які виховуються в родині, відбиває асиметрію чоловічих і жіночих ролей, а регулювання цієї 
поведінкової сфери здійснюється батьками за допомогою системи заборон і покарань. Сім’я – центр формуван-
ня гендерних відношень, через неї транслюються наступним поколінням уявлення про мужність і жіночність, 
гендерні стереотипи й норми, що визначають поведінку чоловіків і жінок у суспільстві. Азербайджанське сус-
пільство нині більш відкрите для самоутвердження жінок. У такому контексті дуже важлива роль матері в 
збереженні етнічної самосвідомості й подружня роль у збереженні сімейних традицій. Одним із завдань, яке 
стоїть перед дослідженням, є виявлення подружньої ролі жінок в азербайджанських родинах. У зв’язку із цим 
передбачається розглянути образ матері в етнічній самосвідомості азербайджанців, дослідити процес вихован-
ня жінки як майбутньої матері – традиції, обряди, ритуали, – виявити роль жінки у весільних обрядах. Натепер 
соціальна мобільність азербайджанських жінок зазнала багато змін, що позначилося на сформованих культур-
них установках і стереотипах, але певні очікування у відносинах між чоловіками й жінками існують досі. Саме в 
жіночих ролях і стереотипах проявляється етнічний менталітет, і саме з їх розвитком і зміною буде пов’язано 
розв’язання багатьох етнічних проблем.

Ключові слова: азербайджанська сім’я, сімейні цінності, пріоритети самовираження, гендерний баланс, 
етнічні особливості стосунків у сім’ї.
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THE MARITAL ROLE OF WOMEN IN AZERBAIJANI FAMILIES

Azerbaijani family under the influence of modern trends is undergoing majorchanges, the consequences of which are 
important for both family and for society in general. Regularities in change of sexual roles in a family and marriage are 
noted. The social problems caused by decrease in birth rate and increase of number of the persons refusing marriage 
and a family are described. Patriarchal tendencies continue to dominate the mass consciousness, and models of gender 
behavior that are assessed as discriminatory towards women are still relevant in Azerbaijan. The family is the center of 
the formation of gender relations, through it the ideas of masculinity and femininity, gender stereotypes and norms that 
determine the behavior of men and women in society are transmitted to next generations. Azerbaijani society today is 
more open to women’s self-affirmation. In this context, the role of the mother in maintaining ethnic identity and the marital 
role in maintaining family traditions is very important. One of the tasks facing the study is to identify the marital role of 
women in Azerbaijani families. In this regard, it is supposed to consider the image of the mother in the ethnic identity of 
Azerbaijanis, to explore the process of raising a woman as a future mother: traditions, rites, rituals, to identify the role of 
women in wedding ceremonies. Today, the social mobility of Azerbaijani women has undergone many changes, which has 
affected the prevailing cultural attitudes and stereotypes – but certain expectations in relations between men and women 
still exist. It is in the roles and stereotypes that the ethnic mentality manifests itself, and it is with their development and 
change many ethnic issues will be It is in the roles and stereotypes that the ethnic mentality manifests itself, and it is with 
their development and change many ethnic issues will be tied.

Key words: Azerbaijani family, family values, priorities of self-expression, gender balance, ethnic characteristics of 
relationships in the family.

Постановка проблемы. Изменение гендерных 
или социально-культурных ролей началось еще в 
первые годы ХХ века – женщины вышли на рынок 
труда, и сегодня наблюдается очень высокая жен-
ская занятость. С одной стороны, женщина зараба-
тывает сама, она уже гораздо меньше подвержена 
влиянию традиционных семейных форм власти 
над ней, с другой, – она должна каким-то обра-
зом устанавливать баланс между своей работой и 
семейными обязанностями. Помимо женщины и 
членов ее семьи в этом должны активно участво-
вать государство, социальные институты, идео-
логия, религия. Именно религия определяла, что 
положено женщине и что – мужчине. В процессе 
секуляризации исчезла общая идеология, которая 
бы четко, однозначно распределяла гендерные 
роли. «Религия выступает одной из культурных 
практик, которая трансформирует биологический 
пол в культурные конструкты «мужественности» 
и «женственности». И они для адептов религиоз-
ного сознания наделяются значением сакрально-
сти, непогрешимости. В этом смысле религиозные 
институты оформляют неравномерное распреде-
ление властных ресурсов между полами и способ-
ствуют их удержанию в системе властных отноше-
ний и социальной иерархии» (Будде, 2009: 132). 
Не надо сбрасывать со счетов и последствия 
советского периода в жизни республики – это 
была новая политика без предыдущего мирового 
опыта. Женщины получили равные с мужчинами 

права, гарантированные Конституцией. Фактиче-
ски, государство определило и обеспечило эман-
сипацию женщин, и главным двигателем стало 
предоставление образовательных ресурсов – жен-
щины поступали в ВУЗы, обучались техническим 
специальностям. Стране были нужны специали-
сты во всех областях. Вошли в историю подвиги 
летчицы Лейлы Мамедбековой (Владимир Пуч-
ков, «Москва-Баку», 2015 г.), заслуженного меха-
низатора Севиль Газиевой, заслуги перед страной 
первой женщины в Совете министров Айны Сул-
тановой и многих других. Показательным образом 
советской женщины стала работающая мать – она 
должна была совмещать работу и материнские 
обязанности. Воспитание детей сводилось к при-
зыву к общественным нормам; довлело воспита-
ние образовательных, общественных или испра-
вительных учреждений, потому что образ жизни 
советского человека диктовал занятость родите-
лей, особенно матерей, на производстве. В то же 
время традиционная культура и этнические осо-
бенности не позволяли ей демонстрировать полу-
ченные свободы в вопросах супружеских отноше-
ний, хотя она могла жить или не жить с мужем, 
могла пожаловаться на него в партийный комитет. 
Мужчина взамен получал почти исключительный 
доступ к публичной власти, женщин при этом 
практически не допускали к ней, ограничиваясь 
высокими позициями в женских профессиях – 
директор школы, детсада, ателье, салонов красоты.



Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 35, том 3, 2021240

Педагогiка

Цель статьи – исследовать супружескую роль 
женщин в азербайджанских семьях.

Изложение основного материала. При 
видимой модернизации общества традиционная 
патриархальность составляет ее основу и осо-
бенно ощутима в регионах. Женщины в поис-
ках внушаемой необходимости защиты теряют 
независимость, покорность заменяет кротость, 
терпимость заменяет открытый диалог, подавле-
ние чувств ведет к болезням, суицидам, неадек-
ватному поведению. А независимость приходит, 
когда женщины получают доступ к деньгам, 
наследованным или заработанным самой. Это, 
с одной стороны, вызывает беспокойство у муж-
чин, с другой стороны, – появляется возмож-
ность использовать капитал жены для общесе-
мейных или личных целей. В патриархальном 
обществе соперничество и конкуренция между 
женщинами берут свое начало из отношений в 
семье с детских лет (Гендер для «чайников»-2, 
2009: 12). Так называемая «патриархальная 
сделка», по определению социолога Дениз Кар-
диотти, предполагает, что мужчины и женщины 
следуют сложившемуся в обществе распреде-
лению на «доминирующие» и «подчиненные» 
социальные роли и получают выгоды, используя 
имеющиеся у них ресурсы (Гендер для «чайни-
ков»-2, 2009: 13). Противостояние между мате-
рью и дочерью, наставления женщин-родствен-
ниц, запреты и подавления, насилие, диктат отца 
и брата (братьев), на стороне которых физиче-
ская сила, приводят к внутренней мизогинии. 
Мальчики в таких семьях находятся в привиле-
гированном положении – насколько подавляют и 
обесценивают девочек, настолько берегут, пре-
возносят и балуют мальчиков.

Несмотря на огромную работу и благодаря 
движению за свои права, женщины, отвоевавшие 
признание считать себя равными по человеческим 
правам с мужчинами, также нуждаются в отноше-
ниях, как и те, кто далек от идеалов феминизма. 
Многочисленные наблюдения и интервью часто 
выявляли противоречащие друг другу лозунги и 
реальное поведение, ожидания и разочарования.

Разговоры о независимости и свободе женщин 
будоражат мир не одно столетие, но многовеко-
вые стереотипы зависимостей, укоренившиеся в 
сознании женщин, не позволяют им уйти от своей 
природы – природы зависимости от мужчины, его 
отношения и участия в ее жизни – без реверансов 
в сторону рас, народов,континентов.

Но гендерная идеология меняется. Муж-
чины все больше испытывают психологическое 
давление со стороны общества, своей семьи. 

И все больше наблюдается тенденция к гибко-
сти в выборе партнера по принципу расчета на 
лучшие условия жизни. У женщин выбор леги-
тимных ролей значительно больше – она может 
быть домохозяйкой, может делать карьеру, может 
сочетать карьеру с семьей. В последнем случае 
она становится более интересной для партнера, 
так как, по его мнению, может избавить мужчину 
от многих рутинных проблем, что способствует 
его большей самореализации. У работающих 
мам за детьми часто смотрят няни или, когда есть 
возможность, старшие члены семьи. Современ-
ная молодежь в Азербайджане формирует свои 
духовно-нравственные представления в сложной 
атмосфере взаимодействия мировых и локальных 
изменений в общественных отношениях. Созда-
ние семьи базируется на традиционных особен-
ностях и структуре ценностей в азербайджан-
ском обществе, в котором произошли изменения 
в сторону потребности признания и возможности 
самовыражения женщин, что отражается на их 
поведении до брака. Незрелость девушек и юно-
шей, вступающих в брак, сказывается на прочно-
сти семьи – в результате ежегодно растет число 
разводов. Это оказывает негативное влияние на 
процесс социализации детей, особенно в обще-
ствах, где процесс вступления в брак обусловлен 
этническими традициями. Установки на создание 
семьи, количество детей в будущей семье, нала-
живание взаимоотношений между супругами и 
другими родственниками имеет своеобразное 
выражение в социально-психологических уста-
новках мотивации, эмоционально-образном мире 
тех, кто готовится к вступлению в брак, незави-
симо от возраста.

Сегодня общество измеряет людей по опреде-
ленным показателям – образ жизни, достижения, 
возраст, что вызывает страхи и волнения в кри-
зисных ситуациях и приводит к неутешительным 
результатам. Среди всех возрастных групп при 
таком раскладе и невозможности соответствия 
увеличились суицидальные настроения и дей-
ствия, разводы и насилие в семье, факты взаим-
ного гендерного подавления в социуме, включая 
сексизм, мизогинию, менсплейнинг.

В европейском обществе предопределять кон-
кретную социальную роль в зависимости от пола 
считается очень неприличным. Каждый решает 
сам, в чем состоят его цели в жизни, и пол в этом не 
играет ключевой роли; самореализация – вот что 
делает их счастливыми. Мужчины также уходят в 
декрет, чтобы жена могла выйти на востребован-
ную и хорошо оплачиваемую работу. В их пред-
ставлении характеристики «мать и жена», «дочь и 
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сестра» накладывают определенные права и обя-
занности, но ничего не говорят о женщине самой 
как личности. А самореализация через ребенка 
считается непонятной, потому что ребенок уже 
другая личность, которая сама решает, как жить 
и что делать.

Мы не говорим о том, что надо делать так, как 
принято в других обществах, но почему бы не 
использовать положительный опыт с учетом мест-
ных особенностей? Семья или отдельные инди-
виды в той или иной степени зависят от общества 
и законов своей страны и среды, и здесь можно 
наблюдать медленный, но верный процесс пере-
смотра сложившихся стандартов и связей. Есть 
определенные ожидания социума: руководствуясь 
усвоенным с глубокой древности опытом патри-
архата, от нас ожидают включенности в общепри-
нятую систему ценностей и понятий. Ответствен-
ность и верность членов семьи по отношению 
друг к другу, надежность и участие в дружествен-
ных отношениях, справедливость на рабочем 
месте – это трафарет, который все держат у себя 
в голове, и нарушение системы вызывает сбой в 
восприятии реальности. Как результат – после-
дующее разделение на свой-чужой. Насколько 
важно для нас научиться принимать и не оттор-
гать разнообразие и уникальность людей в эпоху 
глобального мультикультурализма? Этот процесс 
невозможен без понимания того, как сложились 
существующие модели отношений, как в нашем 
сознании закрепились представления о «правиль-
ном» или «традиционном» и почему изменения 
неизбежны. Сейчас, как и прежде, никто не избав-
лен от прессинга гендерных ролей, а вдобавок к 
нему ощущается постоянное давление стереоти-
пов об успешности. Если жена у плиты превра-
щается в сильную женщину, а успешный муж-
чина будет работать за меньшие деньги и отдаст 
предпочтение общению с семьей, на них обоих 
будет давить культурная доминанта личностного 
успеха, самореализации или внутренней гармо-
нии – не менее авторитарные, чем общепринятое 
функциональное деление на мужчин и женщин. 
Многочисленные интервью с представителями 
обоих полов выявили, что наступила эпоха более 
активного вовлечения мужчин в семейные дела 
и массового выхода женщин в общественное 
пространство. Определяются конкретные пути 
решения возникающих проблем в семье. Начался 
процесс приватизации, и в настоящее время про-
дукция частного сектора занимает более 70% 
валового внутреннего продукта. Появилось новое 
понятие – женщина-предприниматель. Претво-
рена в жизнь земельная реформа, в результате 

которой более миллиона женщин стали землевла-
дельцами (ОТЧЕТ, 2000: 5).

Респонденты-женщины, возрастная группа 
25–45 лет:

– Думаю, что надо знать грань между консер-
ватизмом и отсталым мышлением. Когда испокон 
веков складывались отношения в семьях, где муж-
чина доминировали в обществе, не было развития 
науки и индустриального общества. Как только в 
странах женщины начали занимать такое же поло-
жение в обществе, как и мужчины, эти страны 
стали развитыми, индустриальными, научно-тех-
ническими… Если баланс равенства будет нару-
шен, то получается паралич. Никогда не может 
быть, что бы одна часть организма (общества) 
развивалась, а другая нет.

– Только любовью, уважением, взаимо-
поддержкой и помощью можно сделать семью 
крепкой.

– Традиции – это хорошо. Но жить только 
ими нельзя, ведь жизнь вокруг не стоит на месте, 
а идет вперед, и нужно учитывать это движение.

– Разводы происходят сейчас именно потому, 
что остаются дурные пережитки прошлого кон-
сервативных ханжей. Когда родители сами знако-
мят, настаивают на свадьбах… За принуждение к 
браку статью уголовного наказания надо ввести 
не только для мужей и жен, но и для родителей… 
Молодые должны жить сами – это единственный 
правильный закон, а слово родителей должно 
быть не больше, чем совет.

– Почему женщина порой предпочитает опла-
чиваемый труд, чем оставаться дома и смотреть 
за детьми? Потому что: 1) ее труд не оценива-
ется должным образом, и ей вечно твердят, что 
она ничего не делает и не зарабатывает денег; 
2) ей тоже нужен перерыв от детей и дома, кото-
рого она не получает, но вместо этого у нее сплош-
ной стресс; 3) ей также нужно самоутвердиться 
и совершенствоваться в современном обществе, 
чего она не чувствует, будучи дома; 4) ей не нра-
вится зависимая в финансовом плане роль в семье, 
она хочет чувствовать себя в безопасности.

– Муж и жена должны поддерживать друг 
друга во всём, это взаимопонимание. Все наши 
родственники, живущие заграницей мужчины – 
все помогают своим женам, смотрят за детьми и 
при этом хорошо зарабатывают, любят своих жён. 
Все они воспитывались здесь и уже взрослыми 
уехали – получается, проблема не в воспитании, 
а в стране, где ты живёшь, в окружении. Может, 
здесь кто-то и помог бы жене, но из-за того, что 
кто-то обязательно будет их осуждать, стесня-
ются – в каждой семье свой уклад.
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– Гендером пронизаны современные тради-
ции, обычаи, характерные и ожидаемые обществом 
поступки людей… В азербайджанском обществе 
не решена проблема гендерного подавления…

– Главное, чтобы оба поддерживали друг 
друга во всем, воодушевляли, придавали сил, уве-
ренности и позитива. И ценили.

Респонденты-мужчины – возрастная группа 
25–45 лет.

– Помочь женщине обязательно надо по дому. 
У нас в семье принято было всегда помогать маме, 
а сейчас я помогаю жене с уборкой дома и мойкой 
посуды. И не вижу в этом ничего зазорного или 
постыдного, наоборот, это мое проявление любви 
к ней и забота.

– Большое количество разводов с другой сто-
роны – не минус. Это означает, что теперь меньше 
семей, которые заставляют себя жить друг с другом.

– Моя жена во многих домашних делах, осо-
бенно связанных с ремонтом, гораздо больше 
знает, чем я. Но это не предмет моего огорчения, 
это повод для гордости, ведь чем больше мы знаем 
оба, чем больше помогаем друг другу, тем лучше 
для нас, для семьи.

– Равноправие в том, что у каждого свои 
права… Это и есть баланс семьи.

– Я встречал в жизни и то, как парень и 
девушка любили друг друга, встречались в тече-
нии 6 лет, а после свадьбы через 3 месяца разве-
лись… Все бывает.

– Сейчас все перемешалось, и все чаще встре-
чаешь семьи, где в дом «добычу» тащит женщина, 
а мужчина – хранитель, нянька для детей или 
нахлебник.

– Если женщина не работает, не хочет, а 
мужчина устроился на работу и получает ровно 
столько, что позволяет содержать и жену, и детей 
без каких-либо лишений в необходимом, то раз-
говоров нет – пусть она хранит очаг.

– Может, именно в этом сложившемся веками 
раскладе, где мужчина главенствует в патриар-
хальной семье, заложен секрет счастливой семей-
ной жизни.

– Наверное, я все же консервативен в своих 
взглядах, но, видя, как в геометрической прогрес-

сии увеличивается количество разводов, я оста-
юсь приверженцем старых традиций, где поня-
тие семьи ставилось выше собственных амбиций 
и претензий в гендерном неравенстве. Мужчина 
должен добывать, – говорит другой респондент, – 
часто психологически, если этого нет, – женщина 
не чувствует в нем защиты, и все разрушается, 
когда нарушается баланс.

– Сейчас в семьях все больше устанавлива-
ются какие-то индивидуальные правила, какие 
им удобны. Люди отходят от глупых, никому не 
нужных традиций и начинают становиться более 
гибкими, понимающими, адекватными

– Время меняется… Люди, ценности, прин-
ципы и взгляды – все меняется.

Выводы. Как видно из многочисленных 
интервью, мнения разные, как категоричные, так 
и реально имеющие опыт поддержания равнове-
сия в семье и нашедшие пути разрешения в сло-
жившихся условиях или желающие их найти.

Равенства не будет, если нет юридических 
механизмов, позволяющих предотвращать семей-
ное насилие, пресекать дискриминацию при 
приеме на работу по признаку пола и возраста, – 
достаточно сильна еще инерция консерватизма. 
В принципе, гендерное равенство – это макси-
мально полная самореализация каждого человека, 
будь то мужчина или женщина, и каждый из них 
имеет свои обязанности и права. Ведь, будучи био-
логически и эмоционально разными, мы имеем 
возможность прийти к взаимному согласию в 
распределении ролей и довольству ими, когда 
получится подходить к вопросу с культурной и 
духовной точек зрения, понимая и принимая свои 
различия и сходства, без взаимного подавления и 
насилия. Культура отношений в семье является 
именно тем, над чем надо работать в социаль-
ном и государственном масштабах – необходима 
многоплановая работа для достойного общества 
будущего.

«Проще вместо того, чтобы требовать друг 
от друга выполнения гендерных обязанностей, 
поставить себя на место другого и пытаться 
понять друг друга, ведь счастливый брак именно 
об этом, не так ли?»
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ  
ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ У ПОЛЬЩІ

У статті розкрито мету і завдання виховання дітей у різних типах закладів дошкільної освіти Польщі. 
Акцентовано увагу на опікунсько-виховній діяльності ясел, яка опирається на організаційно-педагогічні засади, 
що реалізуються через інноваційні технології. Основним завданням дитячих садочків є створення умов для все-
бічного фізичного, розумового й емоційно-соціального розвитку дитини, а також її підготовки до школи. Для 
Польщі характерна організація освітнього процесу у двох формах: дитячі садочки – діти віком від 3 до 6 років; 
дошкільні відділи у початковій школі для шестирічних дітей. Мета і завдання, які реалізують заклади дошкіль-
ної освіти, випливають із програмних вимог загальної освіти: сприяти індивідуальному розвитку; формувати 
відкритість у дитини на оточення; формувати уміння, необхідні до навчання у школі; допомагати батькам у 
виконанні опікунських і виховних функцій. Досягнення мети відбувається через створення належних умов для 
здоров’я і безпеки дитини, використання інноваційних форм і методів педагогічної діяльності, постійний кон-
такт із психолого-педагогічною службою, опіку над дітьми з особливими потребами, допомогу у розвитку зді-
бних дітей. Доведено, що заклад дошкільної освіти Польщі – це відкрита опікунсько-виховна інституція, яка 
забезпечує шанс на кращу якість життя у майбутньому. Суспільне виховання у закладах дошкільної освіти 
відіграє важливу роль у системі освіти, допомагає батькам у наданні опіки та вихованні їхніх дітей, є посеред-
ником між сімейним і суспільним вихованням, створює дитині позитивні умови для усестороннього розвитку, 
забезпечує підготовку дитини до навчання у школі. Пріоритетним завданням дошкільних установ є задоволення 
потреби активності дитини. Вихователь має забезпечити різні види діяльності, беручи до уваги вид і характер 
діяльності, організувати розвивально-ігрове середовище. Матеріальні умови дають дітям можливість експе-
риментувати та пізнавати навколишнє середовище, задовольняти їхні потреби. Створення дитині належних 
умов для активного проведення часу у закладі дошкільної освіти сприяє вираженню власної ініціативи, почуттю 
повної свободи, розвитку самостійності. Важливим аспектом в успішному функціонуванні закладів дошкільної 
освіти є співпраця з батьками, яка полягає у налагодженні контакту, спрямованого на пізнання дитини та 
сімейних умов, на процес її адаптації.

Ключові слова: ясла, дитячі садочки, опіка, виховання, співпраця з батьками, Польща.
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ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL PRINCIPLES OF FUNCTIONING  
OF PRESCHOOLS IN POLAND

The article discusses the purpose and objectives of educating children in different types of preschools in Poland. 
Emphasis is placed on the child-caring and educational activities of nurseries, which are based on the organizational and 
pedagogical principles that are implemented through innovative technologies. The main task of kindergartens is to create 
conditions for a comprehensive physical, mental, emotional and social development of the child, as well as preparation 
for school. In Poland the educational process is organized in two forms: 1) kindergartens – for children aged three to 
six years; 2) preschool departments in primary school for six-year-old children. The purpose and tasks of the preschool 
education institutions are based on the program requirements of general education: promote individual development; 
form openness in the child’s environment; enhance the skills necessary for schooling; assist parents in their child-caring 
and educational functions. The goal is achieved through the creation of appropriate conditions for the health and safety 
of the child, the use of innovative forms and methods of pedagogical activities, constant contact with the psychological 
and pedagogical services, care for children with special needs, and special support of gifted children. It has been proven 
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that a Polish preschool is an open child-caring and educational institution that provides a chance for a better quality of 
life in the future. Public education in preschool education plays an important role in the education system, helps parents 
in providing care and upbringing of their children, is a mediator between the family education and the communal one, 
creates positive conditions for the child’s comprehensive development, and prepares the child for school. The priority of 
preschool institutions is to let the children be active. The educator must provide different types of activities, taking into 
account the type and nature of activities, to organize a developmental and play environment. Material conditions should 
enable children to experiment and learn about the environment, to meet their needs. Creating appropriate conditions 
for the child to actively spend time in preschool contributes to the expression of their own initiative, a sense of complete 
freedom, the development of independence. An important aspect in the successful operation of preschool education is 
collaboration with parents, by establishing contacts aimed at learning more about the child and family conditions, the 
process of the child’s adaptation.

Key words: nurseries, preschools, child-caring, education, collaboration with parents, Poland.

Постановка проблеми. Сучасні реалії висува-
ють високі вимоги до закладів дошкільної освіти 
як важливої ланки системи освіти Польщі. Піклу-
вання над дитиною триває майже до вісімнад-
цятого року життя – до можливості самостійно 
вирішувати проблеми. Опіка над дитиною є пер-
шим видом діяльності людини на користь іншої, 
визначає її екзистенцію, виховання, навчання, 
якість життя, соціалізацію. Дитина отримує 
опіку в сім’ї, закладах дошкільної освіти, школі. 
У разі, коли сім’я не виконує опікунсько-виховну 
функцію, на допомогу їй приходять інституційні 
форми. Роль закладів дошкільної освіти у вихо-
ванні дітей у період трансформації суспільного 
устрою Польщі невпинно зростає. Це пов’язано 
із соціально-економічними умовами держави та 
глобалізацією загалом.

Аналіз досліджень. Проблема опіки та вихо-
вання дітей дошкільного віку перебуває у полі 
зору педагогів, психологів, працівників освітніх 
установ та органів управління державних і при-
ватних закладів дошкільної освіти. Спроб і про-
позицій вирішення низки проблем виховання 
було чимало, їх підіймають із різною інтенсив-
ністю увесь час. Для української педагогічної 
науки важливими є досвід опікунсько-вихов-
ної діяльності різних типів закладів дошкільної 
освіти Польщі. На увагу заслуговує дослідження 
Б. Мажец «Теорія і практика дошкільної освіти у 
Польщі (1989–2017 рр.)», яке розкриває зміни в 
організації закладів дошкільної освіти, програмне 
забезпечення, контроль за якістю педагогічного 
зростання вихователів і здійснення ними освіт-
нього процесу (Мажец, 2018). Серед українських 
вчених означену проблему висвітлювали у своїх 
публікаціях А. Антонюк, Л. Зданевич, Л. Кру-
тій, О. Янкович та ін. Трансформаційні процеси 
дошкільної освіти у Польщі на зламі ХХ–ХХІ ст. 
розкривають С. Бочаров (2009), А. Василюк 
(2006), децентралізацію управління системою 
освіти та дошкільними закладами – Л. Гриневич 
(2004), освітні реформи в Польщі та дошкільній 
освіті – С. Деркач (2007), формування фахових 

компетентностей у дітей у закладах дошкільної 
освіти Польщі – М. Чепіль, Б. Мажец, М. Борда 
(Chepil, Marzec, Borda, 2018). Порівняльний ана-
ліз управління закладами дошкільної освіти в 
Україні та Польщі проводить А. Антонюк (2017). 
Однак опікунсько-виховна діяльність закладів 
дошкільної освіти Польщі та засади їхнього функ-
ціонування недостатньо розкриті, що й зумовлює 
актуальність означеної проблеми.

Мета статті – розкрити організаційно-педаго-
гічні засади функціонування різних типів закладів 
дошкільної освіти Польщі.

Виклад основного матеріалу. Серед закладів 
дошкільної освіти Польщі виокремлюють ясла та 
дитячі садочки. Ясла – це опікунсько-виховний 
заклад для дітей від 6 тижнів до 3 років, чиї батьки 
працюють за межами дому або навчаються і не 
можуть виконувати догляд за дитиною. У яслах 
дитина отримує харчування, лікарсько-оздоровчу 
та виховну опіку (Okoń, 1987: 486). В останні 
десятиліття спостерігається тенденція збільшення 
професійної активності матерів, які залишають 
дитину в яслах, не використовуючи відпустки по 
догляду за нею, а продовжуючи працювати. Серед 
причин цього явища – низький рівень допомоги 
дитині, реалізація професійних амбіцій матерів 
(Poznańska, Wierzejska, Zygmunciak, 1993: 8).

Дитина може перебувати у денних і тижне-
вих яслах. Денні ясла опікуються дітьми із 6 до 
17 години. У тижневих яслах діти повертаються 
у сім’ї тільки на вихідні від роботи / навчання 
дні. Така ситуація, як стверджують вихователі, не 
впливає позитивно на розвиток дитини. Перебу-
вання дитини в яслах є платним, батьки поверта-
ють кошти за харчування й опіку. До завдань цієї 
інституції належить забезпечення дитині психіч-
ної, фізичної, медичної безпеки, психологічної та 
виховної опіки, забезпечення відповідного харчу-
вання, умов для відпочинку, сну і прогулянок.

Опікунсько-виховна діяльність ясел опира-
ється на організаційно-педагогічні засади, які реа-
лізуються через відповідно використані методи та 
технології:
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– індивідуалізації (врахування індивідуаль-
них особливостей дитини, знання психічних змін), 
що реалізується за допомогою методів добровіль-
ності (дитина самостійно вибирає гру), визна-
чення рівня труднощів (оцінки вміння дитини у 
певному періоді розвитку), створення умов для 
самостійної роботи дитини;

– оздоровчої безпеки – поступу на заса-
дах дотримання медичної профілактики (гігієни 
дитини й оточення, медичного огляду, щеплення), 
медичної опіки (ізоляції хворої дитини від здоро-
вих дітей, надання медичної допомоги), психічної 
безпеки (галасу, плачу), встановлення контактів 
між дорослим і дитиною, природної організації 
праці; фізичної безпеки (аналізу території навколо 
ясел і його приміщень всередині);

– схвалення і гарні контакти з дитиною (фор-
мування у дитини усвідомлення, що вона є для 
дорослого важливою і цінною), які реалізуються 
через похвалу, гру, успіхи тощо;

– конкретизації, звернення уваги дитини на 
навколишні предмети шляхом ознайомлення, 
окреслення їхньої значущості у житті тощо;

– активності, що реалізується через зміну рух-
ливих і спокійних ігор, дбайливість у процесі гри;

– відповідного поступу у виховному процесі 
(Sikora, 2002: 130–133).

У яслах опіка над дитиною означає діяльність, 
метою якої є забезпечення харчування, одягу, при-
міщення, охорони життя і здоров’я, забезпечення 
відповідного ігрового середовища, задоволення 
різноманітних суспільних відносин. Їх реалізують 
кваліфіковані кадри (керівник, психолог, медсе-
стра, опікунка, кухар, прачка, прибиральниця). 
Психолог співпрацює з керівником та опікунами, 
укладає план виховного процесу, бере участь у 
формуванні вікових груп. Опікунка має безпосе-
редній контакт із дітьми, дбає про них, створює 
умови, наближені до сімейних, швидко розпізнає 
потреби дітей, акцептує їх. До того ж опікунка 
проводить заняття і займається їхнім плануван-
ням, опікується дітьми своєї групи, підготов-
лює їх до сну, постійно співпрацює з батьками 
(Wałoszek, 1998: 121–124).

Важливим аспектом в успішному функціону-
ванні ясел є співпраця з батьками, яка полягає у 
налагодженні контакту, спрямованого на пізнання 
дитини та сімейних умов і на процес адаптації. Ця 
співпраця виражається у взаємній довірі та спіль-
ному прагненні до надання дитині якомога кра-
щих умов для розвитку і виховання як у яслах, так 
і в батьківському домі.

Дитячі садочки Польщі сьогодні трактуються 
як опікунсько-виховна інституція для дітей від 

3 до 6 років. Їхнім основним завданням є ство-
рення умов для всебічного фізичного, розумо-
вого й емоційно-соціального розвитку дитини, а 
також підготовка її до школи. Для Польщі харак-
терна організація освітнього процесу у двох фор-
мах: дитячі садочки – діти віком від 3 до 6 років; 
дошкільні відділи у початковій школі для шести-
річних дітей.

У підготовці дитини до школи вагому роль 
відіграють дитячі садочки, де дитина пізнає сама 
себе, суспільне довкілля, а також зміни у ньому 
і світі (Wałoszek, 1998: 248). Цей період дитин-
ства характеризується пізнавальною активністю, 
потребою у діяльності, великою емоційною 
напругою. Це важливий період інтелектуального 
потенціалу дитини, що розвивається в період 
перших пʼяти років життя. Слід звернути увагу 
на якість дошкільного виховання, від якого зале-
жатиме якість життя дитини. Заклади дошкіль-
ної освіти беруть до уваги субʼєктність дитини, 
що позитивно впливає на її розвиток: навчання 
соціальної поведінки, реалізацію соціальних від-
носин, упровадження в організований світ тощо. 
Успішність дошкільного виховання залежатиме 
від здобуття її у групі, де формується природна 
наука співжиття в середовищі ровесників, парт-
нерство, толерантність.

Мета і завдання, які реалізують заклади 
дошкільної освіти, випливають із програмних 
вимог загальної освіти: сприяти індивідуальному 
розвитку; формувати відкритість у дитини на ото-
чення; формувати уміння, необхідні для навчання 
у школі; допомагати батькам у виконанні опікун-
ських і виховних функцій. Досягнення мети від-
бувається через створення належних умов для 
здоров’я і безпеки дитини, підтримку постійного 
контакту із психолого-педагогічною службою, 
опіку над дітьми з особливими потребами, допо-
могу у розвитку здібних дітей, інноваційну діяль-
ність, яка збагачує освітній процес.

Серед функцій закладів дошкільної освіти 
можемо виокремити такі, як:

– опікунсько-виховна функція, що охоплює 
широко трактовану опіку про здоровʼя, безпеку і 
природний розвиток дитини, допомогу батькам у 
наданні їхнім дітям відповідної виховної опіки;

– дидактична функція, яка виражається у 
допомозі у ситуаціях і різних етапах спрямування 
пізнавальної діяльності дитини, підготовці до 
навчання у школі;

– компенсаційно-виховна функція, що поля-
гає, з одного боку, у подоланні прогалин у вихо-
ванні дитини, які негативно позначаються на 
ставленні до навчання у школі, з іншого – на орга-
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нізації корекційної діяльності щодо дітей, розви-
ток котрих не відповідає суспільним нормам;

– профілактична функція, трактована як 
захист дитини від фізичних і психічних загроз.

Дитина дошкільного віку відрізняється у 
пізнанні світу від дорослого, іншими є форми 
навчання, є самостійною, активною істотою, 
котра пізнає світ через діяльність і самостійно 
будує власне бачення, є креативною особистістю, 
що користується власною багатою уявою. Усе це 
повинен враховувати вихователь у роботі з дітьми, 
а також якість відносин дитина – вихователь.

У тих закладах дошкільної освіти, де дитину 
трактують як виконавця завдань дорослого, 
навчають певного способу життя, зокрема життя 
без відповідальності, вчать очікувати на чужі 
пропозиції. Вихователь оцінюється через при-
зму старанності, систематичності планування та 
рівня його реалізації (Wałoszek, 1998), однак, як 
стверджує С. Гуз, вихователі не завжди є відпо-
відальними особами на своєму робочому місці. 
Буває так, що вони послуговуються набутими 
знаннями, нормами, стандартами, класифікують 
дітей, забуваючи про індивідуальність дитини, 
яка проявляється різницею у виховній діяльності, 
ритмі, динаміці розвитку. Урахування цих відмін-
ностей допомагає у пристосуванні змісту, методів 
і педагогічних умов до можливостей дитини. Не 
завжди вихователі спонукають дитину до актив-
ності, вимушують її активність, перериваючи гру 
і не беручи до уваги її бажання. Вихователі бува-
ють часто нетерплячі щодо дитини, застосовуючи 
заборони, накази, примус, кари, критику, порів-
нюючи з іншими дітьми. Це призводить до зни-
ження готовності дитини до діяльності, до низь-
кого результату. Вихователь має бути готовий до 
спостереження за діяльністю дітей, обов’язкової 
участі дітей у заняттях, обмеження часу виму-
шеної активності, трактування дитини як об’єкта 
(опертя на владу дорослих, примусу, слухняності, 
страху, підпорядкування дітей взірцям і моделям, 
не врахування індивідуальності дитини), контр-
олю знань дітей, навчання готових відповідей, 
негативного трактування. Важливо, що таких 
вихователів у закладах дошкільної освіти щораз 
менше (Guz, 1996: 96).

Педагогічна діяльність вихователя має опира-
тися на ґрунтовні знання про розвиток дитини. 
Вихователь, котрий володіє професійними ком-
петентностями, звертає увагу на особливості 
дошкільного віку, а також на факт опіки над 
дітьми у різних сім’ях. Вихователь спостерігає 
за дитиною, розмовляє з нею, проводить розмову 
та інтерв’ю з батьками, також збирає інформацію 

про її розвиток, аналізуючи документи та продукт 
її праці. Такий збір інформації про її розвиток 
дозволяє звернути увагу на дитину, в якої є про-
блеми із засвоєнням інформації та яка потребує 
більше часу на виконання поставлених завдань, 
перебуває у занедбаному, агресивному серед-
овищі, а також дітей, котрі швидко виконують 
поставлені перед ними завдання, мають великий 
запас знань. Така інформація торкається дітей 
і батьків, є багатовекторною і різногалузевою. 
Вихователь звертає увагу на те, щоб вимоги до 
дитини не перевищували її рівня знань, можли-
востей, умінь, а заохочення та похвала домінували 
у роботі з дитиною. Компетентний вихователь 
звертає увагу на індивідуальність дитини, шанує 
її, одночасно прагне до об’єктивного пізнання, 
суб’єктивної організації освітнього процесу, 
виховання, навчання, партнерської взаємодії з 
батьками дітей (Marzec, 2016: 78–80). Слід зазна-
чити, що суб’єктивне трактування дитини означає 
задоволення її потреб.

У закладах дошкільної освіти звертають осо-
бливу увагу на задоволення потреби безпеки 
дитини, що дає їй спокій, лагідність, радість. Із 
задоволенням дитина займається діяльністю, яка 
веде до розширення набутих і одержання нових 
знань, нових досягнень, подолання труднощів і 
налагодження контактів. Особливу увагу зверта-
ють на природний розвиток пізнавальних потреб. 
Задоволення цієї потреби пов’язане з досягнен-
ням нових уявлень, збагачення досвіду. Завдяки 
добре організованій діяльності у закладах 
дошкільної освіти дитина отримує відповідну 
кількість знань, що створюють можливість пізна-
вати суспільне довкілля.

Основним завданням закладів дошкільної 
освіти є задоволення потреби активності (Marzec, 
2016: 27–29). Створення дитині належних умов 
для активного проведення часу у закладі дошкіль-
ної освіти сприяє вираженню власної ініціативи, 
почуттю повної свободи, розвитку самостійності. 
Активна дитина ніколи не нудиться, повна енергії, 
не боїться труднощів, її поведінка не є асоціаль-
ною, негативною. Інша група дітей, неактивних, 
потребує від вихователя створення відповідних 
умов, щоб включити їх до спільної активної діяль-
ності з іншими дітьми, створити розвивальне 
середовище.

Зазначимо, що в останні роки значну увагу 
органи територіального самоврядування звер-
тають на матеріальне забезпечення закладів 
дошкільної освіти. Вихователь має забезпечити 
різні види діяльності у певному приміщенні, 
беручи до уваги вид і характер діяльності. Матері-
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альні умови мають дати можливість експеримен-
тувати та пізнавати навколишнє середовище, мати 
мінливий характер, оскільки активність дитини 
не може бути обмежена тією самою діяльністю 
з використанням тих самих об’єктів у тих самих 
приміщеннях (Мажец, 2018: 259–263). Сприятли-
вим є поділ приміщення на зони, ігровий майдан-
чик, місце забав, які заохочують до ініціативи й 
активності.

Заклад дошкільної освіти має бути так присто-
сований, щоб кожна дитина мала достатньо багато 
часу на розвиток і завершення своїх діянь, могла 
використовувати всілякі забавки, матеріали, пред-
мети, могла бавитися тим, на що має бажання, 
і там, де має бажання, могла організувати поділ 
приміщення відповідно до власних потреб, ігро-
вих ситуацій, уявлень, могла інтерпретувати дій-
сність у різних формах активності (музичної, 
хореографічної, словесної та ін.).

Разом з організацією відповідних умов для 
ігор вихователь має забезпечити умови для нала-
годження контактів із суспільним і природним 
середовищем. Прикладом можуть бути екскур-
сії, прогулянки, відвідування осередків культури. 
Контакт із різним середовищем стимулює розви-
ток дитини, формує естетичні уявлення, створює 
можливість розуміння і відчуття середовища, 
віддзеркалення емоцій, збагачує інтелект. Заклад 
дошкільної освіти реалізує базову програму 
дошкільного виховання. Шестирічна дитина 
зобов’язана пройти річну підготовку у закладі 
дошкільної освіти або дошкільному відділі почат-
кової школи (Мажец, 2018: 141–166).

Доцільно звернути увагу також на співпрацю 
вихователя з батьками, оскільки нагромадження 
матеріалу про дитину є дуже важливим в орга-
нізації розвивального середовища. Головна мета 
полягає у накопиченні характеристик батьків 
про дитину разом зі спостереженнями у закладі 
дошкільної освіти, заохоченні батьків до продо-
вження виховних дій удома, доведення педаго-
гічних знань до зацікавлених батьків, заохочення 
до спостережень над дитиною у закладі дошкіль-
ної освіти під час різних ситуацій (у роздягальні, 

під час занять, ігор, контактів з іншими дітьми). 
Завдяки таким спостереженням батьки пізнають 
нові риси дитини, можуть оцінити коло набутих 
умінь та інформації, рівень володіння ними. Це 
дає можливість глибшого розуміння дитини, ство-
рення відповідних умов для її розвитку, а також, 
за потреби, допомогти дитині отримати допомогу. 
Така співпраця закладу дошкільної освіти та бать-
ків вбереже від відмови взяти відповідальність на 
себе, оскаржувати поведінку дитини.

Висновки. Заклад дошкільної освіти Польщі – 
це відкрита опікунсько-виховна інституція, яка 
забезпечує шанс на кращу якість життя у май-
бутньому. Досягнення мети освітнього процесу 
у закладах дошкільної освіти відбувається через 
створення належних умов для здоров’я та без-
пеки дитини, використання інноваційних форм і 
методів педагогічної діяльності, постійний кон-
такт із психолого-педагогічною службою, опіку 
над дітьми з особливими потребами, допомогу 
у розвитку здібних дітей. Суспільне виховання у 
закладах дошкільної освіти відіграє важливу роль 
у системі освіти, допомагає батькам у наданні 
опіки та вихованні їхніх дітей, є посередником 
між сімейним і суспільним вихованням, створює 
дітям позитивні умови для усестороннього роз-
витку, забезпечує підготовку дитини до навчання 
у школі. Пріоритетним завданням закладів 
дошкільної освіти є задоволення потреби актив-
ності дитини. Вихователь має забезпечити різні 
види діяльності, беручи до уваги вид і харак-
тер діяльності, організувати розвивально-ігрове 
середовище. Матеріальні умови мають дати дітям 
можливість експериментувати та пізнавати навко-
лишнє середовище, задовольняти їхні потреби. 
Важливим аспектом в успішному функціонуванні 
закладів дошкільної освіти є співпраця педагогіч-
ного персоналу з батьками, яка полягає у нала-
годженні контакту, спрямованого на пізнання 
дитини та сімейних умов, на процес її адаптації.

Перспективами подальшого дослідження вба-
чаємо висвітлення психолого-педагогічних умов 
підготовки дитини до школи у закладах дошкіль-
ної освіти Польщі.
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ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗА УМОВ ПАНДЕМІЇ: 
СПЕЦИФІКА ФОРМ І МЕТОДІВ РОБОТИ

У статті розглядається проблема дистанційного навчання іноземної мови за умов пандемії у закладах вищої 
освіти. Значна увага приділена диференціації понять «дистанційна освіта» та «дистанційне навчання». Акцен-
тована увага на специфічних особливостях предмету «іноземна мова». Схарактеризовано організаційно-мето-
дичні моделі дистанційного навчання. Виокремлено переваги та недоліки дистанційного навчання. Визначено 
найефективніші форми організації занять з іноземної мови, що застосовуються у процесі дистанційного навчан-
ня. Виокремлено фактори, які важливо враховувати під час вибору платформи для дистанційного навчання іно-
земної мови: інтерфейс, можливість викладання різноманітних матеріалів, включаючи аудіо- та відеозаписи, 
презентації та посилання на корисні Інтернет-ресурси, автоматичний розрахунок статистики відповідей і 
контроль активності слухачів. Обґрунтовано переваги онлайн-заняття як високорезультативної форми дис-
танційного навчання іноземної мови. Надана коротка характеристика деяким прийомам і методам викладання 
англійської мови дистанційно, проаналізовано їхню специфіку. Ефективним прийомом удосконалення іноземної 
мови можна вважати тематичні презентації з огляду на те, що використання цього виду навчальної діяльності 
дозволяє інтенсифікувати засвоєння навчального матеріалу. Вони можуть бути успішно використані виклада-
чем на будь-яких етапах навчального процесу: введення та закріплення лексичного і граматичного матеріалу, 
контролю вивченого матеріалу тощо. Така інтерактивна форма дистанційного навчання, як веб-квест дає змо-
гу здобувачам освіти розширити й удосконалити знання з іноземної мови, аналізувати та синтезувати інфор-
мацію, отриману з мережі Інтернет, і реальні знання, продемонструвати у цікавій формі групі своє розумін-
ня результатів проведеної роботи. Визначено, що одним із методів, який сприяє розвитку мовної компетенції, 
більш швидкому та міцному засвоєнню навчального матеріалу, має високий рівень мотивації здобувачів освіти, 
є гра. Серед ігрових видів діяльності можна також виокремити ділові ігри, проектування, індивідуальні та 
інноваційні ігри, «контурні» ділові ігри та моделювання ситуацій, пошуково-апробаційні, проблемно-орієнтова-
ні, рольові, педагогічні та керівні ігри, лексичні, граматичні, фонетичні, орфографічні, творчі тощо. З’ясовано 
перспективні напрями розвитку дистанційного вивчення іноземної мови.

Ключові слова: дистанційне навчання, дистанційна освіта, специфіка, форми та методи дистанційного 
навчання, інтерактивне навчання.
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DISTANCE LEARNING OF A FOREIGN LANGUAGE IN PANDEMIC CONDITIONS: 
SPECIFICS OF FORMS AND METHODS OF WORK

The article deals with the problem of distance learning of a foreign language in higher education establishments 
in pandemic conditions. Considerable attention is paid to the differentiation of two concepts: “distance education” 
and “distance learning”. The specific features of the foreign language as a subject are determined. Organizational and 
methodological models of distance learning are characterized. The advantages and disadvantages of distance learning 
are highlighted. The most effective forms of organization of foreign language classes, which are used in the process of 
distance learning, are determined. Important factors which should be considered when choosing a platform for distance 
learning are identified. They are interface, the ability to display various materials, including audio and video recordings, 
presentations and links to useful Internet resources, automatic calculation of response statistics and monitoring students’ 
performance. The advantages of online classes as a highly effective form of distance learning are explained. Some 
techniques and methods of teaching English remotely and their specifics are analyzed. Thematic presentations can be 
considered as an effective method of improving foreign language skills as they allow intensifying the understanding 
of educational material. They can be successfully used by the teacher at any stage of the learning process. Such an 
interactive form of distance learning as a web-quest allows students to expand and improve their knowledge of foreign 
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language, analyze and synthesize information obtained from the Internet and real knowledge in order to demonstrate their 
understanding of the results to the group in an interesting way. It is determined that one of the best methods that helps 
to improve students’ language competence is a game. There are such kinds of games as: business games, individual and 
innovative games, simulation of situations, search and testing, problem-oriented, role play, pedagogical games, lexical, 
grammatical, phonetic, creative games etc. Prospective tendencies in development of distance learning are clarified.

Key words: distance learning, distance education, specifics, forms and methods of distance learning, interactive 
learning.

Постановка проблеми. Пандемія COVID-19 
вплинула на всі без винятку сфери суспільного 
життя. Сфера освіти відчула на собі, однією із 
перших, вплив коронавірусної епідемії та відре-
агувала на встановлені обмеження переведенням 
усієї освітньої діяльності в дистанційний режим.

Стрімкий перехід багатьох освітніх процесів 
в інший формат викликав необхідність швидкого 
пристосування до нових умов із боку державної 
влади, профільних міністерств і безпосередньо 
закладів освіти. Зміни, які відбуваються у закла-
дах вищої освіти (дал – ЗВО), стосуються методів 
навчання, самого підходу до викладання, форму-
вання компетенцій у здобувачів освіти, організації 
навчального процесу, що викликало неоднозначну 
реакцію в учасників освітнього процесу.

Така криза виконала роль стимулу для іннова-
цій в освітньому середовищі. Для забезпечення 
безперервності навчання та професійної під-
готовки розробляються суперсучасні рішення 
для дистанційного навчання та використову-
ються різні новаторські підходи, адже освіта – 
це не просто одне з основних прав людини. Це 
основоположне право, від якого безпосередньо 
залежить реалізація всіх інших прав людини. 
Освіта – це всесвітнє загальне благо, найпо-
тужніша рушійна сила прогресу для досягнення 
цілей у сфері розвитку суспільства й основа рів-
ноправного, справедливого, мирного існування 
людської цивілізації.

Екстремальний перехід вищої освіти за умов 
карантину до іншого режиму навчання призвів 
до створення унікальної ситуації, у якій саме 
дистанційні технології виявилися єдино мож-
ливими засобами для здійснення освітнього 
процесу. Викладачі змушені організовувати 
навчання за допомогою дистанційних технологій 
і доступних комунікацій в електронному інфор-
маційно-освітньому середовищі. Тому перед 
спеціалістами постало питання оволодіння нави-
чками використання у навчанні можливостей 
засобів інноваційних технологій і їх поєднання 
зі звичними традиційними засобами, формами та 
методами навчання.

Аналіз досліджень. Розвиток технологій дис-
танційного навчання мав місце і в період до пан-
демії, у міру вдосконалення технічних засобів і 

носіїв інформації. На початку третього тисячо-
ліття у навчанні починає широко застосовуватися 
мережа Інтернет. Це і спонукало багатьох дослід-
ників надати перевагу вивченню теорії та прак-
тики застосування цієї мережі для удосконалення 
освітнього процесу, зокрема організації дистан-
ційного навчання.

Дослідження у цій галузі здійснювали 
Б. І. Шуневич, В. М. Кухаренко, О. В. Рибалко, 
Н. Г. Сиротенко, М. В. Коваль та ін., але, незва-
жаючи на багатовекторність підходів, методика 
навчання іноземних мов за допомогою лише дис-
танційного формату роботи з усім комплексом 
проблем системно ще не розглянута і вимагає 
детального вивчення.

Концепція розвитку дистанційної освіти в 
Україні була затверджена Міністерством освіти 
України у 2000 р. Відповідно до неї дистанційною 
вважають таку форму навчання, яка повинна бути 
рівноцінною з очною, вечірньою, заочною фор-
мами навчання й екстернатом і реалізовуватися 
переважно з допомогою дистанційних технологій 
навчання (Блощинський, 2015: 8).

Іншими словами, дистанційна освіта забез-
печує навчання й отримання необхідних знань 
віддалено від навчального закладу за допомогою 
освітніх технологій і різних комунікаційних засо-
бів, але слід розрізняти поняття «дистанційна 
освіта» та «дистанційне навчання». Розглянемо 
дослідницькі погляди на визначення цих понять.

Є. С. Полат розглядає дистанційне навчання 
із двох позицій: як форму навчання і як один зі 
складників всієї освітньої системи. Під дистан-
ційною формою навчання вчений вбачає таку 
форму навчання, за якої викладач і здобувач 
освіти здійснюють взаємодію між собою на від-
стані та зберігаються всі характерні для навчаль-
ного процесу компоненти (мета, зміст, методи, 
засоби навчання й організаційні форми), і все це 
реалізується за допомогою специфічних засобів 
Інтернет-технологій або інших інтерактивних 
засобів (Полат, 2004: 16).

О. В. Рибалко вважає, що дистанційна освіта є 
специфічною організацією навчального та педаго-
гічного процесу, який базується на використанні 
дистанційних, інформаційних і телекомунікацій-
них технологій (Кухаренко та ін., 2002).
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А. В. Хуторський дистанційним називає такий 
різновид навчання, за якого суб’єкти навчання 
розділені відстанню, а здійснення освітнього про-
цесу забезпечується використанням засобів теле-
комунікації (Блощинський, 2014: 12).

Р. В. Шаран визначає дистанційне навчання 
як самостійну педагогічну технологію, в основі 
якої лежить керована, дидактично забезпечена 
та контрольована самостійна робота здобувачів 
освіти з використанням для навчання сучасних 
засобів зв’язку (комп’ютерів, телекомунікаційних 
мереж тощо) (Шаран, 2010: 37).

Згідно з дослідженнями В. М. Кухаренка дис-
танційне навчання – це форма здобуття знань і 
вмінь на відстані шляхом інформатизації з вико-
ристанням усіх технологій навчання. Крім того, 
дистанційним навчанням дослідник називає 
сукупність інформаційних технологій, за допо-
могою яких здобувач освіти отримує основний 
обсяг матеріалу завдяки інтерактивній взаємо-
дії, не виключаючи самостійну роботу та контр-
оль і оцінку знань, умінь і навичок (Кухаренко 
та ін., 2002).

Проаналізовані наукові джерела дають змогу 
зробити висновки про те, що поняття «дистан-
ційна освіта» та «дистанційне навчання» не іден-
тичні. У своєму дослідженні «дистанційною осві-
тою» будемо вважати форму навчання з наданням 
послуг широкому колу суб’єктів незалежно від 
їх місцезнаходження з допомогою інформа-
ційних технологій, під поняттям «дистанційне 
навчання» – процес навчальної взаємодії викла-
дача та здобувача освіти, який відбувається на від-
стані та передбачає використання інформаційних 
технологій, головним завданням якого є форму-
вання професійних знань і компетенцій (у нашій 
роботі – безпосередньо з іноземної мови).

Мета статті. Удосконалення системи освіти 
відбувається завдяки домінантній ролі нових 
інформаційних технологій, особливо сьогодні, 
коли людство протистоїть пандемії COVID-19 і на 
перший план виходить проблема впровадження 
дистанційного навчання, його постійного уточ-
нення й удосконалення. Саме тому метою статті 
є дослідження специфіки використання різних 
форм, методів і способів дистанційного навчання; 
вивчення можливостей використання за дистан-
ційного навчання як традиційних, так і іннова-
ційних технологій викладання іноземної мови 
(англійської) у немовних спеціальностей ВНЗ.

Виклад основного матеріалу. Звернемося до 
проблеми навчання іноземної мови за сучасних 
умов та в інформаційно-освітньому середовищі, 
яка має свої особливості, зумовлені специфі-

кою предмету. Під час здійснення дистанційного 
навчання англійської мови необхідно враховувати 
те, що базовим компонентом змісту навчання іно-
земних мов є не основи наукових знань, а способи 
діяльності, які забезпечують засвоєння різних видів 
мовної діяльності: аудіювання, читання, письмо, 
говоріння, тобто формування умінь, пов’язаних зі 
спілкуванням. Крім того, предмет «Іноземна мова» 
вважається «безпредметним», що означає можли-
вість спілкування на будь-які теми залежно від віку, 
інтересів, уподобань здобувачів освіти. Істотною 
відмінністю можна вважати і щільність спілку-
вання (об’єм мовної практики) й об’єм навчальних 
дій, які мають дуже тісний взаємозв’язок. Названі 
особливості важливо враховувати в організації 
дистанційного навчання іноземної мови.

Серед моделей дистанційного навчання для 
дистанційного вивчення іноземної мови доцільно 
використовувати два різновиди: традиційно-дис-
танційне й електронно-дистанційне навчання. 
Характерними особливостями традиційно-дис-
танційного навчання є асинхронність у часі, 
постачання навчального матеріалу через пошту 
та інші засоби передачі інформації. Електронно-
дистанційне навчання відбувається асинхронно і 
синхронно, зв’язок між викладачем і здобувачами 
освіти й обмін навчальним матеріалом відбува-
ється з допомогою інформаційно-комунікативних 
технологій.

Ткі моделі мають свої переваги та недоліки. 
Серед переваг необхідно відзначити: соціальну 
рівноправність, прозорість, мобільність, опера-
тивність, раціональність, модульність, доступ-
ність, гнучкість, можливість живого спілкування, 
інтерактивність, полісенсорність, моніторінго-
вість, можливість для саморозвитку. До недоліків 
можна зарахувати відсутність достатньої швидко-
сті потоку Інтернету та неповне покриття бездро-
товим Інтернетом територій, негативний вплив 
на психологічний стан відсутності особистого 
контакту у процесі навчання, недостатній рівень 
знань суб’єктів навчального процесу у галузі елек-
тронних засобів, низький рівень можливостей 
контролю над рівнем самостійності під час вико-
нання завдань, зниження ступеня мотивації здобу-
вачів освіти, непоодинокі випадки недостатнього 
рівня самодисципліни та самоорганізованості. 
Серед переваг, які важливі під час дистанцій-
ного вивчення іноземних мов, виокремлюються: 
доступність, комунікативність, наочність, інтер-
активна взаємодія, зворотний зв’язок, самостійна 
робота із застосуванням нових інформаційно-
комунікативних технологій, наявність позитив-
ного емоційного фону.
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Сьогодні існують уже готові платформи з усіма 
необхідними вмонтованими інструментами для 
дистанційного навчання. Найбільш розповсюдже-
ними платформами для дистанційного навчання 
є Moodle, Sakai, LOTUS Learning Space, eFront. 
Під час вибору платформи для дистанційного 
навчання іноземної мови важливо враховувати 
такі фактори: інтерфейс, можливість викладання 
різноманітних матеріалів, включаючи аудіо- та 
відеозаписи, презентації та посилання на корисні 
Інтернет-ресурси, автоматичний розрахунок ста-
тистики відповідей і контроль активності слуха-
чів. Все це дає можливість максимізувати ефект 
дистанційної роботи.

Практика дистанційного навчання показує, що 
для успішного навчального процесу та якісного 
вивчення іноземної мови високоефективним є про-
ведення онлайн-занять. Основні види діяльності, 
які використовуються для проведення такого типу 
занять, подібні до видів діяльності на звичайних 
заняттях. До них належать: дискусії, обговорення, 
бесіди, рольові ігри з вирішенням навчальної про-
блеми, проектна діяльність, інтерактивні форми та 
методи навчання тощо. Усі ці види діяльності спо-
нукають здобувачів освіти до роздумів і вислов-
лювання думок, а розвиток самостійної діяльності 
сприяє виникненню зацікавленості, пізнавального 
мислення, творчості, наполегливості та ініціативи 
у вирішенні навчальних проблем.

Коротко зупинимося на деяких прийомах, фор-
мах, методах викладання англійської мови, які 
показали при використанні у процесі дистанцій-
ного навчання високу ефективність, проаналізу-
ємо їхню специфіку.

Ефективним прийомом удосконалення інозем-
ної мови можна вважати тематичні презентації. 
Презентації можна використовувати як для почат-
кового рівня знань у здобувачів освіти, так і для 
високого. Використання такого виду навчальної 
діяльності дозволяє інтенсифікувати засвоєння 
навчального матеріалу. Презентація дозволяє 
впливати одразу на декілька видів пам’яті: зорову, 
слухову, емоційну, а подекуди і моторну. При орга-
нізації онлайн-заняття з використанням презента-
ції навчальний матеріал представляється наочно 
та доступно. У процесі виступу здобувач освіти 
має можливість використовувати ключові слова, 
схеми, таблиці, картинки. Це дозволяє вислов-
лення будувати послідовно, розгорнуто, впевнено 
і виразно. Використання тематичних презента-
цій вважається повністю виправданим у процесі 
навчання як загальної, так і ділової та професійно-
орієнтованої англійської мови. Так, наприклад, 
для студентів-юристів актуальними є презентації 

на теми: «Famous English and American lawyers», 
«The judicial system in the English-speaking 
countries», «Legal professions in the UK and USA», 
«The US Supreme Court», «British Parliament: its 
past and present». Ці теми мають великий об’єм 
матеріалу, до того ж їх засвоєння неможливе без 
використання ілюстративного матеріалу. Презен-
тації у таких ситуаціях є найбільш вдалим засо-
бом навчання.

Слід відзначити, що, виконуючи наочно-ілю-
стративну функцію, мультимедійні презентації 
можуть бути успішно використані викладачем 
на будь-яких етапах навчального процесу: вве-
дення та закріплення лексичного і граматичного 
матеріалу, контролю вивченого матеріалу тощо. 
Створення презентацій є невід’ємним складником 
самостійної роботи здобувачів освіти. Можуть 
бути використані при аудіюванні, переказі текстів, 
складанні діалогів. Розробка презентацій сприяє 
підвищенню інформаційної культури, мотивації 
та самооцінки студентів. Досвід показує високий 
рівень ефективності використання презентацій за 
дистанційного вивчення англійської мови.

Доцільним за дистанційного вивчення інозем-
ної мови є використання інтерактивних форм і 
методів. Розглянемо докладніше деякі з них.

Тренінг – це форма інтерактивного навчання, 
метою якої є розвиток навичок міжособистісного 
спілкування та поведінки у спілкуванні. Пере-
вагою тренінгу вважається те, що всі учасники 
активно включені у процес навчання. Викладач, 
котрий проводить тренінг, повинен володіти пси-
холого-педагогічними знаннями та вміти доцільно 
використовувати їх у процесі навчання, знати 
методику отримання інформації, вміти збирати її 
та представляти учасникам, впливати на їх пове-
дінку та відносини. Здобувачі освіти при цьому 
всі активно включаються в роботу, поважають 
почуття та погляди інших, дотримуються правил 
роботи у групі. Завдяки ефективному сполученню 
теорії та інтерактивних вправ відбувається якісне 
засвоєння навчального матеріалу.

У контексті застосування за дистанційного 
вивчення іноземної мови такої інтерактивної 
форми, як проблемне навчання, важливою є не 
тільки навчальна проблема чи проблемна задача, 
а й уміле викладення питань для розгляду. Запи-
тання у процесі організації діяльності студентів 
допоможуть навчити їх відтворювати по пам’яті 
отриману інформацію і виконувати репродук-
тивні дії. Як наслідок – це буде стимулювати 
творче мислення здобувачів освіти, дозволяючи 
їм відкривати та здобувати нові знання, навички 
й уміння.
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Робота (обговорення) у групах проводиться 
зазвичай за конкретною темою та націлена на зна-
ходження правильного рішення і досягнення кра-
щого взаєморозуміння. Групові дискусії сприяють 
кращому засвоєнню матеріалу. На першому етапі 
дається завдання на визначений період часу, про-
тягом якого необхідно підготувати обґрунтовану, 
детальну відповідь. На другому етапі подібні дис-
кусії з участю викладача приводять до загального 
рішення чи висновку.

Актуальною та результативною вважається 
така форма роботи, як веб-квест. Під веб-квестом 
слід розуміти такий вид пошукової діяльності, 
за якого студенти добувають необхідну інформа-
цію в Інтернет-мережі за вказаними адресами. 
Квести сприяють ефективному використанню 
часу здобувачів освіти, розвитку критичного мис-
лення, оцінювання, аналізу та синтезу отриманої 
інформації. Для дистанційного вивчення інозем-
ної мови доцільно використовувати веб-квести 
таких різновидів: створення інтерактивної історії, 
у ході якого здобувачі освіти зупиняються на пев-
ному варіанті продовження дослідження, обира-
ючи два-три можливі напрямки; аналіз будь-якої 
створеної проблеми та відображення результатів 
у документі; проведення інтерв’ю з віртуальним 
образом у режимі реального часу тощо.

Існує велика кількість завдань для веб-квестів: 
таємниче розслідування, аналітичне або творче 
завдання, наукове дослідження, планування, про-
ектування і багато інших. Зазвичай теми квес-
тів можуть бути різноманітними, а проблемні 
завдання характеризуватися різним рівнем склад-
ності. Представлення результатів виконання умов 
веб-квесту відбувається за допомогою усного 
звіту, створення презентації, написання есе, ство-
рення веб-сторінки тощо.

Така інтерактивна форма дистанційного 
навчання дає змогу здобувачам освіти розширити 
й удосконалити знання з іноземної мови, аналі-
зувати та синтезувати інформацію, отриману з 
мережі Інтернет, і реальні знання, продемонстру-
вати у цікавій формі групі своє розуміння резуль-
татів проведеної роботи.

Одним із методів, який сприяє розвитку мовної 
компетенції, більш швидкому та міцному засво-
єнню навчального матеріалу та має високий рівень 
мотивації здобувачів освіти, є гра. Існує багато 
різновидів ігор: лексичні, граматичні, фонетичні, 
орфографічні, творчі тощо. Серед ігрових видів 
діяльності можна також виокремити ділові ігри, 
проектування, індивідуальні та інноваційні ігри, 
«контурні» ділові ігри та моделювання ситуацій, 
пошуково-апробаційні, проблемно-орієнтовані, 

рольові педагогічні та керівні ігри. Коротко про-
аналізуємо специфіку окремих різновидів ігор, 
які практикуються за дистанційного вивчення іно-
земної мови.

Дидактичні ігри мають перед собою чітку 
мету і відповідні їй педагогічні результати. На 
етапі засвоєння нових знань можливості дидак-
тичних ігор поступаються традиційним формам 
навчання, тому їх ми рекомендуємо використо-
вувати під час перевірки результатів навчання та 
вироблення вмінь і навичок. Такий клас ігор допо-
магає студентам під час вивчення іноземної мови 
у розвитку інтелектуальних здібностей, пам’яті, 
мислення, кмітливості.

Ігри-вправи удосконалюють пізнавальні зді-
бності студентів, сприяють закріпленню навчаль-
ного матеріалу, розвивають уміння використову-
вати його за нових умов. Прикладами ігор-вправ є 
кросворди, ребуси, вікторини в рамках розмовних 
тем, які вивчаються.

Ігри-подорожі передбачають осмислення та 
закріплення того чи іншого навчального матері-
алу. Активність здобувачів освіти в цих іграх може 
бути виражена в розробці та створенні щоденни-
ків, написанні листів, накопиченні різного пізна-
вального матеріалу. Цей вид роботи характеризу-
ється активністю уяви.

Резюмуючи викладене, необхідно відзначити, 
що ігри можна віднести до групи інтерактивних 
способів навчання практичного володіння іно-
земною мовою, які сприяють підвищенню рівня 
мотивації здобувачів освіти до вивчення інозем-
ної мови. Використання такого методу навчання 
ефективне як за традиційного вивчення іноземної 
мови, так і за дистанційного.

Висновки. Проведене дослідження вказує на 
те, що існують широкі перспективи для розви-
тку дистанційного вивчення іноземної мови. Так, 
робота з інформацією у перспективі дасть змогу 
використовувати засоби автоматичної підго-
товки текстів, отриманих безпосередньо з Інтер-
нету, для використання їх у навчальному про-
цесі. Об’єм навчальних дій буде збільшуватися 
за рахунок використання нових автоматизованих 
систем інтелектуального діалогу, які знаходяться 
на початковому етапі розвитку, для роботи і з 
текстом, і з мультимедіа. Щільність спілкування 
у перспективі має змогу підвищитися за рахунок 
використання технологій доповненої реальності.

Слід також відзначити, що за умов каран-
тинних обмежень більшість видів аудиторної 
роботи – дискусії, мозковий штурм, презентації, 
ділові ігри тощо – викладачі проводять у вірту-
альному просторі. Для вивчення іноземної мови 
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широко використовуються групові онлайн-заняття 
на різних освітніх платформах. Формат навчання 
переважно змішаний – частина тем вивчається на 
заняттях, частина – як завдання для самостійної 
роботи студентів.

Свідомі викладачі іноземної мови постійно 
знаходяться в пошуку найбільш результативного 
й ефективного способу навчання. На практиці 
спостерігаємо, що педагоги поступово впрова-
джують нові методики викладання, проводять 

дослідження для покращення якості дистанцій-
ного навчального процесу. Обов’язкове дистан-
ційне навчання під час пандемії ставить перед 
ними безліч проблемних запитань, які потребу-
ють нагального вирішення та стимулюють продо-
вження пошуку.

Дослідження показує, що перехід на онлайн 
через пандемію допоміг ЗВО, викладачам, здо-
бувачам освіти, керівникам відкрити нові можли-
вості та придбати новий позитивний досвід.
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ВПЛИВ ОБ’ЄКТИВНИХ І СУБ’ЄКТИВНИХ ФАКТОРІВ  
У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ  

НА МУЗИЧНУ ПІДГОТОВКУ ХОРЕОГРАФІВ

У статті розглянуто особливості впливу об’єктивних і суб’єктивних факторів у закладах вищої освіти 
України на музичну підготовку хореографів. Зауважено, що сьогодення ставить перед суспільством високі 
вимоги до професійної підготовки майбутніх фахівців, до організації навчально-творчого процесу у підготовці 
висококваліфікованих кадрів, до якості обслуговування населення та надання освітніх послуг. У роботі відзна-
чено, що до об’єктивних чинників організації та функціонування навчального процесу з підготовки хореографів і 
формування їхньої музичної майстерності у закладах вищої освіти України можна віднести єдність теорії та 
практики (у т. ч. сценічної), що є досить рідкісним явищем на місцях. Спостереження й аналіз за навчальним 
процесом виявили нерівномірність функціонування двох форм проведення занять. Навчання зазвичай схиляється 
або до теорії, або до практики. Також відзначається, що до об’єктивних чинників належить рівень навчально-
методичної бази закладів вищої освіти за спеціальністю «Хореографія». Розвиток наукової думки у хореогра-
фічному мистецтві та хореографічній педагогіці – явище своєчасне, характерне не тільки для України, але і для 
інших країн. Воно обґрунтоване потребами практики навчання хореографічних дисциплін, а також збільшеними 
інтелектуальними потребами викладачів і студентів, методичним і великим професійним досвідом, який при-
родним чином створює передумови для формування науково-методичної теорії, наукових концепцій і моделей 
навчання хореографічного мистецтва у закладах вищої освіти України. У роботі також визначається значення 
системного підходу – він дозволяє розглянути музичну підготовку як єдність загального і професійного розвитку 
та як цілісну систему, котра має певну структуру – три взаємозв’язані групи компонентів (підсистем): техно-
логічні або організаційно-педагогічні, соціально-психологічні, психолого-педагогічні. У статті підкреслюється, 
що об’єктивним фактором функціонування навчального процесу у закладах вищої освіти України щодо музичної 
підготовки майбутніх хореографів є взаємодія навчального і творчого процесу.

Ключові слова: музична освіта, музична підготовка, хореографи, музична майстерність, акмеологія, 
об’єктивні та суб’єктивні чинники.
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INFLUENCE OF OBJECTIVE AND SUBJECTIVE FACTORS  
IN UKRAINIAN INSTITUTION ON MUSICAL TRAINING OF CHOREOGRAPHERS

This article considers the peculiarities of the influence of objective and subjective factors in higher education institutions 
of Ukraine on the musical training of choreographers. The article notes that today the society places high demands on the 
professional training of future specialists, on the organization of the educational and creative process in the training of 
highly qualified personnel, on the quality of public services and the provision of educational services. It is noted that the 
objective factors of organization and functioning of the educational process of training choreographers and the formation 
of their musical skills in higher education institutions of Ukraine include the unity of theory and practice (including stage), 
which is quite rare on the ground. Observation and analysis of the educational process revealed the uneven functioning of the 
two forms of classes. Learning is usually more or less inclined to theory or practice. It is also noted that the objective factors 
include the level of educational and methodological base of higher education institutions in the specialty “Choreography”. 
The article also states that the development of scientific thought in choreographic art and choreographic pedagogy is a timely 
phenomenon, characteristic not only for Ukraine but also for other countries. It is substantiated by the needs of practice 
of teaching choreographic disciplines, as well as the increased intellectual needs of teachers and students, accumulated 
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methodological and extensive professional experience, which naturally creates the preconditions for the formation of 
scientific theory, scientific concepts and models of teaching choreographic art in higher education in Ukraine. This paper 
also defines the importance of a systems approach, namely that it allows us to consider music training as a unity of general 
and professional development and as a holistic system with a certain structure – three interconnected groups of components 
(subsystems): technological or organizational and pedagogical, socio-psychological, psychological and pedagogical. This 
article emphasizes that the objective factor in the functioning of the educational process in higher education institutions of 
Ukraine for the musical training of future choreographers is the interaction of educational and creative process.

Key words: music education, music training, choreographers, musical skills, acmeology, objective and subjective factors.

Постановка проблеми. Сьогодення висуває 
до суспільства високі вимоги до професійної 
підготовки майбутніх фахівців, до організації 
навчально-творчого процесу у підготовці висо-
кокваліфікованих кадрів, до якості обслугову-
вання населення та надання освітніх послуг.

Багато вітчизняних і закордонних досліджень 
доводять, що музична майстерність є багатоас-
пектним і багатовимірним явищем, яке досліджу-
ється різними науками та на різних етапах, у т. ч. 
соціологією, економікою, культурологією, психо-
фізіологією, психологією, педагогікою, а в мисте-
цтві аналізується і виконавський рівень фахівця 
(музиканта, художника, хореографа та ін.).

Музична підготовка майбутніх хореографів у 
соціально-економічному аспекті пов’язана із про-
дуктивністю та якістю праці, скороченням витрат 
у виробництві, підвищенням ефективності та від-
дачі у сферах матеріального і духовного вироб-
ництва та добробуту суспільства і його членів. 
Індивідуалізація і формування праці як тенден-
ція розвитку світового суспільства, технологічна 
революція вимагають від вищої школи підготовки 
висококваліфікованих кадрів.

Аналіз досліджень. Аналіз останніх дослі-
джень і публікацій показав, що питаннями 
навчання й організації навчального процесу із 
творчих напрямів, розвитку творчого мислення у 
студентів, формування педагогічної майстерності, 
виховання фахівців хвилювали не одне покоління 
вчених і дослідників і ще сьогодні залишаються 
актуальними для багатьох напрямів мистецтва. 
У зв’язку з цим особливо цінними для нас є фун-
даментальні праці Ю. Азарова, Ш. Амонашвілі, 
Ю. Бабанського, Н. Бакланової, Т. Бакланової, 
В. Беспалько, Л. Волошина (Волошина, 2014), 
О. Голдрич (Голдрич, 2007), Б. Голуб, Н. Кузьмі-
ної, С. Куценка, І. Ткаченко, Н. Тализіна.

Удосконалення процесу музичної підго-
товки студентів всебічно розглянуте у працях 
таких вітчизняних і закордонних дослідників, як 
Е. Абдуллін, Л. Арчажникова, Л. Гаврілова, О. Єре-
менко, О. Лобова, О. Михайличенко, О. Реброва, 
О. Устименко-Косоріч, Г. Ципін та ін.

До розробки методики фахової підготовки 
майбутніх учителів музики та хореографії зверта-

лися такі вчені, як: В. Гусак, М. Давидов, А. Єрьо-
менко, Т. Кремешна, Н. Мозгальова та ін.

Мета статті – розглянути особливості впливу 
об’єктивних і суб’єктивних факторів у ЗВО Укра-
їни на музичну підготовку майбутніх хореографів.

Виклад основного матеріалу. Проблема 
музичної підготовки хореографів нині є акту-
альною соціально-економічною проблемою в 
суспільстві, чим і пояснюється поява та вельми 
інтенсивний розвиток науки акмеології.

Наприклад, A. Бодалєв визначає акмеологію 
як науку, що виникла на стику природничих, сус-
пільних і гуманітарних дисциплін і вивчає фено-
менологію, закономірності та механізми розвитку 
людини на ступенях її зрілості та власне у разі 
досягнення нею високого рівня в цьому розвитку 
(Бодалев 1993: 11).

Н. Бакланова зазначає, що «абсолютний прі-
оритет знань, їхня соціальна значимість у житті 
окремої людини і всього суспільства, культура 
праці, високий професіоналізм діяльності є 
показниками культури суспільства, його мораль-
ності і тому є загальнолюдськими цінностями. 
У всі часи справжні майстри своєї справи, 
умільці користувалися великим попитом і пова-
гою. Музична підготовка хореографів як скла-
дова частина формування професійної майстер-
ності становить предмет гордості та гідності 
людини» (Бакланова 2016: 21).

На жаль, за сучасних деформованих соціаль-
них умов все ще трапляються випадки, коли праця 
оцінюється не за віддачею та професіоналізмом, 
вірністю ідеалам добра, гідності, майстерності. 
Сьогодні молодим людям важко зберегти вірність 
отриманій спеціальності; люди середнього віку, 
котрі становлять кваліфіковану основу виробни-
цтва, втрачають віру в сенс своєї праці. Як наслі-
док, зникає прагнення до вдосконалення у профе-
сії, зникають професіонали-майстри.

У зв’язку з цим зростає значення музичної під-
готовки фахівців-хореографів за умов закладів 
вищої освіти (далі – ЗВО) та закладів культури і 
мистецтв. Об’єктивний аналіз ситуації, що скла-
лася, поряд із розглянутими вище негативними 
процесами, зумовлює необхідність відзначити і 
позитивні моменти, які дозволяють вірити та спо-
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діватися на відродження високих ідеалів професі-
оналізму і майстерності фахівців.

Проблема музичної підготовки хореографів 
у ЗВО на основі системного підходу в Україні 
актуалізована ще й назрілою до державного ста-
тусу проблемою збереження та розвитку куль-
тури загалом. Сьогодні відродження традиційної 
національної культури впливає на оновлення сус-
пільства, розвиток світської держави з високими 
естетичними ресурсами та духовне формування 
людини як «творчо творчої діяльності з перетво-
рення природи та суспільства, результатами якої 
є постійне поповнення матеріальних і духовних 
цінностей, вдосконалення всіх сутнісних люд-
ських сил» (Голдрич 2007: 54).

Музична підготовка фахівців, на наше глибоке 
переконання, передбачає інтеграцію всіх системо-
утворюючих його елементів, а їхня тісна взаємо-
дія в навчально-творчому процесі ЗВО та закла-
дів культури і мистецтв України має забезпечити 
високу якість підготовки хореографів.

Зауважимо, що основу системного підходу до 
музичної підготовки хореографів у ЗВО й уста-
новах культури і мистецтв України становить 
взаємодія всіх системоутворюючих компонентів-
процесів. Аналіз проблеми дозволив виділити 
об’єктивні чинники музичної підготовки хорео-
графів за умов ЗВО та закладів культури і мистецтв 
України, до яких належать: навчальний процес; 
самостійна робота студентів; науково-дослідна 
діяльність; творчість студентів; практика в уста-
новах культури та мистецтв; концертно-виконав-
ська (сценічна) діяльність; культурно-дозвіллєва 
діяльність студентів, що загалом вже організовує 
систему підготовки та цілеспрямовано веде до 
формування у студентів професійних знань, умінь 
і навичок за фахом.

Організація навчального процесу у ЗВО та 
закладах культури і мистецтв України повинна 
бути спрямована на досягнення студентами рівня 
обов’язкової підготовки та створення умов для 
поглибленого вивчення навчального матеріалу, 
розвитку творчої особистості, її ділових здібнос-
тей, а також формування у майбутніх фахівців 
музичної компетентності.

Слід зазначити, що деканати, кафедри ЗВО та 
закладів культури і мистецтв України постійно 
працюють над вдосконаленням й організацією 
навчально-творчого процесу, його змістом, роз-
робкою спецкурсів, спецсемінарів, розширенням 
бази за всіма видами практики, однак проблема 
цілісної та систематизованої всебічної музичної 
підготовки хореографів є актуальною потребою, 
обґрунтованою об’єктивними факторами загаль-

ного стану хореографічного мистецтва в Україні, 
а також зумовленою часом і потребами сучасного 
суспільства (Волошина, 2014).

Водночас сьогодні ще є низка проблем щодо 
навчання, функціонування хореографії як навчаль-
ної дисципліни, що має міцну науково-методоло-
гічну основу, а також достатнє методичне забез-
печення (літературу, підручники, рекомендації 
для самостійного вивчення, масового освоєння 
та музичної підготовки за умов ЗВО та закладів 
культури і мистецтв).

Розглянемо об’єктивні та суб’єктивні чин-
ники функціонування навчального процесу з під-
готовки хореографів у ЗВО України, які, у свою 
чергу, чинять певний вплив на музичну підготовку 
майбутніх фахівців. Формування музичної компе-
тентності хореографів передбачає розгляд змісто-
вої ознаки і всіх системоутворюючих елементів, 
що функціонують за своїми закономірностями у 
професійній підготовці фахівців, де цей процес 
має двобічний характер.

З одного боку, педагогічна діяльність, де кожен 
педагог по-своєму вирішує одну і ту саму педаго-
гічну задачу, хоча загальна професійна постановка 
задач однакова для всіх. З іншого боку, навчально-
творча діяльність, де кожен студент індивідуально 
сприймає процес навчання залежно від умов, у 
яких він знаходиться, його духовно-моральних 
якостей і творчих здібностей.

Сучасні реформи в системі освіти України 
загалом активізували кваліфікаційні вимоги до 
фахівців. Сьогодні як ніколи актуальною вияви-
лася необхідність визначення професійних зді-
бностей і у майбутніх хореографів.

У ЗВО України проводиться велика робота з 
організації та вдосконалення самостійної роботи 
студентів, контроль за змістом освіти, який вима-
гає своєчасного педагогічного аналізу та звіт-
ності, прогнозу підсумкових результатів, однак 
залежно від напряму спеціальностей сьогодні все 
ще є «слабкі сторони» у змісті практичних або 
теоретичних курсів, методики викладання й орга-
нізації цілісного навчального процесу.

Прикладом ситуації, що склалася, є дані щодо 
оцінки ступеня розвитку категорій пізнання у сту-
дентів, які показали, що за порівняно позитив-
ного рівня розвитку таких категорій, як «знання», 
«сприйняття», «застосування», які характеризу-
ють творчі здібності та лежать в основі неорди-
нарності особистості, у ЗВО та установах куль-
тури і мистецтв розвиваються недостатньо повно 
і конкретно (Волошина, 2014).

Питання вдосконалення навчально-творчого 
процесу з підготовки висококваліфікованих кадрів 
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у ЗВО України не сходять із порядку денного вчених 
рад факультетів, засідань навчально-методичних 
рад, семінарів кафедр. Найважливішим завданням 
української системи освіти, яка визначає державну 
політику в цій сфері, є різке підвищення якості та 
професійного рівня підготовки фахівців усіх сту-
пенів. Завдання духовного збагачення суспільства, 
культури та традицій, розвитку хореографічного 
мистецтва і хореографічної освіти в Україні вису-
вають високі вимоги до професійної підготовле-
ності кадрів у сфері хореографічного мистецтва.

Нині необхідна підготовка широко освічених, 
творчих і критично мислячих хореографів, здат-
них до різнобічного, цілісного бачення й аналізу 
проблем хореографічної освіти та розвитку хоре-
ографічного мистецтва в Україні, творчого вирі-
шення й орієнтиру за нових умов, збереження 
національного танцювального мистецтва.

Водночас очевидним стає той факт, що вихо-
вання та підготовка професійних кадрів – про-
цес не тільки трудомісткий і відповідальний, 
але і вигідний як для держави, так і для сус-
пільства, окремої особистості, ніж експорту-
вання економічних і національних ресурсів. 
Підготовка педагогічних кадрів із хореогра-
фії за умов ЗВО зовсім недавно не привертала 
уваги громадськості, держави та самих фахівців. 
Педагог-хореограф формувався «автоматично». 
Пройшовши шлях виконавця (артиста балету, 
ансамблю), він ставав педагогом, котрий має 
великий сценічний досвід. Сьогодні такий під-
хід до формування фахівців-хореографів є вже 
застарілим і примітивним. Хореограф сьогодні – 
це не просто професіонал, що володіє певним 
обсягом знань, умінь, навичок і необхідними 
професійними якостями, а й обов’язково творча 
особистість (Бакланова, 2016: 42).

Дослідження проблеми музичної підготовки 
майбутніх хореографів у підсумку повинно від-
повідати всім вимогам МОН України в рамках 
навчально-творчого процесу у ЗВО. Сьогодні 
вищій школі належить основна відповідальність 
за виховання й освіту майбутнього покоління. 
У нашому розумінні цей процес повинен почи-
нати свою «роботу» із професійної організації 
навчально-творчого процесу, що враховує специ-
фіку кожної спеціальності, спрямовану на фор-
мування професійної майстерності у майбутніх 
фахівців.

Під поняттям системного підходу ми припуска-
ємо побудову концептуальної моделі досліджува-
ної проблеми. Система визначається як сукупність 
елементів, які перебувають у відносинах і зв’язках 
між собою й утворюють певну цілісність, єдність. 

Система передбачає наявність «цілого» і «час-
тини». «Ціле» в дослідженні Н. Бакланової є про-
дуктом і результатом взаємозв’язку всіх частин, що 
має якісно нові властивості (Бакланова, 2016: 51).

Н. Бакланова стверджує, що з погляду логіки 
цілісність означає єдність частин, між якими існу-
ють стійкі системоутворюючі зв’язки. Як діалек-
тичну єдність своїх частин, цілісність є фактором, 
від якого залежать специфічні ознаки частин, і, як 
система, має низку інтегруючих, системоутворю-
ючих характеристик, що об’єднують її складові 
частини (Бакланова 2016: 53). Ми повністю поді-
ляємо позицію автора.

Визначаючи музичну підготовку хореографів як 
цілісність, ми розглядаємо її як результат цілісного 
процесу, сутність якого полягає в діалектичній 
єдності та взаємозв’язку загального та музичного 
розвитку особистості хореографа. Цілісний процес 
передбачає ґрунтовну фундаментальну підготовку 
фахівця, загальний розвиток якого є умовою про-
фесійного, яке базується на загальному. Музична 
підготовка та розвиток хореографів здійснюється 
на основі інтеграції та гармонізації всіх реальних 
умов його становлення на всіх рівнях. Це означає 
необхідність розгляду всіх етапів музичної підго-
товки хореографів у ЗВО й установах культури і 
мистецтв, їхньої спадкоємності та взаємозв’язку; 
здійснення загального і професійного розвитку 
особистості в сукупності викладання всіх дисци-
плін – як спеціальних курсів, так і загальних.

Отже, системний підхід дозволяє розглянути 
музичну підготовку як єдність загального і про-
фесійного розвитку та як цілісну систему, що має 
певну структуру – три взаємозв’язані групи ком-
понентів (підсистем): технологічні або організа-
ційно-педагогічні, соціально-психологічні, психо-
лого-педагогічні.

Проведений аналіз стану навчально-методич-
ної роботи кафедр, навчально-методичної бази й 
організації навчального процесу у ЗВО України із 
хореографічної спеціальності дозволив виділити 
об’єктивні та суб’єктивні фактори, які впливають 
на формування музичної підготовки майбутніх 
хореографів.

По-перше, до об’єктивних чинників ми від-
носимо рівень навчально-методичної бази ЗВО 
за спеціальністю «Хореографія». Слід зазначити, 
що за останні три роки значно підвищився рівень 
навчально-методичної роботи. Для педагогів-прак-
тиків (саме так називають себе самі хореографи) 
має значення складання навчально-методичних 
матеріалів (робочих програм, силабусів, спецкур-
сів, спецсемінарів, факультативних занять, тесто-
вих завдань тощо). Сьогодні вже кожен педагог-
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хореограф, який працює в освітній системі, розуміє, 
наскільки важливе застосування навчально-мето-
дичних матеріалів, оновлення та впровадження 
інноваційних технологій і авторських методик у 
навчальному процесі для здійснення повноцінної 
підготовки майбутнього фахівця, котрий у май-
бутній професійної діяльності повинен володіти 
повним арсеналом професійної підготовки.

Для хореографів арсенал музичної підготовки 
не повинен зводитися лише до практичного 
показу або академічного виконання рухів (комбі-
націй, танців і т. д.). Знання історії, теорії, жанро-
вої специфіки, методики викладання і виконання, 
вміння аналізувати, дати музичну характеристику 
та ін. – це не весь перелік складників цілісності 
професійної підготовки хореографа. Хореогра-
фічне мистецтво саме по собі має свої специфічні 
особливості в навчанні. Будучи наймолодшим з 
усіх творчих напрямів, воно на сучасному етапі 
має недостатньо теоретичну та методичну осна-
щеність, що позначається на обмеженій кількості 
навчально-методичної літератури, підручників і 
посібників. Переважно наявна література мисте-
цтвознавчого характеру. Що ж стосується укра-
їнського танцю і його практики у ЗВО України, 
то тут спостерігається явний недолік навчально-
методичних матеріалів і підручників.

По-друге, до об’єктивних чинників організації 
та функціонування навчального процесу з підго-
товки хореографів і формування їхньої музичної 
майстерності у ЗВО України ми відносимо єдність 
теорії та практики (у т. ч. сценічної), що є досить 
рідкісним явищем на місцях. Спостереження й 
аналіз за навчальним процесом виявив нерівно-
мірність функціонування двох форм проведення 
занять. Навчання зазвичай схиляється або до тео-
рії, або до практики.

По-третє, як об’єктивний фактор функціону-
вання навчального процесу у ЗВО України щодо 
музичної підготовки хореографів ми визначили 

наукову базу, а також розвиток наукового потен-
ціалу як серед викладачів, так і серед студент-
ського контингенту. У зв’язку з цим слід зазна-
чити, що у ЗВО України дедалі частіше стали 
проводитися науково-практичні конференції, 
де беруть участь як досвідчені педагоги, так і 
молоді спеціалісти, аспіранти, магістранти та 
студенти. Ми вважаємо, що розвиток наукової 
думки в хореографічному мистецтві та хореогра-
фічній педагогіці – явище своєчасне, характерне 
не тільки для України, але і для інших країн. Воно 
обґрунтоване потребами практики навчання 
хореографічних дисциплін, а також збільше-
ними інтелектуальними потребами викладачів і 
студентів, методичним і великим професійним 
досвідом, який природним чином створює пере-
думови для формування науково-методичної тео-
рії, наукових концепцій і моделей навчання хоре-
ографічного мистецтва у ЗВО України.

По-четверте, об’єктивним фактором функ-
ціонування навчального процесу у ЗВО України 
щодо музичної підготовки майбутніх хореографів 
є взаємодія навчального і творчого процесу. Вдо-
сконаленню процесу підготовки висококваліфіко-
ваних кадрів у сфері хореографічного мистецтва 
сприятимуть різні професійні конкурси та фести-
валі, професійна практика в установах культури і 
мистецтв, а також науково-практичні конференції 
та семінари з хореографічного мистецтва.

Висновки. Підсумовуючи все зазначене, а 
також на основі аналізу організації навчального 
процесу з музичної підготовки хореографів у ЗВО 
України ми можемо зробити висновок, що остан-
нім часом підвищився інтерес студентів до вито-
ків національного мистецтва, зросла педагогічна 
відповідальність за виховання і навчання моло-
дого покоління професіоналів своєї справи, патрі-
отів своєї Вітчизни, розвивається навчально-мето-
дична база спеціальності, науково-педагогічний і 
дослідницький потенціал кафедр.
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ІНТЕРПРЕТАЦІЯ СЕМАНТИЧНОГО І ПРАГМАТИЧНОГО  
КОМПОНЕНТІВ РЕЧЕННЯ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ)

Стаття присвячена дослідженню семантичного і прагматичного компонентів речення на матеріалі сучас-
ної німецької мови. Доведено, що в організації семантики і прагматики речення беруть участь різнопланові за 
формою і змістом процеси.

Організація семантичного компоненту речення ґрунтується на лінгвістичних знаннях людини, які є результа-
том її лінгвістичної практики. Цей компонент виявляє чітку форму вираження і визначається як сума прямих 
(дослівних) значень („сем“) елементів речення.

Типове речення експлікує логіко-комунікативні зв’язки між підметом (виконавцем), дією, об’єктом і конста-
тує фрагмент картини дійсності з точки зору мовця. Логіко-комунікативну структуру семантичного компонен-
ту речення утворюють пропозиційний, суб’єктивно-комунікативний та організаційний складові. Зміст кожної 
складової є результатом взаємодії прямих експліцитних значень лексичних і граматичних форм.

Прагматику речення утворюють інтенційна (цільова), ілокутивна, перлокутивна складові. Ці складові наповне-
ні «смислами» (те, що має «на увазі» мовець – «meaning»), засобами реалізації яких є елементи мови в ситуатив-
ному контексті. Ілокутивний потенціал речення залежно від мети мовця і контексту спрямований на виконання 
різних ілокутивних функцій і вираження низки ілокутивних значень. Перлокутивна складова відбиває вид і характер 
ефективності мовленнєвої реакції партнера. Інтерпретація інтенції мовця спрямована на визначення актомовлен-
нєвого етапу інтенції (на це вказує зміст ілокутивної дії) і постактомовленнєвого етапу (стратегічного).

Інтерпретація складових прагматики речення здійснюється у взаємодії. Її метою є встановлення прагма-
тичної спрямованості речення. Семантичний і прагматичний компоненти утворюють цілісний зміст речення.

Ключові слова: форма, значення / смисл, інтенція, ілокуція, перлокуція.
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INTERPRETATION OF SEMANTIC AND PRAGMATIC COMPONENTS  
OF THE SENTENCE (BASED ON THE MATERIAL OF MODERN GERMAN)

The article is devoted to the study of the semantic and pragmatic components of the sentence on the material of 
Modern German. Semantics and pragmatics of the sentence are proven to be constructed by diverse processes in terms 
of their form and content.

Organization of the semantic component of the sentence is based on the linguistic knowledge of a person stemming 
from his/her linguistic practice. This component is overtly expressed is defined as the sum of direct (literal) meanings 
(“semes”) of the formal elements of the sentence.

A typical sentence explicates the logical-communicative relationship between the subject (performer), the action, the 
object and states a fragment of the of reality map from the speaker’s perspective. The logical-communicative structure 
of the semantic of the sentence is formed propositional, subjective-communicative and organizational components. The 
content of each component is the result of the interaction of direct explicit meanings of lexical and grammatical forms.

The Pragmatics of the sentence are formed by intention (target), illocution, perlocution. These components are 
enriched with «meanings», which are manifested in a situational context by means of language units in a sentence. The 
illocutionary component of the sentence depending on the purpose of the speaker and the context can express different 
illocutionary meanings. The perlocutionary component reflects the type and nature of the effectiveness of the partner's 
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speech response. The intentions of the speaker are aimed at determining the act-speech stage of the intention (this is 
indicated by the content of illocutionary action) and the post-speech stage (strategic). Actual speech intention reveals the 
initial and final stages of speech action. Interpretation of components is done in interaction. Its purpose is to establish the 
pragmatic orientation (vector) of the sentence.

The semantic and pragmatic components interact with each other, forming an integral content of the sentence.
Key words: form, value / meaning, intention, illocution, perlocution.

Постановка проблеми. Питання дослідження 
семантики та прагматики речення-висловлювання 
(надалі – речення) привертає увагу лінгвістів 
актуальністю та проблемним характером (напр.: 
Дискурс, 2001: 140–46; Шевченко, 2017: 14–29; 
Серл, 1986: 277–316; Сусов, 2009; Языковая дея-
тельность, 1984: 5–25). Актуальність зумовлена 
пріоритетом цих аспектів у процесі вивчення 
речення як одиниці мови та мовлення, проблем-
ність – існуванням різних поглядів учених щодо 
предмету семантики та прагматики, різними під-
ходами до інтерпретації понять: «значення», 
«зміст», «смисл» слова (граматичної форми, 
речення) (напр.: Бондарко, 1988; Дем’янков, 
1981; Дем’янюк, 2010; Кобозева, 2000; Козлов-
ський, 2019), а також невирішеними питаннями, 
які пов’язані, наприклад, з подвійним характером 
семантики (широке / вузьке розуміння семантики), 
визначенням семантичної структури речення як 
одиниці мови і семантичної структури речення як 
одиниці висловлення, інтерпретацією взаємодії 
семантики речення і прагматики речення.

Аналіз досліджень. Ознайомлення з науко-
вими працями дозволяють зазначити інтерес лінг-
вістів досліджувати семантику елемента мови 
у межах інших сучасних напрямів у лінгвістиці 
(напр.: Бондарко, 1998; Дем’янюк, 2010; Козлов-
ський, 2007; Козловський, 2019; Почепцов, 1975; 
Сусов, 2009). Так, на стику семантики як мовоз-
навчої дисципліни і прагматики як дисципліни, 
що вивчає відношення між мовою та мовленням, 
спостерігається інтенсивний розвиток семантики 
мовлення, яку називають „прагмасемантикой“. 
Головна увага тут спрямована на дослідження 
«ролі мовця», яке являє собою комплекс цілей і 
намірів суб’єкта мовленнєвої дії. У межах праг-
масемантики обговорюються значення прямого 
(дослівного), експліцитного, і значення при-
хованого, імпліцитного (Сусов, 2009: 10). Слід 
зазначити, що на основі результатів праць з 
лінгвістичної прагматики з’явилися можливості 
поглибленого вивчення цих аспектів речення.

Комунікативно-когнітивний аспект дослі-
дження взаємодії семантики і прагматики ілю-
струє подальше вивчення питання. Увага лінг-
вістів спрямована на встановлення зав’язків між 
компонентами прагматики речення і розумовими 
діями мовця: у центрі інтерпретації – мовлен-

нєва поведінка мовця, вибір і застосування ним 
речення певної структури, семантики і прагматич-
ного потенціалу (Воркачов, 2002; Как нарисовать 
портрет птицы, 2017; Козловський, 2007; Козлов-
ський, 2019; Почепцов, 1975; Языковая деятель-
ность, 1984).

Важливим напрямом у вивченні цього питання 
є лінгвокультурний аспект. Він спрямований на 
визначення відношень: між елементами мови у 
реченні, конкретним семантико-прагматичним 
наповненням речення, його когнітивною основою 
і далі – на встановлення лінгвокультурної інфор-
мації (напр.: Воркачов, 2002; Козловський, 2007; 
Козловський, 2019; Приходько 2013; Серл, 1986; 
Сусов, 2009). Багатоаспектне дослідження кон-
кретного елемента мови надає можливість визна-
чити, що певні структурно-семантичні моделі 
речень на основі когнітивної природи утворення, 
розвитку та закріплення за конкретними сферами 
вживання – набули еталонного образного зна-
чення, відбивають пізнавальний досвід народу, 
риси його культури (Козловський 2019, с. 34–38).

Мета статті полягає в тактиці інтерпрета-
ції мовного наповнення і логіко-комунікативної 
структури семантичного і прагматичного компо-
нентів речення з подальшим визначенням змісту 
(Inhalt) окремого компонента речення в цілому. 
Постановка цього завдання зумовлена наміром 
проілюструвати «індивідуальність» кожного 
компонента, а також зазначити їх взаємодію в 
організації форми та змісту (Inhalt) і смислу 
(Sinn) речення.

Виклад основного матеріалу. В організації 
речення зазначимо два аспекти. Один аспект від-
биває результат відношень між формою елемента 
мови (слова, словосполучення, речення) та значен-
ням (Bedeutung), що виражає ця форма у контек-
сті, другий – дані, що отримані в результаті відно-
шень між мовою (елементом мови) та людиною, 
яка використовує мову у певній ситуації взаємодії. 
Для назви першого аспекту існує термін семан-
тика, для другого – прагматика. Наприклад, 
зміст речень: Franz feiert den Geburtstag … (1); 
Franz feiert wahrscheinlich den Geburtstag … (2); 
Sicher feiert Franz den Geburtstag … (3); Hoffentlich 
feiert Franz den Geburtstag … (4) – це вираження 
конкретної дії (feiern – святкувати), реаліза-
ція якої пов’язана з конкретним суб’єктом дії та 
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об’єктом (Franz; Geburtstag – Франц; день наро-
дження): Franz feiert den Geburtstag … – Франц 
святкує день народження …. Лексична форма 
дієслова feiern виражає сему «святкувати», форма 
Präsens – сему «теперішній час», форма Indikativ 
зазначає, що мовець представляє дію, яка відпо-
відає дійсності (reale Handlung).

Речення експлікують логіко-комунікативні 
зв’язки між підметом (виконавцем), дією, 
об’єктом і констатують з точки зору мовця фраг-
мент картини дійсності. Тут названо виконавець 
(Franz) та обставини, які визначають суть ситуа-
ції, репрезентовано один і той самий стан справ, а 
саме ситуація: Франц святкує день народження. 
Ця ситуація існує поза формальними межами 
речення. У мові, однак, існують знаки (форми), 
які позначають складові ситуації. Для позначення 
загального об’єктивного змісту речення у лінгвіс-
тичній семантиці існує термін «пропозиційний 
зміст» («пропозиційний компонент», «пропози-
ція»). Кожна складова пропозиції речення має від-
повідну форму вираження, яка реалізує в контек-
сті відповідне значення (Bedeutung / Inhalt).

Введення модальних слів wahrscheinlich 
(речення 2), sicher (3), hoffentlich (4) зумовлено 
наміром мовця конкретизувати ступінь вірогід-
ності дії. Модальне слово надає лінійній про-
позиційній структурі речення індивідуального 
вираження. Оскільки структурний зміст речення 
має суб’єктивну основу зародження, він може 
бути названий „суб’єктивно-комунікативним 
компонентом“.

Синтаксична структура наведених речень 
може бути продовжена за рахунок включення 
інших одиниць. Їх введення може бути зумовлено 
наміром мовця уточнити, наголосити або аргу-
ментувати окремі фрагменти пропозиційного та / 
або суб’єктивного компонентів речення, надати їм 
бажаного (для мовця) стилістичного забарвлення. 
Наприклад:

(5) Franz würde den Geburtstag feiern, aber …
(6) Franz könnte den Geburtstag feiern, wenn …
Форми: würde …, aber … – святкував б, однак; 

könnte …, wenn … – міг би святкувати, якщо … ) 
привносять у пропозиційний зміст речення додат-
кову інформацію: зазначаються протидія (речення 
5) та умова, виконання якої надало б суб’єкту дії 
(Францу) можливість відсвяткувати день наро-
дження (6). Засобами лінійної організації пропо-
зиційного та суб’єктивного компонентів виступа-
ють: порядок слів, граматичні форми, конструкції, 
лексичні або граматичні трансформації, інтонація, 
кореляти. Форма організації послідовності еле-
ментів мови розглядається як третій компонент 

змісту (семантики) речення. Його можна назвати 
„організуючим“ або „регламентуючим компонен-
том“. Назва випливає із функції, яку виконує ця 
складова речення.

Отже, логіко-комунікативна структура семан-
тичного аспекту речення складається з трьох 
компонентів: пропозиційного, суб’єктивно-
комунікативного та організаційного. Зміст кож-
ного компонента є результатом взаємодії прямих 
експліцитних значень форм: лексичних, грама-
тичних, лексико-граматичних, які реалізують зна-
чення в умовах заданого речення.

Безпосередні зв’язки між формою (Form) та 
значенням (Bedeutung) елемента мови ще не дають 
повну інформацію, наприклад, про: мотиви та 
мету мовця, вид мовленнєвої дії, яку він викорис-
товує, його внутрішній стан, ставлення до влас-
ного висловлювання та партнера по спілкуванню. 
Ця інформація, а також інша, що пояснює вибір, 
вживання та правильне сприйняття конкретного 
елемента мови, є результатом взаємодії мовця і 
мови – відношень, які складають інший компо-
нент змісту речення, а саме – прагматичний.

Логіко-комунікативну структуру прагматич-
ного компоненту речення утворюють передусім 
складові: цільова, ілокутивна та перлокутивна. 
Для позначення дії, що відбувається в межах скла-
дових, вживаються відповідні терміни: «інтен-
ція», «ілокуція», «перлокуція».

На першому, початковому, етапі мовленнєва 
дія виявляє себе як пропозиційний акт. Пропо-
зиційний акт реалізує себе у виді акту референції 
та акту предикації. У межах референції позна-
чаються особи та об’єкти, що беруть участь у 
ситуації. Акт предикації вказує на властивості 
осіб та об’єктів, зв’язки між ними. Наприклад, 
кажучи Martin bittet die ältere Schwester, ihm ein 
neues Märchen zu lesen – Мартин просить старшу 
сестру прочитати йому нову казку, ми називаємо 
дві особи та предмет, про який йдеться (Мартин, 
сестра; казка); зазначаємо зв’язки: сестра → 
Мартина, старша → сестра; нова → казка; про-
хання пов’язується з однією особою, читання – з 
іншою. Інформація, що знаходиться у межах акту 
референції та акту предикації, утворює пропози-
ційний зміст речення. Отже, зміст прагматичного 
аспекту речення починає складатися з даних, які є 
результатом взаємодії прямих відношень між мов-
ною формою і значенням, що утворюють основу 
семантики речення. Саме на цьому етапі спосте-
рігається взаємодія семантичного і прагматичного 
аспектів речення.

Якісною характеристикою мовленнєвої дії є її 
конкретизація. Вона здійснюється відповідно до 
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мети мовця та обставин, в яких вона знаходить 
реалізацію. На цьому етапі мовленнєва дія квалі-
фікується як ілокутивний акт. Ілокуція позначає, 
яку мовленнєву дію чинить мовець: повідомляє 
(інформує), запитує, наказує, відповідає; вира-
жає згоду або незгоду, стурбованість, радість, 
незадоволення тощо (Дискурс, 2001: 86). Якщо на 
рівні пропозиційного акту ми встановлюємо такий 
компонент семантики речення, як запитання, то 
на рівні ілокутивного акту до цього компоненту 
змісту речення додається новий компонент, який 
називається ілокутивною силою, або ілокутивною 
функцією. Так, ілокутивною функцією фрази Wie 
heißt du? (Як тебе звати?) у типовому контексті 
є запитання (eine Frage), у висловлюванні Bitte, 
rufe mich heute abends an! (Будь ласка, зателе-
фонуй мені сьогодні ввечері!) – прохання (eine 
Bitte), в імперативному реченні Still gestanden! 
(Струнко!) – команда (ein Befehl). Зазначимо, що 
про ілокутивну функцію можна говорити тільки 
тоді, коли речення розглядається у конкретному 
контексті. В ізольованому виді (поза контексту) 
можна говорити лише про ілокутивний потенціал 
речення. Так, наприклад, речення Franz, komm 
mit! (Франц, пішли зі мною!) може бути вжито для 
вираження команди, пропозиції, прохання, попе-
редження, а також застереження.

На третьому етапі мовленнєвий акт розгляда-
ється у відповідності до його результату. Якщо 
пропозиція мовця після слів Trinken wir Kaffee? 
(Вип’ємо кави?) призведе до зміни в ситуації спіл-
кування, насамперед, у думках, почуттях і пове-
дінці партнера по комунікації (наприклад, партнер 
приймає пропозицію), ми фіксуємо перлокутив-
ний ефект або перлокутивний акт. Він може зна-
йте своє вираження у варіантах позитивної від-
повіді, наприклад, погодженні: Ja, gerne / Mit 
Vergnügen / Hab’ nichts dagegen …. Реакція парт-
нера може бути також негативною, наприклад: 
Nein, Danke. Ich beeile mich ….

Перлокутивний ефект може бути запрогра-
мований. У цьому плані мовець орієнтується 
на постійні зв’язки між синтаксичною формою 
речення та ціллю, з якою воно використовується в 
мовленні (Гулига, Натазон, 1966: 13–14). Прикла-
дом цього можуть слугувати розповідні речення, 
питальні речення, окличні речення (Aussagesätze, 
Fragesätze, Aufforderungssätze). Ціль розповідного 
речення полягає в повідомленні, питального – у 
запитанні з метою, наприклад, отримання бажаної 
інформації; окличного речення – у намірі закли-
кати адресата до виконання певної дії. Відповідні 
акти запитання, повідомлення, оклик, як правило, 
передбачають очікувані конкретні дії.

У формуванні цільових мовленнєвих дій 
беруть участь і мовні засоби. До таких слід, насам-
перед, віднести перформативне дієслово, семан-
тика якого експлікує ілокутивну функцію вислов-
лювання. Такі дієслова, наприклад, як grüßen 
(вітати), gratulieren (поздоровляти), anklagen 
(звинувачувати) та інші належать до дієслів гово-
ріння. Лексичне значення таких дієслів вміщує 
компонент, який вказує на вид мовленнєвої дії 
(можливо, і на ціль мовця). Наприклад:

(7) Ich grüße Dich (Я вітаю тебе).
(8) Ich gratuliere Dir (Я поздоровляю тебе).
(9) Ich klage dich der Fälschung an (Я звинува-

чую тебе у фальсифікації).
Умовою перформативності речення є вживання 

ілокутивного дієслова в прямому експліцитному 
значенні. „Класична” форма такого речення – це 
коли підмет виражений 1-ою особою однини, при-
судок – індикативом у формі Präsens активного 
стану. Наприклад:

(10) Ich lade Sie ein … – Я запрошую Вас …
Разом з тим, можливі варіанти, наприклад: під-

мет може бути у 3-ій особі однини (10-а); речення 
мати пасивну форму, дія розумітися як майбутня 
(10-б ); спосіб може бути умовний (10-в):

(10-а) Herr General lädt Sie ein …
(10-б) Sie werden nächste Woche eingeladen …
(10-в) Ich würde Sie einladen …
У стандартному реченні перформативне дієс-

лово безпосередньо вказує на дію, яку вико-
нує особа під час мовлення. У варіантах центр 
змісту речення зміщується у бік форми, яка надає 
реченню структурно-семантичної та семантико-
прагматичної індивідуальності.

Інтенція як логіко-комунікативна складова 
прагматики речення позначає намір, який він ста-
вить собі за мету під час підготовки відповідного 
мовленнєвого кроку, а далі – його здійснення. 
Інтенція, як правило, виявляє себе у вигляді двох 
етапів. Перший етап актуалізує цільову спрямо-
ваність мовленнєвого акту і визначається як акто-
мовленнєва інтенція, другий – передбачає досяг-
нення головної цілі, стратегічної, і кваліфікується 
як постактомовленнєва інтенція. Так, наприклад, 
звертання офіціанта до відвідувача кав’ярні Sie 
wünschen? – Що Ви бажаєте? можна інтерпре-
тувати так: показниками першого етапу слугують 
форма питального речення і лексико-граматичне 
значення дієслова wünschen; другого – контекст 
(ситуація: кав’ярня, відвідувач, офіціант) і часо-
вий фактор (спочатку питання, а далі – прийняття 
замовлення і обслуговування). Разом з тим, акто-
мовленнєва інтенція поділяється на вихідну і кін-
цеву. У наведеному прикладі вихідним пунктом 
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актомовленнєвої інтенції є акт питання, кінце-
вим – спонукання відвідувача. Постактомовлен-
нєва інтенція також виявляє вихідний і кінцевий 
пункти. Вихідний та кінцевий пункти постакто-
мовленнєвої інтенції фрази Sie wünschen? – це, 
відповідно, намагання дістати відповідь на запи-
тання і далі почати обслуговувати гостя.

Висновки. В основі семантичного та прагма-
тичного аспектів речення діють різнопланові за 
формою і змістом процеси.

Семантичний аспект речення ґрунтується на 
лінгвістичних знаннях людини, які є результатом 
її лінгвістичної практики; виявляє чіткі контури 
плану вираження. Зміст аспекту визначається 
як сума прямих (дослівних) значень (сем) фор-
мальних елементів речення з урахуванням даних 
компонентів логіко-комунікативної структури 
речення. Прагматичний аспект речення ґрунту-

ється на вмінні мовця правильно оперувати лінг-
вістичними знаннями відповідно до факторів, що 
зумовлюють хід спілкування. Мовець повинен 
знати: КОМУ, ЩО, в ЯКІЙ ситуацій і ЯК офор-
мити задумане; його партнер – бути готовим 
(також бути компетентним) до прийому інформа-
ції та реактивної (відповідної) дії. Елементи мови 
у збагаченому контексті спрямовані на вираження 
«смислів» (того, що задумано мовцем), які орга-
нізують логіко-комунікативну структуру прагма-
тики речення: інтенцію мовця, вид його мовлен-
нєвої дії, реакцію партнера.

Семантичний і прагматичний компоненти 
речення виявляють «індивідуальну» тактику 
інтерпретації елементів мови та «індивідуальні» 
логіко-комунікативні чинники. У той же час оби-
два компоненти перебувають у взаємодії, утворю-
ють цілісний зміст речення.
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ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ ЧИННИКИ ЗАСТОСУВАННЯ  
ДИСТАНЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Дистанційне навчання стало новою реальністю української та світової освітньої системи. Виклики сього-
дення, спричинені життям за умов пандемії, змусили всіх бажаючих і небажаючих опановувати дистанційні 
освітні інструменти. Після завершення попереднього навчального року та першого семестру цього навчального 
року освітяни можуть робити перші висновки щодо ефективності та застосування оптимальних засобів дис-
танційного навчання. Саме тому метою нашої статті став аналітичний огляд позитивних і негативних чинни-
ків використання дистанційних інструментів у навчанні іноземної мови.

Автором узагальнено та схарактеризовано дидактичні принципи організації навчання в дистанційному фор-
маті, дотримання яких сприяє ефективності та якості дистанційних курсів. Незважаючи на доступність і лег-
кість у користуванні дистанційними інструментами освіти, постає декілька суперечливих моментів стосовно 
навчання іноземної мови. Оскільки вивчення іноземної мови є змістовно насиченим і вимагає значних витрат сил 
і часу, воно потребує сильної мотивації. Звичайно, мережа Інтернет виступає досить потужним середовищем 
для навчання, що дає змогу обговорювати різні теми та сприяє усвідомленому навчанню в будь-який час, проте 
найголовнішим залишається все ж таки саморегулювання навчального процесу та правильний розподілу часу 
(Kettunen, 2010). Тож студенти, які не мають стійкої мотивації та здатності до автономії, зазнають тільки 
неорганізованості, фрустрації та інших супутніх проблем.

Хоча дистанційне навчання має багато переваг, таких як навчання у будь-якому місці й у зручний час, існують 
також певні недоліки: відсутність мотивації студента для самостійного опрацювання матеріалу й особистого 
спілкування з викладачем, внутрішня неготовність до отримання знань власноруч. Саме відсутність мотивації 
здобувачів спонукає до пошуку вирішення однієї з головних проблем дистанційного навчання – зміни байдужого 
та негативного ставлення здобувача до навчання на позитивне і продуктивне. За таких умов необхідними для 
здобувачів постають спонукання нестійких і мало усвідомлених стимулів у стійку мотиваційну схему.

Ключові слова: дистанційне навчання, контроль у навчанні, дистанційний курс, навчання іноземної мови.
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POSITIVE AND NEGATIVE FACTORS OF DISTANCE LEARNING 
TECHNOLOGY’S USE IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING

Distance education has become a new reality of Ukrainian and other countries’ educational systems. The challenge 
of today, stated by the life in times of pandemia, forced all those willing and nit willing to master instruments of distance 
learning and teaching. The educators are enabled to analyze the first results of effectiveness of the distance learning 
instruments’ use after the previous academic year and the first semester of the actual one. That’s why the aim of our article 
is analytical outline of positive and negative factors of distance learning instruments’ use in foreign language teaching.

The author generalizes and characterizes didactic principles of distance education organization, guidance of which 
fosters effectiveness and quality of distance courses. In spite of availability and easy use of distance learning instruments, 
there raises some disputable moments concerning foreign language teaching. Since learning foreign language is abundant 
in content and needs considerable expense of effort and time, it also needs strong learning motivation. Normally Internet 
becomes powerful learning environment which enables different discussions and helps to develop the conscious education 
at any time, but the most important is still student’s educational process self-regulation and his / her time management. As 
a result students with low motivation and lack of autonomy experience disorganization, frustration and other problems.
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Although distance education has many advantages like learning at any convenient place and time, there are some 
weaknesses: lack of student’s motivation for self-study, shortage of personal communication with a teacher, inner 
reluctance to self-education. This very lack of student’s motivation induces to search the solution of one of the main 
distance learning problems – the change of student’s attitude towards education from indifferent and negative to 
positive and productive. On such conditions it is necessary for the student to develop weak and unconscious stimuli 
into strong motivation.

Кey words: distance education, control in education, distance course, foreign language teaching.

Постановка проблеми. Дистанційна освіта 
сьогодні перестала бути абстрактною і набула 
досить зрозумілих форм. Крім того, з огляду на 
соціальні обмеження, зумовлені пандемією, дис-
танційна освіта стало новою реальністю, до якої 
освітянській спільноті довелося дуже швидко 
адаптуватися та набути нових професійних ком-
петентностей. Незважаючи на те, що існує велика 
кількість дистанційних технологій, дуже важко 
вибрати якусь одну для вивчення іноземної мови 
чи іншого предмету, повністю занурившись у 
навчальний процес.

Пілотне занурення в дистанційний формат 
освіти відбулося, і тепер можна робити певні 
висновки щодо позитивних і негативних чинників 
його застосування у процесі навчання іноземної 
мови. Розмаїття онлайн-платформ, месендже-
рів, соціальних освітніх мереж, безліч програм і 
застосунків для комп’ютерів і інших гаджетів, з 
одного боку, дає змогу викладачам і здобувачам 
самостійно обрати зручний інструмент, але вод-
ночас вимагає багато часу на пілотування та від-
бір того самого зручного інструменту для органі-
зації освітнього процесу. Саме тому аналітичний 
огляд особливостей використання дистанційних 
технологій у навчанні іноземної мови видається 
своєчасним і актуальним.

Аналіз досліджень. Питаннями застосування 
інформаційних освітніх технологій у закладах 
освіти займалися такі вітчизняні та зарубіжні 
дослідники, як: Дж. Андервуд, О. Андрєєв, 
Є. Бєлова, А. Бернадський, В. Беспалько, В. Воро-
ніна, Р. Гуревич, А. Дабагян, Т. Кашицин, П. Майер, 
В. Солдаткін, В. Тихомиров, Т. Ящур. Викорис-
тання Інтернет ресурсів в освіті стало темою 
досліджень І. Захарової, Є. Полат, В. Попова; осо-
бливості спілкування між студентом і викладачем 
у процесі дистанційного навчання – В. Баженова, 
П. Марков. Наукові обґрунтування принципів 
дистанційної освіти було здійснено під впливом 
досліджень із проблем освіти дорослих такими 
науковцями, як Д. Аветисян, С. Зінов’єв, А. Іван-
ников, А. Мелюхін.

Мета статті полягає в аналітичному огляді 
особливостей використання дистанційних техно-
логій у навчанні іноземних мов і визначенні їхніх 
позитивних і негативних впливів.

Виклад основного матеріалу. Нині спільна 
розробка методики практичних курсів навчання 
іноземних мов, які здійснюються за допомо-
гою дистанційних технологій, відсутні, тому ми 
можемо розглядати їх як основну методичну про-
блему. Це відбувається тому, що суть проблеми 
знаходиться на перетині двох предметних галузей. 
Першою є власне методика навчання іноземних 
мов, а другою – новітні інформаційні технології, 
які оновлюються дуже швидко (Keengwe, 2012).

У процесі дистанційного навчання важливу 
роль відіграє вміння студентів працювати з інфор-
мацією та здобувати знання самостійно. Ефек-
тивність такого способу навчання залежить від 
старанного підходу до організації навчально-піз-
навальної діяльності кожного здобувача. Звідси 
й випливає одна з головних проблем дистанцій-
ного навчання – складність у визначенні рівня 
самостійності студентів у виконанні тих чи інших 
завдань і ступінь засвоєння ними матеріалу, та, 
незважаючи на цей факт, завдяки перевагам дис-
танційного навчання перед іншими формами здо-
буття знань є можливість отримання якісної вищої 
сучасної освіти.

Як і традиційне, дистанційне навчання треба 
здійснювати з використанням спеціально ство-
рених дидактичних вимог, за допомогою яких 
можна визначити метод, зміст та особливості про-
цесу передачі та засвоєння нових знань. Тому для 
таких вимог було розроблено низку специфічних 
і загальнодидактичних принципів дистанційного 
навчання (Ясулайтіс, 2008).

Задля ефективності та якості навчального про-
цесу необхідним є дотримання дидактичних прин-
ципів як у дистанційному освітньому форматі, так 
і у традиційній системі здобуття знань. Зокрема, 
до специфічних відносять принципи:

– стартового рівня освіти, який становить 
відповідність об’єму умінь, знань і навичок сту-
дентів;

– індивідуалізації – передбачає проведення 
вхідного та поточного контролю, дає змогу кори-
гувати та складати індивідуальний план навчання 
для кожного студента;

– ідентифікації – базується на контролі 
самостійності навчання задля запобігання фаль-
сифікації;
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– гуманістичності навчання – забезпечує 
максимально організацію навчально-пізнаваль-
ної діяльності та сприятливі умови для освоєння 
відповідних умінь і навичок залежно від потреб 
та уподобань особистості. Він має значні пере-
ваги, тому що надає здобувачеві змогу розробити 
свій індивідуальний план і поєднувати навчання 
з виробничою активністю, що сприяє гнучкості 
процесу навчання;

– інтерактивності – передбачає опосередко-
ване за допомогою сучасних засобів зв’язку спіл-
кування студентів між собою та їх комунікацію з 
викладачами шляхом проведення консультацій, 
аудіо- та відеоконференцій і дискусій;

– педагогічної доцільності – використання 
інформаційно-комунцікаційних засобів для 
забезпечення дистанційного навчання, якими 
можуть бути мультимедійне навчально-мето-
дичне забезпечення, друковані матеріали та 
відеоконференції засобами зв’язку, метою яких 
є вдосконалення певних навичок здобувачів для 
самостійного здобуття знань і роботи з різними 
джерелами інформації;

– відповідності навчальних технологій моде-
лям дистанційного навчання (використання тра-
диційних і нових організаційних форм навчання, 
як лекційних, семінарських і практичних занять, 
так і телеконсультацій, інформаційних сеансів, 
аудіо- та відеоконференцій);

– мобільності навчання – забезпечує студентів 
інформаційними ресурсами для того, щоб допо-
внити та спрямувати власну освітню траєкторію;

– гарантування безпеки інформації – потре-
бує конфіденційного збереження, передачі й вико-
ристання різних відомостей;

– не антагоністичності дистанційних та 
інших форм освіти – встановлює рівноправ-
ність усіх форм здобуття знань і можливість їх 
поєднання для досягнення високого рівня якості 
сучасної освіти;

– регламентації навчання – потребує роз-
робки графіків самостійної роботи для контролю 
навчально-пізнавальної діяльності студентів.

Для правильної організації навчально-пізна-
вальної діяльності студентів у дистанційному 
освітньому процесі з урахуванням наведених 
дидактичних умов частіше за все застосовують 
інформаційно-рецептивний і репродуктивний 
методи навчання. Також у цьому виді навчання 
широко використовується метод теоретично-прак-
тичного вивчення мови. Так, наприклад, можна 
застосовувати такі прийоми перевірки рівня розу-
міння матеріалу, як розповідь, повторення, пояс-
нення, бесіда, демонстрація, ілюстрація та вико-

нання практичних завдань. Постійний розвиток у 
технологічному світі, застосування різноманітних 
інноваційних гаджетів забезпечують необмежену 
кількість можливостей для реалізації зазначених 
методичних прийомів у навчанні.

Щодо різноманітних дистанційних курсів, то 
зараз їх існує велика кількість, вони організовані 
у вигляді автоматизованих програм з автономною 
системою керування і призначені для самоосвіти, 
що добре впливає на ефективність і самооргані-
зацію здобувачів не тільки у навчанні англійської 
мови, а й інших предметів. Проте існують також 
деякі проекти, які вимагають самостійного опра-
цювання студентами навчального матеріалу за 
умови консультацій із викладачем або чергування 
традиційної та індивідуальної форм навчання.

На думку самих здобувачів, користування 
дистанційним курсом є зручним, тому що вони 
не обмежені у просторі та часі. Після опиту-
вання деякі з респондентів запевнили в тому, 
що вони бажають бачити збільшення кількості 
вправ, зокрема граматичних, і більше ілюстрацій 
до текстів. Єдиною перешкодою до успішного 
навчання за допомогою дистанційних технологій 
для студентів є мотивація до самостійного опра-
цювання матеріалу.

Незважаючи на всі викладені позитивні 
наслідки застосування дистанційних освітніх 
форматів, все ж таки є декілька факторів, які нега-
тивно впливають на здобувачів.

Оскільки вивчення іноземної мови є зміс-
товно насиченим і вимагає значних витрат сил і 
часу, воно потребує сильної мотивації. Звичайно, 
мережа Інтернет виступає досить потужним серед-
овищем для навчання, що дає змогу обговорювати 
різні теми та сприяє усвідомленому навчанню в 
будь-який час, проте найголовнішим залишається 
все ж таки саморегулювання навчального процесу 
та правильний розподілу часу (Kettunen, 2010). 
Тож студенти, які не мають стійкої мотивації та 
здатності до автономії, зазнають тільки неоргані-
зованості, фрустрації та інших супутніх проблем.

Саме тому значним попитом користуються 
спеціальні навчальні курси, які містять різнома-
нітні методи, види та форми контролю. Контроль 
у такому разі може бути за навчальною і пізна-
вальною роботою учнів у дистанційному навчанні 
та здійснюватися як з боку викладачів, так і учнів. 
Відповідно розвиваються механізми самокон-
тролю здобувачів через реалізацію форматів дис-
танційного навчання (Bin, 2013).

Під час використання дистанційних техноло-
гій у навчанні англійської мови контроль відбува-
ється через такі функції, як:
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– виховна, тобто використання засобів консо-
лідації, спогаду, уточнення й оновлення засвоєних 
знань і навичок.

– формувальна – виступає в дисципліні 
роботи кожного студента, стимулюванні сер-
йозного ставлення до навчання та самооргані-
зації та підвищенні почуття відповідальності за 
власну роботу;

– розвивальна – виконує найголовнішу роль 
розвитку особистості здобувача, його концентра-
ції, пам’яті, пізнавальних здібностей, мислення й 
уяви у навчальному процесі;

– вимірювальна, яка визначає оцінку досяг-
нення програмних результатів навчання здобу-
вачами.

Визначити прогрес у навчально-пізнавальній 
діяльності здобувачів, а також роботу педагога 
можна певними методами контролю. Перевірка 
знань під час дистанційного навчання включає в 
себе велике навантаження робіт і займає багато 
часу у викладачів, тому контроль є дуже відпові-
дальним і трудомістким завданням. Під час вико-
ристання дистанційних технологій у навчанні 
англійської мови послуговуються такими мето-
дами контролю, як: усний (говоріння в заданій 
ситуації спілкування), письмовий (виконання 
завдань до прочитаного чи прослуханого тексту, 
лексико-граматичні вправи), стандартизований 
(тестування).

Традиційно можемо виокремити види контр-
олю за часовими ознаками: поточний, вхідний, 
періодичний і підсумковий.

Поточний дозволяє отримувати інформацію 
про якість і прогрес засвоєння знань упродовж 
всього періоду навчання, а також вносити вчасно 
зміни у навчальний процес. У дистанційному 
навчанні контроль проводиться не як інспекція, а 
більше як самодіагностика, тому що пов’язаний 
насамперед із переглядом та аналізом вивченого.

Вхідний контроль здійснюється через тести, 
які дозволяють визначити початковий рівень під-
готовленості здобувачів до навчального змісту, 
аби уникнути перевантаження.

Періодичний дає змогу визначити продуктив-
ність та активність учнів у вивченні матеріалу з 
дисципліни. Зазвичай він проводиться у формі 
тестів протягом навчального терміну або напри-
кінці теми.

Останнім видом контролю є підсумковий, що 
відображає кінцеві результати навчального про-
цесу та реалізується за допомогою заліків та 
іспитів.

Електронні засоби зв’язку (електронна пошта, 
різноманітні месенджери, соціальні мережі та 

інші інструменти) допомагають здобувачам і 
викладачам здійснювати швидкий і якісний обмін 
інформацією. Треба розуміти, що робота з усіма 
завданнями чітко обмежується у часі, тому викла-
дачам і здобувачам необхідно чітко планувати 
свою діяльність, щоб контрольні заходи з різних 
дисциплін не перетиналися в часі.

На підставі узагальнення різноманітних від-
критих діючих сьогодні курсів можемо виокре-
мити такі переваги дистанційної освіти у вивченні 
іноземних мов:

– модульність (створення цілісності уявлення 
кожної окремої предметної галузі дає змогу фор-
муванню навчальної програми, яка відповідає як 
індивідуальним, так і груповим потребам);

– технологічність (застосування сучасних 
інформаційно-комунікаційних досягнень у педа-
гогічному процесі);

– економічність (змістовне та насичене 
подання інформації, використання цифрового 
моделювання);

– гнучкість (завдяки дистанційному формату 
освіти здобувачам не потрібно відвідувати регу-
лярні заняття, тому що вони можуть навчатися у 
зручний для них час у будь-якому місці);

– паралельність (навчання, одночасне із про-
фесійною діяльністю);

– роль викладача (за умов дистанційних 
освітніх форматів роль викладача у навчальному 
процесі не тільки розширюється, а й оновлю-
ється. Викладачеві потрібно постійно удоскона-
лювати та координувати курси, які він викладає. 
Ще важливим аспектом є те, що викладач під час 
дистанційного процесу стає ще й наставником. 
Тому він повинен підвищувати не тільки кваліфі-
кацію, а й творчий підхід до нововведень та інно-
ваційних розробок);

– велика аудиторія та соціальна рівність 
(багато різноманітних можливостей отримати 
потрібні знання незалежно від стану здоров’я, 
соціальних умов і головне – місця проживання дає 
змогу набирати велику кількість слухачів);

– позитивний вплив на слухача (під час дис-
танційного навчання у здобувачів підвищується 
інтелектуальний і творчий потенціал завдяки 
самоорганізації, використанню мультимедій-
них технологій, а також прагненню до знань і 
власній відповідальності за прийняті рішення) 
(Muukkonen, 2008).

Використання інформаційно-комунікаційних 
технологій у дистанційному навчанні іноземної 
мови відкриває широкі перспективи у викла-
данні, внаслідок чого це поняття використову-
ється часто, але воно зазнає й певних труднощів, 
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пов’язаних із: інтеграцією інформаційних техно-
логій у навчальні програми; відсутністю у викла-
дачів достатніх знань про створення та викорис-
тання інформаційно-комунікаційних технологій; 
відсутністю системного підходу до застосування 
дистанційних технологій у процесі навчання іно-
земної мови; значними витратами часу та інших 
ресурсів викладача для підготовки та відбору 
навчального матеріалу (Koval, 2012: 21).

Тому фахова необхідність дала поштовх викла-
дачам до власних розробок методичного матері-
алу з використанням дистанційних технологій, які 
відповідають змісту та задачам навчання інозем-
ної мови для професійного спілкування.

Сучасні викладачі іноземної мови усвідомлю-
ють, що теперішні учні поводяться інакше, ніж 
попереднє покоління. Вони є дітьми інформацій-
них технологій і довіряють Інтернет-простору 
більше, ніж традиційним постулатам у підручни-
ках. Значну частину людства зараз становить циф-
рове покоління, тому молодим людям необхідно 
надавати особливий підхід і спеціально підготов-
ленні технологічно-інформаційні платформи для 
набуття знань і навичок, бо дистанційне навчання 
є значно легшою формою для здобуття студен-
тами високого рівня знань, одночасно дозволяючи 
тримати баланс між роботою та сім’єю.

Хоча дистанційне навчання має багато пере-
ваг, таких як навчання у будь-якому місці й у 
зручний час, існують також певні недоліки: від-
сутність мотивації студента для самостійного 
опрацювання матеріалу й особистого спілку-
вання з викладачем, внутрішня неготовність до 
отримання знань власноруч. Саме відсутність 
мотивації здобувачів спонукає до пошуку вирі-
шення однієї з головних проблем дистанційного 
навчання – зміни байдужого та негативного став-
лення до навчання на позитивне і продуктивне. За 
таких умов необхідними для здобувачів постають 
спонукання нестійких і мало усвідомлених стиму-
лів на стійку мотиваційну схему, використовуючи 
методи психологічного впливу, як-от: звичайні 
бесіди, групові тренінги та індивідуальні або гру-
пові консультації (Koval, 2012).

Нині існує багато навчальних платформ, які 
дають змогу викладачам не тільки розмістити, а й 
самостійно створити засоби навчання з іноземної 
мови в мережі Інтернет. Однією з найвідоміших і 
найбільш використовуваних платформ є Moodle, 
тому що ця програма вирізняється:

– адаптивністю та включає в себе засоби та 
методи, що вважаються невід’ємною частиною 
дистанційного навчання і забезпечують його інди-
відуалізацію;

– довготривалістю, яка надає можливість 
вносити зміни до дистанційних курсів без пере-
програмування;

– доступністю, що дозволяє працювати дис-
танційно незалежно від часу та місця перебування 
тільки за умови наявності підключення до мережі 
Інтернет;

– економністю, що надає безкоштовний 
доступ (Koval, 2012: 238).

Для системного оцінювання та відстежу-
вання активності студентів із боку викладача 
обов’язковим є контроль навчальної діяльності. 
Саме Moodle є зручним для такої роботи, бо 
ця платформа розроблена таким чином, що всі 
оцінки, коментарі, роботи, повідомлення та час, 
який здобувачі витратили на виконання навчаль-
них завдань, зберігаються. Така система дає мож-
ливість для ефективного розподілу навантаження 
й організації роботи викладача. Це є важливим 
аспектом, бо завдяки такому підходу створюється 
якісний відбір навчального матеріалу та форму-
вання професійно-комунікативної компетентності 
у майбутніх фахівців (Лук’яненко, 2011).

Елементами дистанційно-інформаційного 
середовища Moodle є типова функціональність, 
що включає в себе такі інтерактивні інструменти 
для вирішення того чи іншого завдання, як вікі, 
блог, глосарій, форум і чат. Такий набір передба-
чає обмін інформацією у режимі «викладач – сту-
дент» або «студент – студент», тому що такі види 
форумів створені для обговорення певної теми 
між усіма учасниками дистанційного навчального 
процесу та містять різноманітні елементи гра-
фіки, прикріплені файли та методичні розробки. 
Форум використовується для проведення семіна-
рів, дискусій і консультацій зі студентами. Також 
він надає можливість перевірити рівень розуміння 
та засвоєння необхідних знань, умінь і навичок, 
які надає викладач. Щодо чату, то це дуже ефек-
тивний засіб для спілкування у мережі, за допо-
могою якого здобувачі можуть спілкуватися й 
обговорювати важливі питання у будь-який час. 
Його можна застосувати також для вирішення та 
розподілу обов’язків з того чи іншого питання або 
творчого завдання. Перевагою чатів є оцінювання, 
яке можуть проводити не тільки викладачі, а й 
студенти. Ще одним дуже корисним інструмен-
том у системі Moodle є глосарій. Це електронний 
аналог довідника зі спеціальними термінами. Він 
відрізняється тим від традиційного друкованого 
словника, що глосарій можуть створювати послі-
довно самі студенти впродовж всього навчання. 
Саме через таку функцію цей елемент належить 
до інтерактивних.
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Висновки. Аналіз навчальних дистанційних 
технологій у навчанні іноземної мови свідчить 
про такі переваги дистанційної освіти, як поєд-
нання навчально-пізнавальної діяльності із про-
фесійною, реалізація індивідуалізованого під-
ходу до вивчення англійської мови, забезпечення 
слухового та зорового сприйняття інформації, 
а також здійснення контролю рівня сформова-
ності мовленнєвої та мовної компетентності у 
здобувачів. Крім того, розвиток дистанційного 

освітнього процесу у навчанні іноземної мові 
надає можливість широкого доступу до осно-
вних навчальних джерел, які є невід’ємними та 
необхідними для оволодіння технікою іншомов-
ного спілкування. Аналітичний огляд позитив-
них і негативних чинників застосування дистан-
ційних технологій у навчанні іноземної мови не 
обмежується нашим дослідженням і може бути 
продовжений у ґалузі науково-педагогічних 
досліджень.
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ПЕДАГОГІЧНИЙ ДИСКУРС ЯК ЗАСІБ МОТИВАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

У статті проведено теоретичне узагальнення і запропоновано нове розв’язання наукової проблеми – навчання 
студентів педагогічному дискурсу як інноваційного підходу до освітнього процесу сучасної вищої школи, що полягає 
у визначенні теоретичних засад і практичних основ забезпечення її професійно-педагогічного спрямування; проана-
лізовано дві тактики формування мовної ситуації в навчанні залежно від здібності педагога до узгодженості своєї 
мовної поведінки з діями студентів; розкрито типи мовної поведінки, чотири базові парадигмальні традиції в підхо-
дах до організації педагогічного простору. Визначено, що педагогічний дискурс – це тип інституційного спілкування 
з регулятивною спрямованістю, метою якого є соціалізація нового члена суспільства, передача знань, умінь, навичок, 
соціальних цінностей. Він розкриває реалізацію соціальних програм взаємодії учасників у ситуації навчального спіл-
кування. Окреслено, що внаслідок взаємодії партнерів у ситуації освітнього спілкування педагогічний дискурс позна-
чає такі типові інституційні форми взаємодії, у яких він реалізується і, де це доречно, закріплюється соціальними 
правилами, нормами та формулами, які мають своє власне мовне вираження. Доведено, що педагогічний дискурс – це 
діалог у широкому розумінні цього слова, який можна нескінченно розширювати, і до нього можуть приєднуватися 
нові учасники спілкування, за необхідності – загальний намір типової взаємодії та схема обрамляючої організації 
освітнього спілкування. Головною умовою реалізації педагогічного дискурсу є не тільки репродуктивне відтворення 
ситуації, а можливість творчої діяльності, що визначає мінливість спілкування в педагогічному процесі.

Ключові слова: педагогічний дискурс, інтенсифікація навчання, ціннісні стратегії, модернізація освітнього 
процесу, комунікація, інтенсифікація навчання, педагогічна діяльність, «суб’єкт-суб’єктні» відносини.
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PEDAGOGICAL DISCOURSE AS A MEANS OF MOTIVATION  
OF EDUCATIONAL ACTIVITY IN HIGHER SCHOOL

The article provides a theoretical generalization and a new solution to the scientific problem – teaching students 
pedagogical discourse as an innovative approach to the educational process of modern higher education, which is to 
determine the theoretical foundations and practical foundations of its professional and pedagogical direction, development 
and implementation of pedagogical practice. systems for forming students’ readiness for future professional activity; two 
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tactics of formation of language situation in training depending on ability of the teacher to coordination of the language 
behavior with actions of students are analyzed; types of language behavior, four basic paradigmatic traditions in approaches 
to the organization of pedagogical space are revealed. Pedagogical discourse is a type of institutional communication with 
a regulatory orientation, the purpose of which is the socialization of a new member of society, the transfer of some kind of 
knowledge, skills, skills, social values. It reveals the implementation of social programs of interaction of participants in a 
situation of learning communication. As a result of the interaction of partners in the situation of educational communication, 
pedagogical discourse refers to such typical institutional forms of interaction, in which it is implemented and, where appropriate, 
enshrined in social rules, norms, specific rituals and formulas that have their own language expression. Pedagogical discourse 
is a dialogue in the broad sense of the word, which can be infinitely extended and it can be joined by new participants of 
communication, if necessary, the general intention of the typical interaction and the scheme of the framing organization of the 
act of instructional communication. In the semantic and formal terms, pedagogical discourse reflects the real situation that 
precedes knowledge, as well as the transfer of knowledge, which involves the orientation to the next experience. But the main 
condition for the implementation of pedagogical discourse is not only the reproductive reproduction of the situation, but the 
possibility of creative activity, which determines the variability of communication in the pedagogical process.

Key words: pedagogical discourse, intensification of learning, value strategies, modernization of educational process, 
communication, intensification of learning, pedagogical activity, “subject-subject” relations.

Постановка проблеми. На сучасному етапі 
розвитку вищої школи дедалі більше уваги приді-
ляється питанням формування мовного аспекту в 
руслі інноваційних процесів. Особливо важливий 
цей аспект професійної підготовки для фахівців 
у сфері соціальної та спеціальної педагогіки, де 
традиційні моделі спілкування не завжди дієві 
та механізми взаєморозуміння у процесі педаго-
гічного дискурсу порушуються внаслідок незбігу 
культурних рівнів учасників діалогу.

У процесі навчання професійна мова фахівця 
формується під впливом таких чинників: а) сис-
теми філологічних дисциплін, а також предметів 
професійної спрямованості (наприклад, педаго-
гічної майстерності); б) спілкування і засвоєння 
мовного еталону, трансльованого викладачами; 
в) мовної взаємодії у масштабі студентської групи; 
г) спостереження за педагогами шкіл у процесі 
педагогічної практики та самоспостереження під 
час проведення пробних уроків (Комина, 2004: 64).

Спостереження за мовною діяльністю студен-
тів показують, що їхні уміння у цій сфері вимага-
ють значної корекції. Так, синтаксичні конструкції, 
які традиційно використовуються в мові, відрізня-
ються одноманітністю та граничним лаконізмом. 
Для монологів-виступів характерний полістилізм, 
стилістичний еклектизм, що викликається нечіт-
ким знанням специфіки того або іншого стилю.

Тому актуальною стає проблема вироблення 
навиків самопідготовки до професійної діяль-
ності. Важливим у цьому плані є моніторинг 
мовного спілкування постійних комунікантів у 
студентській групі, коли виявляються частотні 
порушення норм із боку окремих носіїв мови на 
рівні міжособового спілкування, визначається 
їхній характер і шляхи виправлення.

Аналіз досліджень. На думку А. К. Михаль-
ської, професійна мовна підготовка вчителя покли-
кана не тільки забезпечити володіння мовою як 
засобом передачі знань, але і представити вищий 

мовний зразок, який формувався у вітчизняній 
культурі сторіччями, що є одним із проявів педа-
гогічного дискурсу (Михальская, 1998: 98).

У системі політичної освіти відбувається 
формальне навчання у школах та інших навчаль-
них закладах, у системі політичної освіти. Зна-
чущість навчального дискурсу у формуванні 
ідейно-ідеологічної основи інформаційного про-
стору та сутність проблеми полягають у тому, 
що, незважаючи на тип суспільного ладу й осо-
бливості політичної організації держави, у сфері 
освіти і виховання домінувала і домінуватиме 
ієрархічна комунікація. Саме тому в педагогіч-
ному дискурсі пріоритетний зв’язок – прямий; 
роль одержувача інформації – «підлеглий»; веду-
чий вид комунікативної дії – наказ; основний тип 
комунікації – монолог. Такий стан справ у дис-
курсивній практиці, направлений на соціаліза-
цію особи, цілком закономірний та обґрунтова-
ний (Ганошенко, 2005: 17).

Мeтa стaттi пoлягaє у тeoрeтикo-мeтoдичнoму 
oбґрунтувaннi пeдaгoгiчнoгo дискурсу як 
iннoвaцiйнoгo зaсoбу освітнього прoцeсу у зaклaдi 
вищої oсвiти.

Виклад основного матеріалу. У сучасній 
освітній практиці складаються дві тактики фор-
мування мовної ситуації у навчанні залежно від 
здібності педагога до узгодженості своєї мовної 
поведінки з діями студентів:

1. Конфліктна тактика, за якої педагог дотриму-
ється жорсткої авторитарної системи спілкування.

2. Кооперативна тактика, за якої педагог 
активно включає у процес навчання міжучнівську 
комунікацію.

Розглянемо послідовно перераховані кому-
нікативні тактики педагога. Педагог, що дотри-
мується тактики № 1, створює ситуацію, за якої 
студенти розташовуються концентрично. Педа-
гог задає «відстань» у спілкуванні. Комунікація 
направлена на педагога. Послідовно формується 
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конфліктна мовна дія. Спостерігається декілька 
типів конфліктної мовної поведінки: конфліктно-
агресивний; конфліктно-маніпуляційний; кон-
фліктно-статусний. Конфліктно-агресивний тип 
комунікації формується в авторитарного педа-
гога з підлеглими, котрі дуже слабо включені в 
освітній процес або повністю в нього не входять. 
Кожна навчальна ситуація такими учнями сприй-
мається як стресова, від якої вони захищаються 
агресивними формами. Так формується стійкий 
конфліктно-агресивний тип взаємодії між викла-
дачем і студентом. У взаємодії з підлеглими з 
нестійкою зацікавленістю в навчанні створюється 
конфліктно-маніпуляційний стиль спілкування. 
Навчальна маніпуляція маскується формою 
навчального договору. У взаємодії зі студентами, 
що не можуть постійно утримуватися в «передо-
виках», формується конфліктно-статусний тип 
комунікації. Тоді центром, який формує такий 
тип, є суб’єктивна оцінка викладача. Конфліктна 
тактика виявляється в тому, що педагог розгля-
дає студентську групу як продовження власної 
суб’єктивності. Такий педагог прагне зберегти 
status quo, найбільш сприятливий для нього. Будь-
які спроби критики з боку студентів викликають 
прагнення викладача ігнорувати їхню думку або 
дати цим спробам максимально негативну оцінку, 
привернути інших студентів на свій бік. Конфлік-
тні типи мовної поведінки в педагогічному дис-
курсі повинні актуалізуватися короткочасно. Пер-
винно, коли студенти формують свою систему 
відносин, створюється комунікативна ситуація, 
що провокує авторитарний стиль спілкування 
викладача зі студентами. Згодом, коли настає соці-
альна стагнація у групі, у педагога є вибір: зали-
шатися в моноцентричному стилі спілкування 
або віддати перевагу поліцентричному стилю і 
використати комунікації в педагогічній діяльності 
(Ігнатюк, 2005: 38).

Якщо педагог використовує у своїй професій-
ній практиці спілкування між студентами, то ство-
рюються соціально об’єктивні умови для фор-
мування кооперативної тактики, представленої 
такими типами: пасивно-кооперативним, коопе-
ративно-комфортним та активно-кооперативним.

Кооперативна тактика освітньої практики ство-
рюється тоді, коли педагог ставить своєю задачею 
роботу зі студентськими значеннями навчального 
предмету. У рамках студентської комунікації сту-
денти агрегують значення, тобто суб’єктні зна-
чення перекладають на соціальний рівень і фік-
сують значення терміна в комунікативній системі 
студентського середовища. Якщо викладач працює 
індивідуально з кожним студентом, то він натра-

пляє на значну різницю між відображеним значен-
ням терміна з навчального предмету у свідомості 
студента зі значенням поняття, носієм якого він 
є сам. Тому за моноцентричного авторитарного 
стилю викладання з боку педагога постійно прово-
куватимуться конфліктні типи мовної поведінки, 
оскільки викладач самоорієнтований на фіксацію 
різниці між суб’єктивним значенням поняття сту-
дента і значенням терміна, відтвореного самим 
викладачем (Михальская, 1998: 118).

Спілкування студентів направлено на освоєння 
термінів і понять через навчально-суб’єктивні зна-
чення. Значення необхідно сприймати як соціаль-
ний факт, породжений студентським середовищем 
(групою). За таких умов педагог повинен дотриму-
ватися пасивно-кооперативного типу спілкування. 
Цей тип спілкування властивий егоцентрикам, які 
мовчки співвідносять власні значення з поняттями 
в обороті соціального оточення. Викладач, орга-
нізувавши спілкування студентів на задану тему і 
вибравши пасивно-кооперативний тип поведінки, 
порівнює власне розуміння навчального матеріалу, 
що є культурним за визначенням, зі значеннями, 
які розкривають студенти у процесі спілкування 
на запропоновану викладачем тему.

Такий комунікативний тип мовної поведінки 
педагога є першим кроком у формуванні навчаль-
ної комунікації за другим типом. Якщо педагог 
хоче побачити генезис учнівських значень, перед-
бачених навчальною програмою, то йому необ-
хідно перейти до кооперативно-конформного 
типу спілкування, за якого педагог декларує про 
попереднє ухвалення значень. Це дозволяє педа-
гогу побачити ті підстави, які допомогли виро-
бити конкретні суб’єктивні значення студентам 
або ж побачити логічні помилки, допущення, 
зроблені студентами у процесі обговорення. За 
відсутності цього етапу у викладанні навчальне 
спілкування між викладачем і студентом вироджу-
ється в один із типів конфліктного спілкування, 
тобто після пасивно-кооперативного спілкування 
педагог може спровокувати конфліктний. Для 
того, щоб показати межі застосування виробле-
ного значення, викладачу необхідно застосувати 
кооперативно-актуалізаторський тип спілкування 
зі студентами, потрібний педагогу для уявної 
експертизи результатів студентських роздумів. 
Якщо логіка міркувань, заснованих на студент-
ських значеннях, необґрунтована або помилкова, 
то слід наново запустити процедуру обговорення 
навчального терміна у групі студентів. Головна 
особливість педагогічного дискурсу полягає в 
тому, що у процесі навчальної діяльності дискурс 
є основою для формування світогляду.
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Під політичною соціалізацією розуміється 
процес освоєння окремою людиною як членом 
певного суспільства та громадянином держави 
основних елементів відповідної політичної куль-
тури. Освоюючи та інтегруючи в собі панівну у 
суспільстві політичну культуру, окрема людина 
включається в багатогранний і динамічний про-
цес владних відносин (Федоров, 2003: 28).

Освітній заклад – форма комунікації, що від-
носно не індивідуалізувалася із приводу досвіду. 
І ці ідеї В. Г. Безрогова теж сприяють розумінню 
освітнього закладу як гранично «відкритого інсти-
туту». В. Г. Безрогов відзначає: «Поява освітньої 
парадигми в історичному розвитку освіти поряд 
із громадською, сімейною парадигмами та пара-
дигмою учнівства пов’язана з виникненням неін-
дивідуальних групових внутрішньосімейних і 
внутрішньогромадських форм систематизації, 
зберігання і передачі досвіду і рекомендацій» 
(Ігнатюк, 2005: 36). Думка про функціональність 
освітнього закладу, яку висловлює В. Г. Безрогов, 
представляє її як вельми синтетичний, а отже, 
«відкритий інститут»: «Виникнення освітнього 
закладу пов’язане із професіоналізацією способу 
життя і спробами як удосконалити професійне 
навчання, так і зберегти загальну культуру, від-
критий освітній простір, виникає не тільки вна-
слідок інституційних трансформацій, але і дис-
курсивних, які в сучасній ситуації не можуть не 
набути характеру достатньо рішучого подолання 
панівного в педагогічному дискурсі жаргону, який 
заради самозбереження обвиває реальність мере-
жею непроблематизуючих псевдоконцептів».

Педагогічний дискурс – це вид інституцій-
ного спілкування з регулятивною спрямованістю, 
метою якого є соціалізація нового члена суспіль-
ства, передача йому якихось певних знань, умінь, 
навиків, соціальних цінностей. У ньому виявля-
ється реалізація соціальних програм взаємодії 
учасників у ситуації освітнього спілкування. Як 
результат взаємодії партнерів у ситуації навчаль-
ного спілкування педагогічний дискурс належить 
до таких типових інституційних форм інтеракції, 
у яких він реалізується і де, відповідно, закріплю-
ється у соціальних правилах, нормах, специфіч-
них ритуалах і формулах, що мають свій мовний 
вираз (Карасик, 1999: 6).

Ступінь ритуалізованості та інституціональ-
ності залежить від умов взаємодії партнерів по 
навчальному спілкуванню і від набору ролевих 
виконань, які реалізуються учасниками спілку-
вання в ході реалізації своїх установок і програм. 
Перерахований набір ролевих проявів дає кому-
нікативний пріоритет у мовних діях особі, котра 

реалізовує (або вказує на можливість такої реалі-
зації) цей ролевий репертуар.

Важливу роль у цьому процесі (ролевому 
репертуарі) відіграє особа педагога як особа носія 
культури та її творця, приймача і творця світового 
педагогічного досвіду.

За світовими стандартами сучасний вчитель – 
це творча індивідуальність, що володіє оригіналь-
ним проблемно-педагогічним і критичним мис-
ленням, творець багатоваріативних програм, які 
спираються на передовий світовий досвід і нові 
технології навчання, що інтерпретує їх за кон-
кретних педагогічних умов на основі педагогіч-
ного дискурсу. Позицію педагога ми розглядаємо 
не як систему інтелектуальних, вольових і емо-
ційно-оцінних ставлень до світу, а саме логічно-
вивірених доказових суджень із високою раціо-
нальністю технології освіти. Соціальна позиція 
педагога зростає з тієї системи поглядів, переко-
нань і ціннісних орієнтацій, які були сформовані 
ще в загальноосвітній школі. У процесі професій-
ної підготовки на їхній базі формується мотива-
ційно-ціннісне ставлення до педагогічної профе-
сії, мети та засобів педагогічної діяльності. Все це 
оновлюється в інноваційній діяльності вчителів 
(навчання і виховання), що має значний позитив-
ний досвід, заснований на дидактичній теорії і 
все ще залишається масово-репродуктивним, а не 
індивідуально-творчим (Комина, 2004: 86).

Водночас перед сучасним вчителем стоїть 
завдання випереджаючого наукового прогнозу-
вання тих умов, за яких він може стати справж-
ньою незалежною і відповідальною особою, здат-
ною долати зовнішні впливи та межі заданого й 
інтегрувати на рівні свого індивідуального стилю 
діяльності досягнення світової педагогічної науки 
та практики.

Довгий час існували відмінності між вітчиз-
няним підходом до проблеми (педагогічного дис-
курсу) та зарубіжним. Якщо у вітчизняній науці 
вивчення педагогічного дискурсу проводилося на 
основі діяльнісного підходу, то в зарубіжній пси-
хології це було пов’язано з особовими чинниками 
у протіканні психічних процесів, що привело до 
розуміння стилю як властивості особи – особо-
вого підходу.

Висновки. Таким чином, підсумовуючи вище-
викладене, робимо висновок, що освітній про-
цес розглядається як суб’єкт-суб’єктні відносини 
педагогічного дискурсу, які мають певні проблеми:

– є стійкі особисті якості, істотні для успіху 
діяльності, але практично невиховані (оскільки 
вони зумовлені типологічними властивостями 
нервової системи);
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– існують різні за способами, але рівноцінні 
за кінцевим ефектом варіанти пристосування 
діяльності;

– є широкі можливості компенсаторного 
подолання слабо виражених здібностей;

– формування особи можна вести тільки з ура-
хуванням внутрішніх умов разом із зовнішніми;

– суб’єктивне, будучи віддзеркаленням 
об’єктивного, володіє власною активністю.

У сучасній освіті існує суперечність між вимо-
гами, що об’єктивно ростуть, до індивідуального 
педагогічного дискурсу як показника розвитку 
творчої індивідуальності, професійності компе-
тентності вчителя і недостатньою розробленістю 
науково-теоретичних основ педагогічного дис-
курсу, відсутністю порівняльного аналізу індиві-
дуального педагогічного дискурсу в різних куль-
турах і системах освіти.

У свою чергу, на основі аналізу досліджень і 
прогресивного досвіду освіти ми припускаємо, 
що процес розвитку і вдосконалення педагогіч-
ного дискурсу буде більш ефективним за реаліза-
ції у системі безперервного утворення сукупності 
соціально-психологічних і педагогічних умов:

– оновлення змісту педагогічної освіти та 
систематичного вивчення і доцільного застосу-
вання прогресивних досліджень, нових інформа-
ційних і педагогічних технологій, що використо-
вуються в освіті;

– розвитку проблемно-педагогічного мис-
лення і критичної свідомості, активної цивільної 
та педагогічної позиції, професійної відпові-
дальності;

– впровадження технології індивідуально-
творчої підготовки фахівців у системі вищої 
школи за допомогою педагогічного дискурсу, 
логічного вивірення, доказовості та високої раці-
ональності освіти;

– безперервного вдосконалення методологіч-
ної культури, дослідницького стилю діяльності у 
системі вищої школи;

– розвитку критичної самосвідомості та пози-
ції рефлексії вчителя на основі поліпшення психо-
логічної підготовки вчителів;

– реалізації демократичного управління і 
самоврядування у системі вищої школи, а також 
професійної свободи в цілях розвитку педагогіч-
ної творчості.
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СТРУКТУРА ЗМІСТУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ У 1991–2014 РР.

Сьогодні позашкільна освіта стає дедалі більш актуальною та пов’язаною з необхідністю розбудови україн-
ської школи відповідно до сучасних вимог. Вирішенню цих завдань сприяє як впровадження нових освітніх техно-
логій, так і звернення до історичної педагогічної традиції позашкільної освіти. Мета статті – на основі аналізу 
науково-педагогічних джерел визначити структуру змісту позашкільної освіти, вимоги до його формування, оха-
рактеризувати напрями, які включав зміст позашкільної освіти в означений період.

У публікації визначено, що зміст позашкільної освіти 1991–2014 рр. спрямовувався на розвиток творчих зді-
бностей дитини у науково-технічному, художньо-естетичному, еколого-натуралістичному, фізкультурно-спор-
тивному, туристично-краєзнавчому, бібліотечно-бібліографічному, гуманітарному напрямах. Автор виділяє 
систему наукових вимог до формування змісту позашкільної освіти: цілеспрямованість, гуманістичну спрямо-
ваність, науковість, полікультурність, світський характер, інтегративність, всебічний розвиток особистості, 
відповідність основних компонентів позашкільної освіти структурі компетентностей особистості, послідов-
ність, відповідність змісту позашкільної освіти віковим можливостям і рівню підготовки учнів, доступність 
змісту позашкільної освіти.

Наголошено на тому, що із 2000 р. мета позашкільної освіти включає розвиток креативної особистості в 
позашкільних закладах. Визначено основні завдання: формування креативної особистості, конкурентно-спро-
можної в майбутньому, здатної до гідної змістової, соціально й особистісно орієнтованої трудової діяльності, 
що відповідає реальним можливостям; виховання підприємливості, ініціативи, господарської відповідальності, 
дисциплінованості, організованості, вміння включатися у суспільно-виробничі відносини; культивування кращих 
морально-вольових рис української ментальності – працелюбності, самостійності, індивідуальної свободи, так-
товності, справедливості, милосердя, доброти тощо.

Ключові слова: позашкільна освіта, зміст позашкільної освіти, вимоги до змісту позашкільної освіти, напря-
ми здійснення позашкільної освіти, мета позашкільної освіти.
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THE STRUCTURE OF THE CONTENT OF OUT-OF-SCHOOL EDUCATION  
IN UKRAINE IN 1991–2014

Nowadays out-of-school education is becoming increasingly important and is connected with the necessity to develop 
Ukrainian school in accordance with modern requirements. The solution of these problems is facilitated both by the 
introduction of new educational technologies and by the appeal to the historical pedagogical tradition of out-of-school 
education. The purpose of the article is on the background of analysis of scientific and pedagogical sources to determine 
the content structure of out-of-school education, the requirements for its formation, to characterize the areas that included 
the content of out-of-school education in the mentioned period.

The publication states that the content of out-of-school education in 1991–2014 was aimed at the development of a 
child’s creativity in the following areas: science and technology, arts and aesthetics, ecology and natural studies, physical 
culture and sports, tourism and regional studies, library and bibliography, humanitarian sciences. The author identifies a 
system of scientific requirements for the formation of the content of out-of-school education: purposefulness, humanistic 
orientation, scientific, multicultural and secular character, integrability, comprehensive development of the personality, 
correspondence of basic components of out-of-school education to the structure of personal competencies, consistency, 
correspondence of out-of-school education to the age of the pupils and their level of training, availability of out-of-school 
education content.

It is emphasized that since 2000 the purpose of out-of-school education includes the development of creative personality 
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in out-of-school institutions. According to the purpose, the main tasks are defined: the formation of a creative personality, 
competitive in future, capable of a worthy meaningful, socially and personally oriented work, which corresponds to his/
her real abilities; nurturing of entrepreneurship, initiative, economic responsibility, discipline, organization, the ability to 
join social and production relations; cultivating the best moral and determined traits of Ukrainian mentality – diligence, 
independence, individual freedom, tact, justice (fairness), mercy, kindness, etc.

Key words: out-of-school education, content of out-of-school education, requirements to the content of out-of-school 
education, areas of out-of-school education, purpose of out-of-school education.

Постановка проблеми. Істотні соціальні, еко-
номічні, політичні зміни, що відбулися в Україні, 
інтеграція до європейського і світового освітнього 
простору зумовили трансформацію позашкільної 
роботи в позашкільну освіту та правове закрі-
плення її нового статусу як складової частини 
системи освіти.

Позашкільна освіта сьогодні є не тільки педа-
гогічною, а й державною проблемою, зокрема 
органів місцевого самоврядування за умов 
децентралізації влади. Позашкільна освіта надає 
можливість учням розкрити свої здібності, 
таланти, працювати творчо, активно, самостійно. 
У позашкільних закладах діти долучаються до 
інтелектуальної, творчої, трудової, естетич-
ної, спортивної та інших видів діяльності, яка 
вимагає розробки наукового, ґрунтовного, істо-
рично вивіреного організаційно-педагогічного 
забезпечення їх функціонування. Сьогодні поза-
шкільна освіта стає дедалі більш актуальною 
та пов’язаною з необхідністю розбудови укра-
їнської школи відповідно до сучасних вимог. 
Вирішенню цих завдань, безумовно, сприяє як 
впровадження нових освітніх технологій, так і 
звернення до історичної педагогічної традиції 
позашкільної освіти.

Мета статті – на основі аналізу науково-педа-
гогічних джерел визначити структуру змісту поза-
шкільної освіти, вимоги до його формування, 
охарактеризувати напрями, які включав зміст 
позашкільної освіти в означений період.

Для досягнення поставленої мети використо-
вували такі методи наукового дослідження, як: 
аналіз, зіставлення, узагальнення для вивчення 
наукової літератури з окресленої проблеми.

Виклад основного матеріалу. Зміст освіти є 
категорією історичною та постійно змінюється. 
На кожному етапі розвитку суспільства відбува-
ється приведення змісту позашкільної освіти у 
відповідність до соціальних, економічних і полі-
тичних умов.

У роки незалежності України позашкільна 
освіта стала особливо популярною, в державі 
почала формуватися і втілюватися в життя власна 
політика в галузі позашкільної освіти, спрямо-
вана на досягнення сучасного світового рівня, від-
родження самобутнього національного характеру.

Стан позашкільної освіти визначався двома 
взаємозв’язаними чинниками: перехідним періо-
дом, у якому перебувало українське суспільство, і 
системною кризою, що охопила його. І якщо пер-
ший чинник спонукав до створення нових форм, 
методів, то другий, насамперед фінансова скрута, 
гальмував впровадження нововведень у царині 
позашкільної освіти.

У системі позашкільної освіти України у 
1991–2014 рр. визначення і формування її змісту 
стало найбільш важливим і складним питанням. 
У змісті позашкільної освіти цього періоду врахо-
вувався досвід попереднього періоду та визнача-
лися умови організації діяльності позашкільних 
закладів. Серед цих умов ми вирізняємо: добро-
вільність, доступність, диференційованість і варі-
ативність, гнучкість, динамічність, мобільність, 
систематичність тощо. Окрім того, зміст поза-
шкільної освіти враховував уподобання, потреби 
та інтереси учнів, визначався замовленням бать-
ків, що відрізняло позашкільну освіту від осно-
вної та професійної.

Зміст позашкільної освіти визначався на заса-
дах загальнолюдських і національних цінностей, 
науковості та систематичності знань, їх значу-
щості для соціального становлення людини, гума-
нізації та демократизації освіти, взаємоповаги між 
націями та народами, світського характеру освіти; 
індивідуалізації та диференціації позашкіль-
ної освіти, її профілізації, запровадження нових 
педагогічних методик і технологій навчання, 
виховання, розвитку та соціалізації особистості 
у вільний час у позашкільних закладах та інших 
соціальних інституціях (Книга, 2006).

Аналіз наукових джерел і нормативно-правової 
бази позашкільної освіти (Верещак, 2006; Закон, 
2001; Книга, 2006; Останіна, 2012; Положення, 
2001; Програма, 2002; Пустовіт, 2000) дозволяє 
виділити систему наукових вимог до формування 
змісту позашкільної освіти у 1991–2014 рр.

1. Цілеспрямованість. Провідна роль у визна-
ченні змісту позашкільної освіти належить меті 
та завданням, зокрема тим, які ставить суспіль-
ство перед освітою. Мета позашкільної освіти 
спрямовується на розвиток здібностей, талантів 
дітей, учнівської та студентської молоді, задово-
лення їхніх інтересів, духовних запитів і потреб у 



Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 35, том 3, 2021280

Педагогiка

професійному визначенні; у збагаченні та погли-
бленні набутих знань у позаурочний час згідно з 
інтересами особистості.

З 2000 р. мета позашкільної освіти включає 
розвиток креативної особистості в позашкільних 
закладах. Відповідно до мети визначено основні 
завдання: формування креативної особистості, 
конкурентно-спроможної в майбутньому, здат-
ної до гідної змістової, соціально й особистісно 
орієнтованої трудової діяльності, що відповідає 
реальним можливостям; виховання підприєм-
ливості, ініціативи, господарської відповідаль-
ності, дисциплінованості, організованості, вміння 
включатися у суспільно-виробничі відносини; 
культивування кращих морально-вольових рис 
української ментальності – працелюбності, само-
стійності, індивідуальної свободи, тактовності, 
справедливості, милосердя, доброти тощо.

2. Гуманістична спрямованість. Вона сприяє 
відповідності змісту позашкільної освіти потре-
бам і можливостям особистості; пріоритету 
загальнолюдських цінностей здоров’я людини, її 
вільному розвитку.

3. Науковість. Передбачає включення до змісту 
позашкільної освіти лише тих фактів і теоретичних 
положень, які є сталими у науці; чіткість висновків 
із питань розвитку природи та суспільства.

4. Полікультурність. Полягає у поєднанні у 
позашкільній освіті гуманітарної, природничо-
математичної освіти та трудової підготовки, кла-
сичної спадщини та сучасних досягнень наукової 
думки, забезпеченні органічного зв’язку з націо-
нальною історією, культурою, традиціями.

5. Світський характер. Зміст позашкільної 
освіти передбачає можливість розкриття перед 
учнями реальності об’єктивного світу, його 
суперечливості. Досягнувши повноліття і ставши 
дорослим, вихованець сам може зробити власний 
світоглядний вибір.

6. Інтегративність. Вона означає орієнтацію 
позашкільної освіти на інтегральні курси, пошук 
нових підходів до структурування знань як засобу 
цілісного розуміння та пізнання світу.

7. Всебічний розвиток особистості. Передба-
чає поєднання у позашкільній освіті забезпечення 
емоційного, фізичного та інтелектуального розви-
тку особистості.

9. Відповідність основних компонентів поза-
шкільної освіти структурі компетентностей осо-
бистості. Ці компоненти представлені у вигляді 
пізнавальної, практичної, творчої та соціальної 
компетентності.

10. Послідовність. Кожне нове завдання спира-
ється на попереднє і випливає з нього.

11. Відповідність змісту позашкільної освіти 
віковим можливостям і рівню підготовки учнів.

12. Доступність змісту позашкільної освіти. 
Визначається структурою навчальних планів і 
програм, способом викладу наукових знань у 
навчальних книгах.

Зміст позашкільної освіти базувався на 
інформаційно-комунікаційних та інтерактивних 
навчально-виховних технологіях і включав такі 
основні напрями: художньо-естетичний, науково-
технічний, бібліотечно-бібліографічний, еко-
лого-натуралістичний, туристсько-краєзнавчий, 
гуманітарний, фізкультурно-спортивний, які мали 
свою специфіку.

Художньо-естетичний напрям позашкільної 
освіти включав різні компоненти, представлені 
спеціалізованими профілями навчання: хореогра-
фічним; музичним; театральним; художнім.

Навчаючись за цим напрямом, учні (вихованці, 
слухачі) мали вивчати основні види мистецтва, 
зв’язок між ними, їхню специфіку, жанри, форми. 
Значна увага приділялася формуванню понять 
музичної грамоти, відповідної термінології, кате-
горій естетики, вивченню творів української та 
світової класики тощо.

Необхідним у цьому напрямі постає розвиток в 
учнів художніх, творчих здібностей, виконавської 
й акторської майстерності, системного, просто-
рового і логічного мислення, уяви, фантазії. Крім 
цього, увагу необхідно було приділяти збагаченню 
в учнів досвіду практичної мистецької діяльності, 
формуванню спеціальних художніх умінь, нави-
чок спілкування з питань мистецтва.

Важливим стає забезпечення емоційного, 
фізичного та інтелектуального розвитку особис-
тості. У позашкільних закладах значна увага звер-
талась на формування кращих особистісних рис, 
таких як: відповідальність, чесність, працелюб-
ство, самостійність тощо. Також зверталася увага 
на формування системи естетичних цінностей, 
зокрема ціннісного ставлення до себе та інших, 
традицій українського народу, вміння працювати 
в колективі.

Особлива увага у змісті освіти художньо-есте-
тичного напряму приділялася розвитку худож-
ньо-творчого потенціалу особистості; вихованню 
здатності до художньої самореалізації, потреби в 
мистецькій самоосвіті. Також важливим стає роз-
виток здатності до професійного самовизначення, 
творчого становлення, формування громадянської 
поведінки, патріотизму, любові до України.

З 2003 р. координацію навчально-виховної, 
інформаційно-методичної та організаційно-масо-
вої діяльності обласних, районних, міських цен-
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трів художньо-естетичної та технічної творчості 
учнівської молоді та проведення всеукраїнських 
очно-заочних масових заходів здійснює Україн-
ський державний центр позашкільною освітою 
(Останіна, 2012).

У змісті позашкільної освіти науково-технічного 
напряму учні (вихованці, слухачі) в позашкільних 
закладах повинні були отримувати знання з почат-
кового технічного моделювання, конструювання, 
електротехніки, технічного дизайну, авіамоделю-
вання, автомоделювання, ракето моделювання, 
судно моделювання, картингу, радіо електроніки, 
приладобудування, технологій конструювання, 
винахідництва, комп’ю терної техніки, інформацій-
них технологій та інших напрямів техніки. Увагу 
необхідно було приділяти ознайомленню учнів зі 
світом сучасної техніки, технологічними проце-
сами, формуванню знань технічної термінології, 
графічної грамотності, технічного моделювання 
і конструювання. Водночас особливе значення 
необхідно було надавати набуттю учнями знань 
морально-психологічних якостей, способів органі-
зації змістовного дозвілля.

Необхідно було практично вводити дітей у світ 
техніки, залучати їх до створення моделей машин, 
механізмів, іграшок, закріплювати на практиці 
їхні знання про технологічну діяльність. Значна 
увага мала приділятися графічній підготовці, 
набуттю та формуванню вмінь і навичок роботи 
з різними матеріалами та інструментами, спо-
собами поводження з різноманітними засобами 
праці, досвіду застосовувати отримані знання на 
практиці, засвоєнню основних прийомів викорис-
тання технологій у машинобудуванні. Важливим 
також стає розвиток в учнів уміння змістовно 
організовувати дозвілля засобами науково-техніч-
ної творчості.

У процесі занять із цього напряму необхідним 
стає проведення дослідів і вирішення творчих 
завдань, що сприятиме розширенню наукового 
світогляду учнів. Особлива увага приділяється 
формуванню стійкого інтересу до науково-техніч-
ної творчості, потреби у творчій самореалізації та 
духовному самовдосконаленні.

Науково-технічний напрям позашкільної 
освіти включав різні компоненти, представлені 
такими профілями навчання, як: початково-тех-
нічний; спортивно-технічний; предметно-техніч-
ний; інформаційно-технічний; художньо-техніч-
ний; виробничо-технічний.

У тісному зв’язку з науково-технічним напря-
мом був бібліотечно-бібліографічний, спрямова-
ний на поглиблення пізнавальних інтересів учнів 
і слухачів, підвищення їхньої інформаційної куль-

тури; набуття навичок і вмінь орієнтуватися у 
зростаючому потоці інформації.

Наступним важливим напрямом позашкільної 
освіти 1991–2014 рр. є еколого-натуралістичний. 
Зміст позашкільної освіти еколого-натураліс-
тичного напряму спрямовувався на оволодіння 
учнями системи знань з основ природничих наук, 
зокрема екологічних, біологічних, сільськогоспо-
дарських, лісогосподарських, медичних, хімічних. 
Необхідним постає формування в учнів поняття 
про цілісну картину світу, закономірності орга-
нізації життя на Землі, самоорганізацію та само-
розвиток природи. Також важливим стає набуття 
учнями знань морально-психологічних якостей, 
способів організації змістовного дозвілля.

Зміст еколого-натуралістичного напряму 
позашкільної освіти мав забезпечувати форму-
вання екологічних вмінь і навичок. Серед них 
розв’язання екологічних проблем, раціональне 
природокористування, природоохоронна діяль-
ність. Значна увага має приділятися розвитку 
вміння змістовно організовувати дозвілля засо-
бами природознавства.

Водночас у процесі реалізації еколого-натура-
лістичного напряму необхідним стає формування 
стійкого інтересу до екологічної освіти, потреби 
у творчій самореалізації та духовному самовдос-
коналенні.

Зміст еколого-натуралістичного напряму 
позашкільної освіти забезпечував розвиток еко-
логічної та трудової культури, досягнення висо-
кого рівня освіченості та вихованості. Виняткове 
значення приділялося емоційному, фізичному та 
інтелектуальному розвитку особистості, форму-
ванню її кращих рис (відповідальність, чесність, 
працелюбство, самостійність тощо), ціннісного 
ставлення до себе та інших, до традицій укра-
їнського народу, навколишнього середовища, 
вміння працювати в колективі. Також важливим 
постає розвиток здатності учнів до професійного 
самовизначення, творчого становлення, фор-
мування громадянської поведінки, патріотизму, 
любові до України.

Обов’язковою складовою частиною змісту 
позашкільної освіти еколого-натуралістичного 
спрямування стає оволодіння учнями пізнаваль-
ними методами, набуття практичних навичок, 
розвиток емоційно-спостережливих рис, забезпе-
чення умов самореалізації та самовираження.

Еколого-натуралістичний напрям позашкіль-
ної освіти включав різні компоненти, представ-
лені такими профілями навчання, як: екологічний; 
біологічний; сільськогосподарський; лісогоспо-
дарський; медичний; хімічний.
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Організаційно-методичним осередком цієї 
роботи стає Національний еколого-натуралістич-
ний центр учнівської молоді, який утверджується 
як потужний позашкільний мегаполіс європей-
ського масштабу (Верещак, 2006).

Важливим напрямом позашкільної освіти 
1991–2014 рр. є туристсько-краєзнавчий, осно-
вною метою якого було набуття особистістю 
компетентностей у процесі туризму, краєзнав-
ства і спорту. Зміст туристсько-краєзнавчого 
напряму позашкільної освіти спрямовувався на 
оволодіння поняттями, знаннями із краєзнавства, 
географії, археології, геології, етнології, народо-
знавства тощо. Значна увага приділялася озна-
йомленню дітей із природними та культурними 
особливостями свого рідного краю, держави, 
світу. Необхідним стає оволодіння дітьми зна-
ннями з історії рідного краю, світової цивіліза-
ції, географічних, етнографічних, історичних 
об’єктів. Також важливим постає набуття знань 
морально-психологічних якостей, способів орга-
нізації змістовного дозвілля.

Зміст освіти туристсько-краєзнавчого напряму 
позашкільної освіти забезпечував формування 
краєзнавчих умінь і навичок, свідому діяльну 
участь у краєзнавчій роботі, збереженні та від-
родженні народних традицій, звичаїв, обрядів, 
прилучає до здорового способу життя. Також 
необхідним постає розвиток вмінь змістовно 
організовувати дозвілля засобами туризму і кра-
єзнавства.

Змістом туристсько-краєзнавчого напряму 
позашкільної освіти забезпечувався розвиток тру-
дової культури, досягнення високого рівня освіче-
ності та вихованості. Важливим був емоційний, 
фізичний та інтелектуальний розвиток. Значну 
увагу звертали на формування кращих особистіс-
них рис (відповідальність, чесність, працелюб-
ство, самостійність тощо), ціннісного ставлення 
до себе та інших, історико-культурної спадщини 
та навколишнього середовища, вміння працювати 
в колективі. Особлива увага у процесі опанування 
туристсько-краєзнавчого напряму позашкільної 
освіти приділялася розвитку здатності до профе-
сійного самовизначення, творчого становлення, 
формування громадянської поведінки, патріо-
тизму, любові до України.

Гуртківці активно включалися у ведення спо-
стережень за природними явищами, топографіч-
них, геологічних, геоморфологічних, ґрунтових 
знімань, археологічних розвідок, архівних і ста-
тистичних досліджень, збору й обробки зразків 
місцевих мінеральних ресурсів, операції «Чисте 
джерело», екологічних десантів із очищення лісо-

вих ділянок від бруду, залишеного після збору 
березового соку. Проведення розвідки та дослі-
джень місцевих озер, річок, кар’єрів, джерел. 
Результати досліджень узагальнювалися в нау-
кових нотатках, звітах, схемах, топографічних 
картах, висвітлювалися в газетних публікаціях. 
Підсумком діяльності гуртків було проведення 
близьких та далеких походів, під час яких гурт-
ківці закріплюють одержані на заняттях різнопла-
нові туристичні практичні вміння та навички, ще 
глибше пізнають історію, традиції, побут, куль-
туру, красу рідної Батьківщини та краю; в них 
формувалися почуття колективізму, виховуються 
вольові якості: сміливість, спритність, витримка, 
витривалість, самостійність. Туристичним екс-
курсіям, як і походам, передувала велика органі-
заційно-підготовча робота, яка включала розпо-
діл обов’язків між екскурсантами чи туристами, 
розробку пакету завдань, які мали виконати гурт-
ківці, проектування діяльності кожного гуртківця, 
конкретизацію технологій обробки, систематиза-
цію й узагальнення зібраних матеріалів, вивчення 
правил техніки безпеки в туристичному поході; 
виготовлення атрибутики та символіки туристич-
них походів.

Туристсько-краєзнавчий напрям позашкільної 
освіти включав різні компоненти, представлені 
такими профілями навчання, як: краєзнавчий, 
туристський та спортивний.

Із 2000 р. серед позашкільних закладів зрос-
тає мережа закладів туристсько-краєзнавчого 
профілю. Український державний центр туризму 
і краєзнавства, а також обласні центри висту-
пають координаторами спортивно-туристської, 
краєзнавчої і, починаючи з 2007 р. – патріотич-
ної роботи.

Тісно пов’язаний із туристсько-краєзнавчим 
фізкультурно-спортивний напрям, який забезпе-
чує розвиток фізичних здібностей учнів і слуха-
чів, необхідні умови для повноцінного оздоров-
лення, загартування, змістовного відпочинку і 
дозвілля, занять фізичною культурою і спортом; 
набуття навичок здорового способу життя, зміц-
нення особистого здоров’я і формування гігієніч-
ної культури особистості; підготовку до активної 
професійної та громадської діяльності.

Важливим напрямом позашкільної освіти є 
гуманітарний. Зміст гуманітарного напряму поза-
шкільної освіти забезпечував розвиток умінь і 
навичок громадської роботи й активності. Важ-
ливо було навчити дітей реалізовувати і захи-
щати свої права, орієнтуватися в соціальних від-
носинах, оцінках суспільних явищ і процесів, 
установлювати зв’язки між подіями та явищами, 
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формулювати, висловлювати та доводити власну 
думку, позицію, проводити дискусії, мати і вміти 
застосовувати філологічні знання та навички в 
різних видах мовної діяльності. Значна увага при-
ділялася розвитку вміння змістовно організову-
вати дозвілля; формуванню стійкого інтересу до 
соціально-гуманітарних наук, потреби у творчій 
самореалізації та духовному самовдосконаленні.

Зміст гуманітарного напряму позашкільної 
освіти забезпечував також розвиток правової 
культури, досягнення високого рівня освіченості 
та вихованості. Особливу увагу звертали на емо-
ційний, фізичний та інтелектуальний розвиток 
учнів, формування їхніх кращих особистісних рис 
(відповідальності, чесності, працелюбства, само-
стійності тощо), ціннісного ставлення до себе 
та інших, вміння працювати в колективі. Також 
важливим був розвиток здатності та прагнення 
до професійного самовизначення, творчого ста-

новлення, формування громадянської поведінки, 
патріотизму, любові до України.

Гуманітарний напрям позашкільної освіти 
включав різні компоненти, представлені відповід-
ними профілями навчання, як: суспільний, філо-
логічний і соціальний.

Висновки. Отже, зміст позашкільної освіти 
1991–2014 рр. спрямовувався на розвиток твор-
чих здібностей дитини у науково-технічному, 
художньо-естетичному, еколого-натуралістичному, 
фізкультурно-спортивному, туристично-краєзнав-
чому, бібліотечно-бібліографічному, гуманітар-
ному напрямах. Зміст такої діяльності ґрунтувався 
насамперед на особистісних інтересах і потребах 
дитини.

Перспективи подальших наукових розвідок 
спрямовуватимуться на обґрунтування комплексу 
організаційних форм і методів позашкільної 
освіти означеного періоду.
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ХАРАКТЕР МЕЛОДІЙНОГО РУХУ ТОНУ В ІНТОНАЦІЇ АВСТРАЛІЙЦІВ

Інтерес до вивчення австралійського варіанта англійської мови (AusE) і загалом національних варіантів 
англійської мови диктується низкою причин. Насамперед це культурна «експансія» англійської мови у всесвітньому 
масштабі, що сприяє появі раніше не вивчених її варіантів; крім того, це руйнація попередніх стереотипів.

Учені по-різному визначають статус AusE. Він розглядається як варіант англійської літературної мови, 
подібно до американського (AmE) та британського (ВЕ), як «субстандартний феномен», як територіальний 
діалект. Австралійські вчені вважають AusE самостійною національною мовою.

Існуючи за умов географічної та культурної ізоляції, під впливом екстралінгвальних чинників – особливостей 
довкілля та способу життя, контактуючих мов – англійська мова в Австралії набула чималих особливостей. Вони 
уможливили визначення її статусу як національного варіанта англійської мови, що розвивається власним шляхом 
і самостійно функціонує в широкій варіативності одиниць усіх рівнів (насамперед лексичного і фонетичного).

Метою дослідження є визначення інтонаційних мелодійних особливостей австралійського варіанта 
англійської мови з урахуванням гендерного чинника. Завдяки інструментально-фонетичному дослідженню з 
уживанням методики аудиторського і комп’ютерного аналізу вдалося встановити диференційні інтонаційні 
особливості мовлення австралійців з урахуванням гендерного фактора.

У жіночому і чоловічому мовленні домінує спадний рух тону, що, можливо, пояснюється впливом британської 
вимовної системи. Висока частотність висхідного і висхідно-спадного термінальних тонів вказує на інтонаційну 
особливість австралійської англійської.

Висхідно-спадний тон є однією з яскравих диференційних ознак мовлення австралійців, його частотність 
в обох гендерних групах значно вища, ніж у британському варіанті англійської мови. За діапазональними 
характеристиками жіноче мовлення демонструє більш високі максимальні та мінімальні показники ЧОТ. 
Отже, жіночому мовленню притаманні як ознаки британської стандартної вимови (RP), так і риси місцевого 
австралійського варіанта, власне високий відсоток використання висхідно-спадного термінального тону, який 
можна вважати дивергентною ознакою австралійського англійського мовлення.

Ключові слова: австралійська англійська, статус, інтонаційні, мелодійні, чоловіче, жіноче мовлення, 
термінальний тон, ЧОТ.
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MELODIC TONE MOVEMENT CHARACTER IN THE AUSTRALIAN INTONATION

Interest to Australian English study and on the whole to the study of National variants of English is dictated by chain 
of reasons. First of all, it’s the so called cultural expansion of English in the whole world, which promote the appearance 
of the variants not studied earlier, besides, it leads to destruction of the preceding stereotypes.

Scientists define the status of Australian English (AusE) differently. It is described as variant of English literary 
language, similar to American English (AmE) or British English (BE), or as “substandard phenomenon”, as territorial 
dialect. Australian linguists consider AusE as independent national language.

Being under the conditions of geographical and cultural isolation, under influence of extralingual factors, i.e., 
peculiarities of surrounding nature and style of life, of contacted languages – English in Australia has acquired some 
peculiar features. These features allow to define AusE status as developing in its own way and independently functioning 
national variant of English with a wide variety of all level units’ functioning (firstly of lexical and phonetic).

The aim of the study is to define intonational melodic peculiarities of Australian variant of English with gender factor 
being displayed.

Due to instrumental phonetic investigation, with the help of auditory and computer analysis such differentiating 
features of Australian intonation were defined: Falling terminal tone in both male and female speech dominates, which 
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is possible to explain by the influence of British English intonation. High frequency of Rising and Rising Falling terminal 
tones points to the intonational peculiarity of Australian speech. Rising Falling tone is one of the brightest differentiating 
features of analyzed informats’ speech. Its frequency in both gender groups is much higher than in the British English. 
As to range Frequency characteristics female speech demonstrate higher maximum and minimum characteristics, which 
allow to conclude that female speech has both features of standard British pronunciation (RP), and features of local 
Australian variant, i.e. high percentage level of Rising – Falling tone in speech. So, Rising – Falling terminal tone may 
be considered divergent features of AusE.

Key words: Australian English, status, intonational, melodic, male, female speech, terminal tone, Frequency.

Постановка проблеми. Зацікавленість вітчиз-
няних лінгвістів проблемами національних мов, 
їх природою та функціонуванням у відповідних 
ареалах поширення останніми десятиліттями 
значно зросла. Дослідженням фонетичної при-
роди афроамериканської англійської як варіанта 
англійської мови займалася Г. В. Галянт (2017). 
О. Я. Присяжнюк (2005) досліджувала територі-
альні типи вимови в межах британського варіанта 
англійської мови. О. О. Русавська присвятила 
свою роботу аналізу просодичних особливостей 
канадського варіанта англійської мови.

Британський дослідник Г. Брук називає амери-
канський австралійський варіант англійської мови 
«заморським діалектом», змішуючи національний 
варіант із діалектом.

Вітчизняний науковець Ю. О. Жлуктенко від-
значає, що національні варіанти мови становлять 
сукупність окремих систем загальної мови всієї 
нації (Жлуктенко, 1981: 17).

Цікавість до австралійського варіанта англій-
ської мови, на думку Д. А. Шахбагової, визнача-
ється кількома причинами: по-перше, це відмова 
від колишніх стереотипів – від надання винят-
кової переваги британській стандартній нормі 
RP у навчальних закладах, а по-друге – це куль-
турна «експансія» англійської мови у всесвіт-
ньому масштабі, що сприяє появі нових, раніше 
не вивчених її варіантів (Абызов, 2005). Австалій-
ський варіант англійської мови – це самостійний 
національний варіант англійської мови з широкою 
варіативністю вживання одиниць усіх рівнів.

Аналіз досліджень. Існування впродовж двох 
століть Австралійського домініону, відірваного 
від метрополії, на думку Г. А. Орлова, залишило 
свій відбиток на словниковому складі, вимові, 
граматичній будові англійської мови в Австралії. 
Автор зазначає, що наприкінці ХІХ ст. австралій-
ська англійська (AusE) набула специфічних наці-
ональних рис, завдяки яким вона відрізняється 
від англійської мови Великої Британії (Бродович, 
1988; Орлов, 1978).

У вітчизняній і зарубіжній літературі питан-
ням про австралійську інтонаційну систему не 
приділено належної уваги. Існує низка дослі-
джень, присвячених вокалічній системі AusE. 

Особливу увагу приділено вимові монофтонгів 
і дифтонгів, які становлять основу австралій-
ського типу вимови (Pauwels, 1987; Peters, 2005; 
Ramson, 1966).

Вчені висували величезну кількість гіпотез 
щодо відмінностей австралійської вимови від 
британської. Вони вважали, що причиною може 
слугувати клімат, фізіологія, національна психо-
логія, проте А. Мітчел та А. Делбрідж вважають, 
що причини слід шукати у джерелах походження 
та історії AusE (Mitchell, Delbridge, 1965).

У складі AusE існує власний варіант літера-
турної мови, у структуру AusE входить важливий 
компонент – розмовна мова, яка представлена різ-
номанітними регістрами та містить власні австра-
лійські лінгвістичні явища, що поступово про-
никають із неї в літературну мову (Horvath, 1989; 
Mitchell, Delbridge, 1965; Pauwels, 1987).

Проте залишається низка питань, які розро-
блені недостатньо і належно не висвітлені. Серед 
них – питання про інтонаційні особливості австра-
лійського варіанта англійської мови.

Метою дослідження є визначення інтонацій-
них мелодійних особливостей австралійського 
варіанта англійської мови з урахуванням гендер-
ного чинника.

Виклад основного матеріалу. Основним мате-
ріалом дослідження пропонованої роботи обрано 
відеозаписи австралійських телевізійних програм 
«Stories that matter», що містять інтерв’ю з відо-
мими австралійцями – політиками, омбудсме-
нами, діячами мас-медіа та шоу-бізнесу. Усього 
було досліджено 20 відрізків із мовлення шести 
інформантів – трьох чоловіків і трьох жінок.

За своїми характеристиками мовлення інфор-
мантів є монологічним, квазіспорнтанним і 
становить розгорнуті відповіді на запитання 
інтерв’юера.

Основним методом дослідження є інструмен-
тально-фонетичний аналіз, що складається з ауди-
торського і комп’ютерного видів. Аудиторами 
виступали двоє викладачів і двоє аспірантів кафе-
дри теоретичної та прикладної фонетики англій-
ської мови Одеського національного університету 
імені І. І. Мечникова, котрі мають значний досвід 
аудіювання.
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Перед аудиторами було поставлено кілька 
завдань:

– визначити тип термінального тону;
– виявити дивергентні ознаки мовлення 

досліджуваних австралійців;
– виділити диференційні гендерні ознаки в 

мовленні досліджуваних інформантів.
Результати, отримані під час перцептивного 

фонетичного аналізу, свідчать про варіатив-
ний характер мелодійного компонента інтона-
ції. Найбільш частотним у мовленні австралій-
ців є спадний термінальний тон, який становить 
28% випадків. Другим за частотністю є висхідний 
термінальний тон – 25%, далі йде висхідно-спад-
ний тон – 22%. Рівний тон не є рекурентним у мов-
ленні австралійців і посідає четверте місце (15%) 
за вживаністю у мовленні. На спадно-висхідний 
термінальний тон припадає 10%.

Спадний термінальний тон особливо прева-
лює в мовленні чоловіків порівняно із жіночим 
мовленням (16% і 12% відповідно). Висхідний 
термінальний тон є більш частотним у жіночому 
мовленні (15% і 10% відповідно). На висхідно-

спадний тон припадає майже однакове відсоткове 
співвідношення у жіночому і чоловічому мов-
ленні (12% і 10% відповідно).

Спадно-висхідний тон більш рекурентний у 
жіночому мовленні (8%), хоча поступається решті 
тонів за частотністю вживання.

Наведемо приклад фонаційного відрізка з мов-
лення омбудсмена Алана Ашера, у якому яскраво 
представлено вживання висхідно-спадного тону.

Отже, в австралійському варіанті англійської 
мови спостерігається значна варіативність у вжи-
ванні термінальних тонів. Якщо у британській 
стандартній вимові RP (Received Pronunciation) 
відсоток вживання спадного тону становить 58,7% 
(Присяжнюк, 2002), тобто більше ніж у половині 
випадків термінальна частина синтагми характе-
ризується спадним рухом тону, то в австралійській 
англійській спадний тон, хоча й домінує, але є не 
настільки яскраво вираженим, як у британському 
варіанті англійської мови.

Частотність висхідно-спадного тону є характер-
ною особливістю мовлення австралійців. Цей тип 
тону не є частотним у мовленні представників бри-

Рис. 1. Інтонограма мовленнєвого відрізка

Рис. 2. Інтонограма мовленнєвого відрізка
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танського варіанта, хоча його частотність харак-
терна для мовлення валлійців (Федотова, 2013).

Інший приклад із мовлення представниці шоу-
бізнесу Кетрін Девені (40 років) демонструє вжи-
вання спадного термінального тону.

Комп’ютерний аналіз проводився за допомо-
гою програми PRAAT 5.3.8, яка дозволяє дослі-
дити такі частотні характеристики, як:

– діапазон частоти основного тону (ЧОТ) у 
синтагмі (у Гц);

– характер реалізації діапазону ЧОТ (у відн. од.).
Згідно з результатами, отриманими під час 

аудиторського аналізу, основним термінальним 
тоном у мовленні австралійців є спадний тер-
мінальний тон у двох гендерних групах. Діапа-
зон ЧОТ у жіночому мовленні варіює від 179 до 
150 Гц, у чоловічому мовленні від 185 до 157 Гц. 
Частотний інтервал є широким у жіночому мов-
ленні 2,1 відн. од та 1,8 відн. од. у чоловічому 
мовленні (табл. 1).

Другим за частотністю, за визначенням аудито-
рів, став висхідний термінальний тон. У жіночому 
мовленні діапазон висхідного руху ЧОТ варіює 
від 190 Гц до 161 Гц, у чоловічому мовленні – 
від 181 Гц до 143 Гц. Частотний інтервал висхід-
ного руху тону в жіночому мовленні становить 
1,7 відн. од., у чоловічому – 1,4 відн. од.

Висхідно-спадний термінальний тон, що посі-
дає третє місце за оцінкою аудиторів, за діапазо-

нальними характеристиками має високі значення 
частоти основного тону (ЧОТ) – від 200 Гц до 
184 Гц у жіночому мовленні та від 195 Гц до 165 Гц 
в чоловічому. Середні інтервали висхідного і спад-
ного руху ЧОТ відрізняються в гендерних групах. 
У мовленні чоловіків частотний інтервал підйому 
тону становить 1,31 відн. од, а частотний інтервал 
падіння – 1,6 відн. од. У жіночому мовленні показ-
ники частотного інтервалу підйому тону і падіння 
становлять 1,7 відн. од. та 1,8 відн. од. (табл. 2).

Висновки. Отже, і в жіночому, і в чоловічому 
мовленні домінує спадний рух тону, що, можливо, 
пояснюється впливом британської вимовної сис-
теми. Висока частотність висхідного і висхідно-
спадного термінальних тонів вказує на інтона-
ційну особливість австралійської англійської.

Висхідно-спадний тон є однією з яскравих 
диференційних ознак мовлення австралійців, 
його частотність в обох гендерних групах значно 
вища, ніж у британському варіанті англійської 
мови. За діапазональними характеристиками 
жіноче мовлення демонструє більш високі мак-
симальні та мінімальні показники ЧОТ. Отже, 
жіночому мовленню притаманні як ознаки бри-
танської стандартної вимови (RP), так і риси міс-
цевого австралійського варіанта, власне високий 
відсоток використання висхідно-спадного термі-
нального тону, що можна вважати дивергентною 
ознакою австралійського англійського мовлення.
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ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ  
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

У РОЗВИТКУ МУЗИЧНОЇ ОБДАРОВАНОСТІ  
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

У статті розглянуто педагогічні особливості й можливості використання інформаційно-комунікаційних 
технологій (ІКТ) у розвитку музичної обдарованості майбутніх учителів музичного мистецтва. Зважаючи на 
інформатизацію системи вищої освіти й упровадження інноваційних та ІКТ у професійну підготовку фахів-
ців для майбутньої педагогічної діяльності актуальним питанням залишається розвиток умінь майбутніх учи-
телів музичного мистецтва гнучко працювати з різними інформаційними джерелами, електронними засобами 
комунікації та активно їх застосовувати. Проаналізовано наукові дослідження з проблем використання ІКТ в 
освітньому процесі, теоретико-методологічні підходи дослідження інновацій у навчанні студентів мистецького 
напрямку. Зауважено, що розвиток музичної обдарованості майбутнього вчителя музичного мистецтва у про-
цесі професійної підготовки є пріоритетним завданням закладів вищої освіти. Розглянуто дефініцію понять 
«інформаційно-комунікаційні технології», «музична обдарованість», «інформаційно-комунікаційна компетент-
ність» майбутніх учителів музики. Визначено, що педагогічні особливості використання ІКТ передбачають 
вивчення комплексу засобів для вдосконалення навчального процесу, адже засіб є джерелом навчальної інформації 
та інструментом у засвоєнні знань, а набуття ІКТ-компетентностей майбутніми вчителями музичного мисте-
цтва передбачає потребу в отриманні знань, умінь, навичок і здатності розв’язувати різні професійні завдання. 
Зазначено, що розвиток особистої ІКТ-компетентності майбутнім фахівцем тісно пов’язаний із розвитком 
його обдарованості. Обґрунтовано, що створення спеціальних умов використання ІКТ сприятиме активізації 
сприйняття, розвитку інтелектуальних здібностей, мотивації та, зокрема, музичної обдарованості особистос-
ті. Визначено, що в розвитку музичної обдарованості майбутніх учителів музичного мистецтва ефективним 
є особистісно-орієнтований підхід до навчання. Досліджено досвід використання різних видів ІКТ та їх педа-
гогічний потенціал у розвитку музичної обдарованості майбутніх учителів музики. На основі аналізу наукових 
джерел щодо використання ІКТ в розвитку музичної обдарованості майбутніх учителів музичного мистецтва 
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виокремлено найбільш доцільні засоби й методи навчання. Визначено, що активне включення в професійну під-
готовку майбутніх учителів музичного мистецтва засобів ІКТ забезпечить розвиток музичної обдарованості, 
їхнє професійне зростання та набуття ІКТ-компетентності.

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, музична обдарованість, майбутні вчителі музичного 
мистецтва, професійна підготовка, педагогічний аспект, ІКТ-компетентність.
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PEDAGOGICAL FEATURES OF USING INFORMATION  
AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT  

OF MUSICAL TALENT IN PROSPECTIVE MUSIC TEACHERS

The article deals with the pedagogical features and possibilities of using information and communication technologies 
(ICT) in the development of musical talent of prospective music teachers. Considering the informatization of higher 
education and the introduction of innovative and ICT in teachers’ training, it is urgent to develop prospective music 
teachers’ ability to work easily with different information resources, electronic means of communication and actively use 
them. Scientific researches on problems of ICT use in educational process, theoretical and methodological approaches of 
innovations research in training of students of an art direction are analyzed. It is noted that the development of musical 
talent of the prospective music teacher in the process of professional training is a priority of higher education institutions. 
The definition of the concepts “information and communication technologies”, “musical talent”, “information and 
communication competence” of prospective music teachers is considered. It is determined that the pedagogical features 
of using ICT involve the study of a set of tools to improve the learning process, since the tool is a source of educational 
information and means of learning, and the acquisition of ICT competencies by prospective music teachers requires 
knowledge, skills and ability to solve various professional tasks. It is noted that the development of personal ICT 
competence by a future specialist is closely related to the development of his talent. It is substantiated that the creation 
of special conditions for the use of ICT will promote the activation of perception, development of intellectual abilities, 
motivation, and in particular, the musical talent of the individual. It is determined that a personality-oriented approach to 
learning is effective in the development of musical talent of prospective music teachers. The experience of using different 
types of ICT and their pedagogical potential in the development of musical talent of prospective music teachers is studied. 
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On the basis of scientific resources analysis on the use of ICT in the development of musical talent of prospective teachers 
of music, the most appropriate means and methods of teaching have been identified. It is determined that the active 
implementation of ICT in the prospective music teachers’ training will ensure the development of musical talent, the 
professional growth and acquisition of ICT competence.

Key words: information and communication technologies, musical talent, prospective music teachers, professional 
training, pedagogical aspect, ICT competence.

Постановка проблеми. Актуальною пробле-
мою сучасності є вдосконалення змісту профе-
сійної підготовки майбутніх учителів музичного 
мистецтва засобами інформаційно-комунікацій-
них технологій (далі – ІКТ). Зауважимо, що розви-
ток інформаційного суспільства в Україні є одним 
із національних пріоритетів, а широке застосу-
вання ІКТ передбачає стимулювання та мотиву-
вання поширення здобутків у всі сфери життє-
діяльності особи (КМУ Страт., 2013). Крім того, 
інформаційні технології є стратегічним ресурсом 
освіти, що здатні значно змінити та оптимізувати 
способи навчання, що сьогодні не вимагає пере-
конливих доказів.

Використання ІКТ відкриває широкі перспек-
тиви якісної професійної підготовки майбутніх 
учителів музичного мистецтва, сприяє станов-
ленню конкурентоспроможного, мобільного, кре-
ативного фахівця. Ґрунтовні педагогічні дослі-
дження пов’язані з активним залученням ІКТ у 
педагогічний процес, спрямованих на форму-
вання різних компонентів професійної компе-
тентності, висвітлюють окремі їх аспекти, але 
малодослідженим питанням залишається аналіз 
педагогічних особливостей використання ІКТ в 
розвитку музичної обдарованості майбутніх учи-
телів музичного мистецтва.

Аналіз досліджень. Проблеми використання 
ІКТ в освітньому процесі є об’єктом дослідження 
багатьох науковців (М. Антонченко, І. Богданова, 
Л. Боднар, В. Горбенко, Г. Дехтярьова, І. Заха-
рова, О. Сидорова, Ю. Триус) і підтверджуються 
теоретичними концептуальними дослідження, 
зокрема теорією цілісного навчального процесу 
(Ю. Бабанський, К. Платонов, М. Сорокін).

На формування інформаційно-цифрової ком-
петентності фахівця як однієї з ключових компе-
тентностей зауважується в працях Ю. Запорож-
цевої, В. Вембер, О. Кузьмінської, О. Спіріної, 
а також досліджується в зарубіжних наукових 
працях (С. Джан, Л. Салганік, Д. Букантате, 
К. Пукеліс).

Теоретико-методологічні підходи дослідження 
інновацій у навчанні студентів мистецького 
напряму спостерігаємо в працях сучасних дослід-
ників (Г. Білозерська, К. Кушнір, Сі Даофен). Про 
важливість технологізації як нового ступеня ефек-

тивності й оптимальності процесу навчання наго-
лошується в наукових дослідженнях А. Нісімчук, 
О. Падалки; про необхідність удосконалення тех-
нологій навчання музичних дисциплін, створення 
музичних програм, музично-комп’ютерних техно-
логій для розвитку майбутніх музикантів наголо-
шуються вченими: Л. Гавріловою, І. Горбуновою, 
Л. Паршиною, І. Товпичем, Д. Чураковим.

Дослідження параметрів творчої та музич-
ної обдарованості особистості вбачаємо в пра-
цях А. Гостдінера, В. Моляко, С. Савшинського, 
Б. Теплова, Я. Кічука, але в розрізі аналізу науко-
вих джерел маловивченим залишається питання 
розвитку музичної обдарованості майбутніх учи-
телів музичного мистецтва засобами ІКТ.

Мета статті – проаналізувати педагогічні 
особливості й можливості використання інфор-
маційно-комунікаційних технологій у розви-
тку музичної обдарованості майбутніх учителів 
музичного мистецтва.

Виклад основного матеріалу. Розвиток 
музичної обдарованості майбутнього вчителя 
музичного мистецтва в процесі професійної під-
готовки завжди було пріоритетним завданням 
закладів вищої освіти. Відповідно до реалій сьо-
годення, важливим завданням постало й активне 
використання засобів ІКТ в цьому аспекті, адже 
майбутній фахівець повинен вирізнятися мобіль-
ністю, гнучко та креативно розв’язувати профе-
сійні завдання, вправно користуватися засобами 
комунікаціями, інформаційними джерелами й 
уміти застосовувати їх у саморозвитку.

У наукових дослідженнях ІКТ визначається як 
сукупність методів, засобів і прийомів пошуку, 
зберігання, опрацювання, подання та переда-
вання графічних, текстових, цифрових, аудіо- й 
відеоданих на базі персональних комп’ютерів, 
комп’ютерних мереж і засобів зв’язку (Гуревич та 
ін., 2015: 20), а ІКТ-навчання – це комп’ютерно-
орієнтований складник педагогічної техноло-
гії, яка відображає деяку формалізовану модель 
певного компонента змісту навчання й методики 
його подання в навчальному процесі, що пред-
ставлена в цьому процесі педагогічними про-
грамними засобами та передбачає використання 
комп’ютера, комп’ютерно-орієнтованих засобів 
навчання й комп’ютерних комунікаційних мереж 
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для розв’язування дидактичних завдань або їх 
фрагментів (Биков, 2012: 125).

Як зазначає Ю. Запорожцева, «використання 
ІКТ дає можливість значно підвищити продук-
тивність навчання за рахунок доцільного дозу-
вання та доступності нової інформації, мініміза-
ції сторонніх шумів, оперативного взаємозв’язку 
джерела навчальної інформації та учасників 
освітнього процесу, адаптації темпу навчання 
учбового матеріалу до можливого рівня його 
сприйняття особистістю певної вікової групи, 
урахування індивідуальних стилів навчання та 
здібностей кожного, ефективного поєднання 
індивідуального, парного та групового режимів 
роботи» (Запорожцева, 2019: 79–82).

Педагогічні особливості використання ІКТ 
передбачають вивчення комплексу засобів для 
вдосконалення навчального процесу, адже засіб є 
джерелом навчальної інформації та інструментом 
у засвоєнні знань.

ІКТ в професійній підготовці майбутніх учи-
телів музичного мистецтва є специфічними 
засобами, адже вони поєднують мультиме-
дійні технології, аудіообразну інформативність 
музики й сучасні підходи до музичного навчання 
(Гаврілова, 2015: 134–172). Тому набуття ІКТ-
компетентностей майбутніми вчителями музич-
ного мистецтва передбачає потребу в отриманні 
знань, умінь, навичок і здатності розв’язувати 
різні професійні завдання.

Отже, крім розв’язання фахових завдань, 
що стосуються технічних умінь (підключення 
та користування персональним комп’ютером, 
принтером, сканером, зовнішніми носіями та 
здійснення інших необхідних операцій), до ІКТ-
компетентності належать уміння: користуватися 
комп’ютерними програмами, компонувати муль-
тимедійні презентації, листуватися електронною 
поштою, обробляти аудіофайли в аудіоредакто-
рах, користуватися електронними версіями фахо-
вих журналів, монтувати відеоролики, створю-
вати колажі, анімації, користуватися цифровими 
словниками, енциклопедіями, спілкуватися на 
професійних форумах, узагальнювати резуль-
тати своєї діяльності, комунікувати в соцмере-
жах, уміння працювати із цифровою технікою, 
створювати персональні сайти, канали на різних 
платформах тощо.

Розвиток особистої ІКТ-компетентності май-
бутнім фахівцем тісно пов’язаний із розвитком 
його обдарованості, адже такі технології здатні 
полегшити виконання завдань у комфортному 
темпі поряд із накопиченням необхідних знань, 
умінь і навичок.

Згідно з науковими дослідженнями В. Моляко, 
обдарованість доцільно розглядати як системне 
утворення, що є своєрідним «координатором, 
регулятором, стимулятором» саме творчої діяль-
ності особистості (Моляко, 2002: 11–15).

Ученим Я. Кічуком узагальнюється дефініція 
поняття обдарованості, що є результатом вза-
ємодії інтелектуальних здібностей особистості, 
в основі яких виступає ерудиція та сприятливе 
навколишнє середовище (Кічук, 2016: 64–66). 
Важливою характеристикою обдарованості є кре-
ативність особистості, в даному аспекті обдаро-
ваність постає як «якісно своєрідне сполучення 
здібностей» і наполегливість особистості як вияв 
мотивації, що слугує її суттєвою ознакою (Гаври-
люк та ін., 2020: 51–55).

Музична обдарованість відображає рівень роз-
витку музичних здібностей і характеризується 
наявністю музикальності як особливої сприй-
нятливості особистості до музичного мистецтва. 
У наукових джерелах пропонується умовна та 
взаємопов’язана класифікація якостей музикаль-
ності з погляду виконавської діяльності, серед 
яких – художні (проникливість, змістовність, 
артистизм, емоційність виконання); технічні 
(віртуозність, точність гри); естетичні (темброве 
багатство звучання, нюансування) якості (Гатрич, 
2014: 127–131; Белінська та ін., 2020: 16–21).

Сама специфіка професійної діяльності май-
бутніх учителів музичного мистецтва перед-
бачає потенціал обдарованого фахівця. Так як 
рівень музичної обдарованості майбутніх учи-
телів музичного мистецтва залежить від змісту 
й рівня інтелектуального розвитку особистості, 
створення спеціальних умов використання ІКТ 
сприятиме активізації сприйняття, розвитку інте-
лектуальних здібностей, мотивації та, зокрема, 
музичної обдарованості особистості (наочно-
образне, творче мислення).

Поняття «музична обдарованість», згідно з 
ученнями Б. Теплова, А. Гостдінера, є вищим 
ідеалізованим проявом музичних здібностей, що 
характеризується блискучим музичним слухом, 
феноменальною пам’яттю, пластичним і скоор-
динованим руховим «апаратом», здатністю до 
навчання, працездатністю (Теплов, 2005: 49).

Але поряд із вищесказаним створення спеці-
альних умов для розвитку музичної обдарованості 
засобами ІКТ потребує педагогічного супроводу 
та підтримки.

У розвитку музичної обдарованості майбутніх 
учителів музичного мистецтва ефективним є осо-
бистісно-орієнтований підхід до навчання, коли 
студент із «об’єкта педагогічного впливу стає 
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суб’єктом творчої діяльності» на основі індивіду-
алізації навчання.

До ІКТ, які використовуються в навчанні 
музичного мистецтва, згідно з ученням Л. Гаврі-
лової, належать такі групи засобів: для набуття й 
закріплення теоретичних знань (електронні під-
ручники, програмні засоби з поясненням музич-
них термінів, елементів музичної грамоти, тео-
рії музики, тестові завдання із закріплення нот, 
інтервалів, акордів); для набуття й закріплення 
знань із музичної літератури (мультимедійні 
музичні енциклопедії, ілюстровані довідники, 
тестові програми з музичною вікториною); для 
відпрацювання навичок гри на музичному інстру-
менті, синтезатори (комп’ютерні навчальні про-
грами для оволодіння грою на фортепіано, гітарі, 
музичному комп’ютері); для розвитку музичного 
слуху (програми-тренажери із різновидами слу-
хових диктантів, програми для контролю чистоти 
вокальної інтонації); для розвитку музично-твор-
чих здібностей (комп’ютерні програми для розви-
тку навичок композиції та аранжування) (Гаври-
лова, 2015: 134–172).

На основі аналізу наукових джерел щодо вико-
ристання ІКТ в розвитку музичної обдарованості 
майбутніх учителів музичного мистецтва виокре-
мимо найбільш доцільні засоби та методи навчання:

1. Використання інтернет-технологій, які 
дають змогу знайти інформацію будь-якого фор-
мату, у тому числі інтерактивні словники, енци-
клопедії, електронні бази нотної літератури, 
що підвищують ефективність сприйняття за 
рахунок доступності, яскравості, наочності та є 
невід’ємною частиною дистанційного навчання 
(Білозерська та ін., 2020: 123–128).

2. Використання комп’ютерних навчальних 
програм і тренажерів («Windows Media player», 
«Sibelius Software», «Finale», «MuseScore», «Note 
Trainer», «Musical Examenator», «Theta Music 
Trainer») є ефективним засобом економії часу, 
адже вони засновані на інтеграції різноманітних 
форм діяльності, сприяють активізації та розвитку 
музичного слуху, мисленню, музичної пам’яті.

3. Створення мистецьких веб-квестів (веб-
квест – сайт у мережі Internet) передбачає само-
стійну роботу студентів, які виконують поставлене 
завдання на основі вивчення теоретичного матері-
алу, мистецький складник передбачає практичне 
відображення поставленого завдання на занятті 
в креативному, цікавому, лаконічному вигляді, 
що сприятиме розвитку імпульсу до творчості та 
є запорукою імпровізаційного музикування май-
бутніх учителів музичного мистецтва (Гаврилюк, 
2016: 69–70). Основне завдання такої квест-гри 

полягає в обробці інформації про основні склад-
ники заданої теми. Обсяг пошуку регламентується 
викладачем, але може бути розширеним. Така гра 
вміщує елементи перевтілення студентів в інші 
ролі: журналіст, відомі диригенти, дизайнери, 
мистецтвознавці тощо. Водночас розробляється її 
маршрут і запрошуються всі бажаючі прийняти в 
цьому участь (Білозерська та ін., 2020: 123–128).

4. Використання музичних каналів на плат-
формі «You Tube» сприяє залученню студентів до 
зразків шедеврів світового виконавського мисте-
цтва різних жанрів і стилів. Важлива роль випадає 
викладачеві, котрий за допомогою впровадження в 
навчальний процес різних можливостей викорис-
тання інноваційних технологій спрямовує пошук 
студента в необхідне русло, учить здійснювати 
відбір інформації, логічно вибудовувати пошук, 
сприяє прояву критичного мислення та творчої 
інтуїції (Білозерська та ін., 2020: 123–128).

5. Використання технології QR-коду (коду 
швидкого реагування), що є зашифрованим поси-
ланням на певний ресурс або даними, що спрос-
товує пошук і використання будь-яких інтер-
нет-ресурсів чи інформації з посиланням на 
гугл-диск. За допомогою такої зручної технології 
студент може отримувати завдання від викладача 
й виконувати завдання до перевірки (так можна 
створювати електронні каталоги музичних творів 
з допоміжними посиланнями на фото, відео або 
текст, збірники дитячих пісень із методичними 
вказівками, театральні вистави з посиланням на 
лібрето або опис творчості композитора). За допо-
могою закодування інформації можна зробити 
більш гнучкий спосіб пошуку необхідного мате-
ріалу відповідно до певної теми, а також навчи-
тися самостійно генерувати свій QR-код із само-
стійним виконанням заданого матеріалу.

6. Створення інтелектуальної мапи (інте-
лект-мапа, ментальна мапа, мапа думок, діаграма 
зв’язків, Mide-мапа) для активізації пам’яті й мис-
лення. Інтелект-мапа є новим способом запису 
різного роду інформації у вигляді графічного 
«розгорнутого» зображення способом від центру 
до країв. Такий спосіб доречний при вивченні тео-
рії диригування (технічного її складника, худож-
ньо-виразного, комунікативно-психологічного, 
управлінсько-організаторського). Розкрити зміст 
цієї дисципліни допоможе використання про-
грами Mindmeister для складання інтелектуальної 
мапи (Білозерська та ін., 2020: 123–128).

У розвитку музичної обдарованості майбут-
ніх учителів музичного мистецтва засобами ІКТ 
доцільним є застосування методу зорового сприй-
няття музичної графіки (Х. Хайнер), що харак-
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теризується здатністю за допомогою комп’ютера 
по слуху записувати почуту музику, таким чином 
читання нот відбувається на основі підсвідомого 
сприйняття багатолінійного текстового малюнка, 
а також метод створення й аналізу матриць 
(«матричний аналіз», І. Істомін) сприяє осмис-
ленню комплексності музично-виражальних засо-
бів, що використані в окремому творі, сприяє син-
тезу знань зі всіх музичних дисциплін.

Висновки. Проаналізувавши педагогічні 
особливості й можливості використання інфор-
маційно-комунікаційних технологій у розви-
тку музичної обдарованості майбутніх учителів 
музичного мистецтва, можна зробити висновки, 

що широке використання ІКТ у розвитку музичної 
обдарованості майбутніх учителів музичного мис-
тецтва можливе лише при поєднанні традиційних 
технологій навчання, адже «жодна з розглянутих 
інноваційних концепцій не може бути механічно 
використаною в сучасних національних умовах 
як цілісна система» (Даофен, 2015: 139–143). 
Використання ІКТ потребує чіткої організації для 
забезпечення систематичної самостійної роботи 
студентів, а тому подальші наукові дослідження 
вбачаємо в розробці методичних рекомендацій 
щодо систематичного впровадження ІКТ в розви-
тку музичної обдарованості майбутніх учителів 
музичного мистецтва.
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ВИКОРИСТАННЯ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ 
КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

У статті досліджено одну з важливих проблем сучасної лінгводидактики – формування комунікативної ком-
петентності, зокрема, за допомогою мережі Інтернет. Розкривається суть понять ‹‹лексичʜа компетенція››, 
‹‹граматичʜа компетенція››, ‹‹семаʜтичʜа компетенція››, ‹‹фоʜологічʜа компетенція››, ‹‹орфографічʜа компе-
тенція›› й ‹‹орфоепічʜа компетеʜція››. Основна увага зосереджується на методиці формування комунікативної 
компетентності засобами мережі Інтернет, а саме подано характеристику видів діяльності, котрі викорис-
товуються для оволодіння лексикою англійської мови. Висвітлюються різні форми роботи з Інтернет-контен-
том, які використовуються на заняттях з англійської мови: самостійна або групова робота учʜів з Іʜтерʜет-
ресурсами, участь у міжʜародʜих проектах, листуваʜʜя електроʜʜою поштою, створеʜʜя власʜих сайтів. 
Схарактеризовано сутність феномена ‹‹мовна компетенція›› та ‹‹мовленнєва компетенція›› на основі праць 
провідних науковців з означеної теми, а також подано власне авторську інтерпретацію дослідженого поняття. 
Поряд з означеним об’єктом дослідження розглянуто використання Інтернету для різних форм дистанційної 
роботи. Також зазначається, що осʜовʜим внутрішнім мотивом ʜавчальʜої діяльʜості для більшості учʜів є 
орієʜтація ʜа практичʜо зʜачущий результат, а ʜе ʜа засвоєʜʜя суми зʜаʜь.

Поряд із цим схарактеризовано методи ʜавчаʜʜя, що співвідʜосяться з використанням усесвітньої павути-
ни. Серед цих методів проаналізовано твердження щодо формування комунікативної компетентності не тільки 
провідних українських науковців, а й зарубіжних учених. Запропоновано характеристику методів ʜавчаʜʜя, що 
співвідʜосяться з використанням Інтернету для формування комунікативної компетентності: теоретичʜий, 
іʜдивідуальʜо- й соціальʜо-психологічʜий, літературʜо- й мовʜо-дидактичʜий, інтенсивний. Поряд із методами 
навчання присвячено увагу етапам роботи в мережі Інтернет, серед яких визначено три основні етапи.

На основі аналізу методико-педагогічних праць, які стосуються формування комунікативної компетентнос-
ті на уроках англійської мови за допомогою мережі Інтернет подано авторське бачення формування іншомовної 
комунікативної компетентності.

Ключові слова: комунікативна компетентність, компонент, мовна компетенція, іноземна мова, Інтернет-
контент, етап навчання.
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USE OF THE INTERNET IN THE CONTEXT OF FORMATION  
OF COMMUNICATIVE COMPETENCE AT ENGLISH LANGUAGE LESSONS

One of the most important problems of modern linguodidactics – the formation of communicative competence, 
in particular, through the Internet is examined in the article. The essence of the concepts “lexical competencе”, 
“grammatical competence”, “semantic competence”, “phonological competence”, “orthographic competence” and 
“orthoepic competence” is revealed. The main attention is focused on the method of formation of communicative 
competence by means of the Internet, namely, the characteristics of the types of activities used to master the 
vocabulary of the English language are given. Various forms of work with Internet content used in English classes 
are observed: individual or group work of students with Internet resources, participation in international projects, 
e-mail correspondence, creation of own sites. The essence of the phenomenon “linguistic competence” and “speech 
competence” is characterized on the basis of works of leading scientists on the specified subject, and also the author's 
interpretation of the researched concept is given. Along with the indicated object of research, the use of the Internet 
for various forms of remote work is considered. It is also noted that the main internal motive of learning activities for 
most students is to focus on a practically tangible result, and not to assimilate the amount of study.

In addition, the article describes the methods of study that correspond to use of the World Wide Web. Among these 
methods, the statements about the formation of communicative competence not only of leading Ukrainian scientists, but 
also of foreign scientists are analyzed. The characteristics of teaching methods that are correlated with use of the Internet 
for the formation of communicative competence are proposed: theoretical, individual and socio-psychological, literary 
and linguistic-didactic, intensive. Along with teaching methods, attention is paid to the stages of work with the Internet, 
among which three main stages are identified.

Based on the analysis of methodological and pedagogical works related to the formation of communicative 
competence at English lessons using the Internet, the author's vision for formation of foreign language communicative 
competence is presented.

Key words: communicative competence, component, language competence, foreign language, Internet content, 
studying stage.

Постановка проблеми. Сьогодні для фахів-
ців у галузі навчання іноземних мов важливим є 
той факт, що мова як засіб спілкування, набула 
нової форми існування у віртуальному просторі, 
а викладачі іноземних мов отримали унікальну 
можливість використовувати сучасну живу іно-
земну мову в процесі навчання та створювати 
власний інформаційний віртуальний простір. 
Як і все нове, проблема використання віртуаль-
ного простору вимагає додаткового осмислення. 
Усесвітня мережа має величезний потенціал для 
використання практично в усіх сферах людської 
діяльності, у тому числі й у галузі навчання іно-
земних мов. Проте в цьому й полягає складність 
її використання: занадто багато можливостей. 
Тож необхідно вибрати ті з них, які будуть дій-
сно ефективні та привнесуть щось нове в процес 
навчання іноземних мов.

Актуальність використання мережі Інтернет 
під час формування комунікативної компетенції 
на уроках англійської мови надзвичайно висока. 
Освоєння методів і навичок роботи з Інтернет-
ресурсами дасть учителю можливість покращити 
навчальний процес, урізноманітнити, осучаснити 
методи та прийоми викладання, підвищити моти-
вацію до вивчення предмета.

Аналіз досліджень. Вивченням питань 
розвитку творчої активності учнів на уро-
ках іноземної мови займалися: Є. С. Полат, 
Р. М. Шаманська, Л. Ю. Шелест, Т. М. Шелест, 

Н. Ю. Кузнєцова, П. В. Сисоєв, М. Н. Євстиг-
нєєв, О. О. Сітало. Однак на сьогоднішньому 
етапі в методиці викладання іноземних мов 
ще недостатньо широко досліджені та описані 
шляхи використання всесвітньої мережі Інтер-
нет у навчальному процесі, особливо в контек-
сті формування комунікативної компетенції на 
уроках англійської мови з допомогою інтернет-
ресурсів.

Мета статті полягає в системному описі та 
обґрунтуванні теоретичних принципів ефектив-
ного використання ресурсів Інтернет-мережі для 
формування комунікативної компетентності на 
уроках англійської мови в старших класах.

Виклад основного матеріалу. Проблема фор-
мування комунікативної компетенції студентів 
розглядалася багатьма науковцями через її акту-
альність. Розглянемо можливі вирішення цієї 
проблеми, що представлені в їхніх працях. Дослі-
дження питання формування комунікативної ком-
петентності розпочато ще у 80-х роках минулого 
століття американським лінгвістом Н. Хомським 
у його відомій публікації «Мова та мислення» 
(Хомский, 1972: 110).

Комунікативна компетентність – особливе 
системне психологічне утворення, що містить у 
собі три взаємопов’язані підсистеми: 1) мовний 
досвід, що спонтанно накопичується носієм мови 
в життєвій практиці; 2) знання про мову, що набу-
ваються в організованому навчанні; 3) мовну інту-
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їцію, що формується як похідна від перших двох 
компонентів (Божович, 2013: 43–44).

Комунікативний досвід містить три аспекти: 
1) практику спілкування мовою та використання 
її з метою пізнання людиною середовища й самої 
себе; 2) емпіричні узагальнення мовних явищ; 
3) рефлексію на свою та чужу мову, тобто усві-
домлення й оцінку її особливостей. Емпіричні 
висновки дитини про мовні явища, оцінка власної 
та чужої мови можуть бути адекватні лінгвістич-
ним знанням. Тому ще до навчання вона починає 
формуватися як єдність прагматичних умінь і 
самостійно відкритих знань.

М. Білогорка, Т. Мороз визначають два ком-
поненти комунікативної компетентності – мовну 
компетенцію як певний рівень обізнаності кон-
кретного суб’єкта чи суб’єктів з ідеальною зна-
ковою системою рідної або іноземної мови (мов), 
а мовленнєву – здатність людини до практичного 
використання знань про мову в процесі комуніка-
ції (Білогорка, Мороз, 2015: 223). Явищу комуніка-
тивної компетенції властива ієрархічність і різно-
аспектні виявлення відповідно до щаблів (рівнів, 
сходинок) ієрархічної комунікативної піраміди, 
адже комунікативна компетенція – здатність пра-
вильно користуватися мовою в соціально-детер-
мінованих ситуаціях (Лещенко, 2009: 6). Кому-
нікативна компетенція – складне багатоаспектне 
поняття, яке позначає сукупність мовних знань, 
навичок і вмінь, оволодіння якими дає можли-
вість здійснювати мовленнєву діяльність згідно 
з мовними нормами в різних сферах діяльності. 
У відомій публікації Ради Європи «Загальноєвро-
пейські компетенції володіння іноземною мовою: 
вивчення, навчання, оцінка» подане поняття 
визначається як знання словникових одиниць і 
володіння певними формальними правилами, за 
допомогою яких словникові одиниці перетворю-
ються в осмислене висловлювання.

У структурі мовної компетенції як складника 
комунікативної компетенції виділяються такі ком-
поненти: лексична, граматична, семантична, фоно-
логічна, орфографічна й орфоепічна компетенції. 
Основу лексичної компетенції в цьому документі 
становлять знання словникового складу мови, що 
включає лексичні та граматичні елементи, а також 
здатність їх використовувати в мовленні.

Під граматичною компетенцією автори згада-
ного вище видання мають на увазі знання грама-
тичних елементів мови й уміння використовувати 
їх у своєму висловлюванні. Оскільки граматику 
конкретної мови можна розглядати як сукупність 
правил, що дають змогу складати впорядковані 
ланцюжки елементів, тобто будувати речення, 

то граматична субкомпетенція включає в себе 
здатність розуміти й висловлювати певний сенс, 
оформляючи його у вигляді фраз і пропозицій, 
побудованих за правилами цієї мови (на відміну 
від механічного відтворення завчених зразків).

Семантична компетенція учнів у визначенні 
вчених Ради Європи полягає в знанні можливих 
способів вираження певного значення слова й 
умінні використовувати ці способи вираження в 
процесі комунікації, тобто засвоєння лексичної, 
граматичної та прагматичної семантики слова. 
Лексична семантика займається питаннями зна-
чення слова, наприклад, слово в загальному мов-
ному контексті: референція; конотація; способи 
вираження деяких загальних понять; відносини 
між мовними одиницями: синонімія/антонімія; 
гіпонімія; сполучуваність; родовидові відно-
сини; компонентний аналіз; перекладацькі від-
повідності.

Фонологічна компетенція визначається як зна-
ння й уміння сприймати/відтворювати іноземну 
мову та включає звукові єдності мови (фонеми) і 
їх варіанти (алофони); артикуляційно-акустичні 
характеристики фонем (наприклад, дзвінкість, лабі-
алізація, назалізація тощо); фонетичну організацію 
слів (складова структура, послідовність фонем, 
словесний наголос, тони); просодику: наголос і 
ритм; інтонацію; фонетичну редукцію: редукцію 
голосних; сильні та слабкі форми; асиміляцію; 
випадання кінцевого голосного.

Орфографічна компетенція, згідно з концеп-
цією Ради Європи, передбачає знання символів, 
що використовуються при створенні письмового 
тексту, а також уміння їх розпізнавати й зобра-
жати на письмі.

На думку К. Ірісханової та Г. Стрєлкової, 
зміст комунікативної компетентності в процесі 
навчання іноземних мов і культур становлять такі 
компоненти (Ірісханова, Стрелкова, 2001: 127): 
знання фонологічних, лексичних, граматичних 
явищ і закономірностей мови, що вивчається як 
системи, включаючи когнітивну організацію та 
способи зберігання знань про мовні явища у сві-
домості індивіда (наприклад, асоціативні, пара-
дигматичні й інші види зв’язків мовних явищ); 
знання літературної норми мови, що вивчається й 
уміння застосовувати ці знання в комунікативній 
і професійній діяльності; мовні характеристики 
видів дискурсу (усний і письмовий дискурс, підго-
товлена й непідготовлена мова, офіційна й неофі-
ційна мова); основні мовні форми висловлювання: 
розповідь, опис, монолог, діалог. Н. Гончарова та 
Г. Кретиніна визначають взаємопов’язані компо-
ненти лінгвістичної (тобто мовної) компетенції, 
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які, співвідносячись із рівнями мовної системи, 
включають фонетико-фонологічну, лексико-гра-
матичну, дискурсивну компетенції. Тобто лінг-
вістична компетенція – інтегративне утворення, 
що визначається як здатність учнів співвідносити 
мовні засоби із цілями, сферами, ситуаціями, 
умовами мовного спілкування (Гончарова, Крети-
нина, 2009: 37).

Отже, аналіз структури мовної компетенції 
в роботах зарубіжних і вітчизняних дослідни-
ків дає змогу встановити, що мовна компетенція 
наявна в усіх сучасних моделях комунікативної 
компетенції, отримуючи при цьому різні назви – 
лінгвістична, мовна або граматична компетенція; 
комунікативна компетенція не може функціону-
вати самостійно без опори на мовну; залежно від 
кількості компонентів мовна компетенція отримує 
різне наповнення: чим менше компонентів кому-
нікативної компетенції виділяється дослідником, 
тим більш ємним стає зміст кожного складника 
мовної компетенції.

Аналізуючи інтерпретацію комунікативної 
компетенції зарубіжним й вітчизняними дослід-
никами, можемо зробити такі висновки:

1) комунікативна компетентність – це досвід, 
що розвивається і значною мірою усвідомлюється 
в ході спілкування між людьми, що формується й 
актуалізується в умовах безпосередньої людської 
взаємодії.

2) мовна компетенція визнається базовим ком-
понентом комунікативної компетенції, без мовної 
компетенції комунікативна компетенція не може 
бути сформована;

3) більшість учених розглядає мовну компе-
тенцію як знання мовної системи мови, що вивча-
ється на всіх рівнях (фонологічному, лексичному, 
граматичному) граматичних правил побудови 
речення;

4) деякі дослідники (І. Бім, В. Сафонова та ін.) 
включають у комунікативну компетенцію нави-
чки й уміння використовувати ці знання в мовній 
діяльності іноземною мовою.

Підводячи підсумки вищесказаного, варто 
зазначити, що термін «комунікативна компетен-
ція», що виник спочатку в лінгвістиці, проникає 
в теорію навчання іноземній мові, швидко роз-
вивається, збагачуючи методичну науку новими 
поняттями, ключовими з яких є комунікативна 
компетенція й комунікативна компетентність.

Формування останнього є основним при-
значенням дисципліни іноземна мова, оскільки 
випускники шкіл повинні вміти здійснювати 
іншомовне спілкування з носіями мови, спілку-
ватися за допомогою нових інформаційних тех-

нологій, мати доступ до різноманіття світової 
культури й політичного життя. Беззаперечним 
є той факт, що саме мережа Інтернет відкриває 
широкі можливості для формування комуніка-
тивної компетенції, зокрема, і на уроках англій-
ської мови.

У сучасному суспільстві інформаційно-кому-
нікативні технології з кожним днем стають 
невід’ємною частиною нашого життя, засобом 
спілкування все більшої кількості людей. Ресурси 
мережі Інтернет є безцінною базою для створення 
інформаційного середовища, освіти та само-
освіти, задоволення професійних та особистих 
інтересів і потреб. З огляду на це, останнім часом 
велику увагу приділяють інформатизації системи 
освіти, включаючи й мовну освіту.

Метою викладання іноземної мови в навчаль-
них закладах є формування іншомовної компетен-
ції, яка буде визначатися як умінням вести бесіду 
за особистої присутності учасників розмови, так і 
вмінням спілкуватися засобами всіляких сервісів 
і служб мережі Інтернет, адже на сучасному етапі 
технологічного розвитку спілкування в усесвіт-
ній мережі вже є не додатковим, а окремим рів-
ноправним видом людського спілкування (Биков, 
Жук, 2005: 128).

Розвиток освіти в наш час органічно 
пов’язаний із підвищенням рівня його інформа-
ційного потенціалу. Ця характерна риса багато в 
чому визначає як напрям еволюції самої освіти, 
так і майбутнє всього суспільства. Для успішної 
орієнтації у світовому інформаційному просторі 
учням необхідно оволодіти інформаційною, а 
також комп’ютерною культурою, оскільки прі-
оритет під час пошуку інформації все більше й 
частіше надається Інтернету.

Як інформаційна система Інтернет пропонує 
своїм користувачам безліч інформації та ресурсів. 
Базовий комплект послуг може включати:

– електронну пошту (e-mail);
– відеоконференції (наприклад, ZOOM, MS 

Teams, Google Meet, Skype);
– месенджери (наприклад, Telegram, Viber, 

Messenger);
– можливість публікації власної інформації, 

створення сайтів (web-site), домашніх сторінок 
(homepage) і розміщення на cepвepi;

– доступ до інформаційних ресурсів аудіо-, 
відео- (YouTube, Tik Tok) і текстового характеру;

– пошукові системи (Bing, Yahoo!, Baidu, 
Google, Shenma);

– розмови в мережі, зокрема в соціальних 
мережах Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter 
(chat).
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Усі ці можливості можуть активно викорис-
товуватися під час вивчення іноземної мови. 
Оволодіння комунікативною й міжкультурною 
компетенціями неможливе без практики спілку-
вання, і використання Інтернет-контенту в цьому 
випадку просто необхідне. Віртуальне серед-
овище дає змогу вийти за часові й просторові 
рамки, дає можливість автентичного спілкування 
з реальними співрозмовниками на актуальні для 
обох сторін теми (Биков, Жук, 2005: 14). Однак 
не можна забувати, що Інтернет – це лише допо-
міжний технічний засіб, продиктований часом. 
Для досягнення оптимальних результатів необ-
хідно грамотно інтегрувати його використання в 
навчально-виховний процес.

Більшість авторів статей пропонує інтегрувати 
Інтернет у навчальний процес, зберігаючи тради-
ційні засоби навчання. На думку Б В. Гаврилова, 
«використання Інтернету на уроці не має бути 
самоціллю. Щоб правильно визначити місце й 
роль Інтернету під час вивчення іноземної мови, 
необхідно знайти для себе чіткі відповіді на 
питання: для кого, для чого, коли, у якому обсязі 
він має використовуватися» (Гаврилов, 2016: 6). 
Знайти відповіді на ці питання необхідно на етапі 
підготовки до уроку англійської мови, виходячи з 
його типу, мети й очікуваних результатів.

Роль учителя під час використання Інтернет-
ресурсів у навчальному процесі є однією з най-
більш обговорюваних проблем. Не можна не 
погодитися з ученими, які вважають, що робота 
з Інтернетом висуває дуже високі вимоги до осо-
бистісних якостей, професійної підготовки вчи-
теля (Гаврилов, 2016: 6). Залежно від ступеня 
участі вчителя виділяють три типи уроків: із домі-
нуючою роллю вчителя, координуючою роллю та 
переважною роллю учня. Цілком обґрунтовану 
перевагу варто віддавати останньому підходу, 
який ґрунтується на проектній діяльності учнів, 
однак при цьому він не зменшує вартості двох 
інших на певних етапах навчання, показуючи 
можливість їх використання залежно від рівня 
учнів, теми й підбору сайтів.

Усесвітня мережа – потужний засіб навчання 
та пізнання. Як зазначають методисти, щоб засоби 
нових інформаційних технологій виявилися ефек-
тивними в шкільній освіті, вони повинні сфор-
мувати певну систему, яка передбачає інше розу-
міння: а) сутності викладання й навчання; б) ролі 
вчителя й учнів у цьому процесі; в) стосунків 
педагога та вихованців; г) оснащення робочих 
місць для здійснення навчально-виховного про-
цесу (Полат, Бухаркина, 2008: 199). Основні ж 
завдання комунікацій в освіті, на думку науковців, 

можна сформулювати так: «Ми хочемо, щоб наші 
школярі робили більше, ніж просто дивилися на 
світ через екран монітора. Ми хочемо, щоб наші 
діти й учителі ставили питання, ділилися ідеями, 
проводили спільні дослідження. Ми хочемо, щоб 
вони розуміли культуру, географію, політику, істо-
рію та науку в масштабі планети Земля. Телекому-
нікація – могутній засіб, який перетворює процес 
навчання» (Полат, Бухаркина, 2008: 199). Варто 
завважити, що справедливість такого акценту й 
учителі, й учні зрозуміли останнім часом – під час 
дистанційного навчання в умовах карантинних 
обмежень, які введені в більшості країн світу з 
початку березня 2020 року через небезпеку поши-
рення COVID-19.

Мережа Інтернет забезпечує доступ до акуму-
льованих знань як у текстовій, так і в графічній 
формах. Телебачення, відео, комп’ютерна гра-
фіка дають учням можливість отримати образну 
інформацію. Давно відомо, що образна інформа-
ція засвоюється краще, ніж текстова (скажи мені – 
і я забуду, покажи мені – і я запам’ятаю, дай мені 
діяти самому – і я навчуся (Полат, Бухаркина, 
2008: 200)). Багато проектів інтегрують вербальну 
та графічну інформацію, звук та анімацію. Учні 
в школах XXI століття повинні навчитися демон-
струвати своє розуміння ідей, фактів, концепцій, 
теорій, а не лише запам’ятовувати їх. Для цього 
потрібно створити відповідні умови вчителям та 
учням. Педагогам доведеться співпрацювати один 
із одним, щоб учні, застосовуючи гіпертекстові 
середовища й інтерактивні мультимедіа, могли 
успішно працювати над своїми проектами. Вони 
поступово будуть більш активно залучатися до 
пошукової, дослідницької та творчої діяльності, 
розвивати свої знання на основі обробки джерел 
інформації, одержуваних не тільки в себе в школі, 
а й з усіх кінців світу.

Для ефективної організації такої діяльності 
необхідно з’ясувати, які є форми роботи з Інтер-
нет-контентом і наскільки вони є доцільними та 
ефективними, залежно від мети уроку. Сучасні 
методисти пропонують такі форми роботи з інтер-
нет-контентом (Кузнєцова, 2012: 9):

1. Використання ресурсів Інтернету під час 
вивчення нової теми (добір додаткового матері-
алу, наочності, відео- й аудіофрагментів. Учи-
тель пояснює учням мету й завдання, роздає/
розсилає картки із завданнями й адресами сайтів, 
учні повинні продивитися матеріал, відібрати 
потрібне й запропонувати для використання під 
час вивчення теми).

2. Самостійна або групова робота учнів з 
Інтернет-ресурсами для підготовки доповідей, 
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повідомлень (активне використання зазначених 
вище пошукових систем).

3. Участь у міжнародних проектах (підбір 
тем проектів, які вписуються в програму, мають 
зв’язок із подіями міста, школи).

4. Листування електронною поштою (цей вид 
діяльності потребує певної технічної підготовки, 
бажано, щоб у кожного учня була власна поштова 
скринька).

5. Створення власних сайтів (ця форма має 
успіх за кордоном, але для українських шкіл є 
досить складною (на нашу думку, може бути все 
ж застосована в старших класах ліцеїв так званого 
«інформаційного» профілю)).

6. Спілкування вчителя з колегами, обмін 
досвідом, створення мережної взаємодії між педа-
гогами з будь-яких країн.

Можна доповнити цей список можливостями, 
пов’язаними з дистанційним навчанням через 
Інтернет, а також участю в різних конкурсах, у 
текстових і голосових чатах, проходження онлайн 
тестувань.

Ураховуючи стрімкий розвиток комп’ютерних 
технологій останнім часом, збільшення швидко-
сті роботи Інтернету, до цих можливостей ми б 
хотіли додати використання веб-камер під час 
Zoom-конференцій, загалом спілкування в режимі 
онлайн, проведення відеоуроків тощо.

На основі методичних праць можна виділити 
таку послідовність розробки завдань на основі 
Інтернет-ресурсів:

– Прогляньте навчальний курс і виділіть 
завдання, які не мають успіху на уроках у певному 
класі, які не мотивують учнів і не викликають у 
них зацікавленості.

– Проаналізуйте недоліки цих завдань, проду-
майте, яким чином можна покращити їх із допо-
могою ресурсів інтернету. Пам’ятайте, що немає 
одного правильного засобу для всіх завдань або 
для всіх учнів, тому вам потрібно експерименту-
вати, проявити фантазію, створити диференційо-
вані, можливо, індивідуальні завдання.

– Після визначення шляхів застосування, роз-
робки завдань варто знайти галузь чи сайт, який 
ви будете використовувати, наприклад: чат, роз-
силка, веб-сайт. Вам необхідно розробити відпо-
відні критерії для оцінювання й вибору сайтів. 
Це залежить від вашої ситуації й від того, як ви 
плануєте застосувати інтернет-ресурси. Корисні 
критерії можуть включати оцінку інструкційних 
елементів, таких як зміст, доступність і цінність 
для досягнення поставленої мети, функціональні 
елементи, елементи дизайну, такі як швидкість і 
гнучкість, зручність у користуванні.

– Обравши галузь чи сайт, ви можете перейти 
до етапу проектування завдань, які будуть відпо-
відати як вашим цілям, так й обраному сайту.

Розробляючи завдання, потрібно пам’ятати, 
що воно не має просто інтерпретувати те, що 
можна було б зробити й без інтернету. Учні зна-
чно виграють у тому випадку, якщо вправи тре-
нують різні види навчання, дають реальну мож-
ливість для комунікації та сприяють взаємодії та 
співпраці. Завдання мають давати учням можли-
вість оцінювати, рецензувати, публікувати, порів-
нювати, моделювати, створювати, досліджувати, 
висувати гіпотези, організовувати, сперечатися, 
брати інтерв’ю, слухати, дивитися, спостерігати, 
переказувати, експериментувати, грати й робити 
доповіді. У цьому випадку завдання такого типу 
будуть сприяти формуванню та розвитку інфор-
маційної компетенції учнів. Можна створити без-
ліч завдань різного рівня складності для розвитку 
навичок усного мовлення, письма й аудіювання.

Організація інтернет-завдань зазвичай прохо-
дить у три етапи (Гаврилов, 2016: 6):

1. Підготовка – розвиток навичок говоріння, 
актуалізація раніше отриманих знань, вивчення 
лексики, мотивація й налаштування учнів на 
подальшу роботу, уведення в тему.

2. Робота в мережі інтернет – пошук у мережі, 
читання й письмо, обробка специфічної інформа-
ції та занесення її до бланків відповідей, пошук 
відповідей на питання тощо. На цьому етапі учні 
мають чітко розуміти, що їм потрібно зробити й 
скільки часу в них є на виконання завдання.

3. Робота в класі поза мережею Інтернет – 
обмін отриманою інформацією, обговорення того, 
що учні знайшли, дізналися, виконали чи не вико-
нали під час роботи в мережі.

Для вчителів, які вирішили використовувати 
завдання поданих зразків, можна дати такі поради:

–	 Кожного разу, коли вчитель використовує 
інформаційно-комунікативні технології на уроці, 
він повинен мати запасний план проведення уро-
ків, якщо техніка вийде з ладу, не буде працювати 
сайт через неякісний Інтернет-зв’язок чи відклю-
чать електроенергію.

–	 На уроці можна організувати роботу безпо-
середньо в мережі Інтернет, а можна завантажити 
декілька сторінок або необхідну частину сайта на 
диск. Краще, якщо завдання будуть передбачати 
парну або групову роботу, так як це сприяє роз-
витку навичок комунікації, навчанню співробіт-
ництва й запобігає ефекту, коли комп’ютер стає 
перешкодою для спілкування в класі.

–	 У комп’ютерному класі повинен бути віль-
ний простір, який має збільшуватися залежно 
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від кількості учнів. Ідеальний клас повинен 
мати місце, вільне від комп’ютерів, для групової 
роботи, дискусій або роботи над іншими завдан-
нями. Обладнання та столи не мають перешко-
джати зоровому контакту вчителя з класом, роботі 
з дошкою або пересуванню між групами.

Висновки. Отже, усі переваги роботи з вико-
ристанням Інтернет-контенту на уроці англійської 
мови, на наш погляд, очевидні. Однак, плануючи 
та готуючись до уроку з використанням мережі 
інтернет, учитель повинен завжди оцінювати, 
наскільки це виправдано й чи немає інших, більш 

ефективних засобів досягнення поставленої мети. 
Організовуючи роботу на основі інтернету, варто 
пам’ятати, що вона потребує ретельного відбору 
педагогом матеріалів, попередньої їх обробки та, 
звичайно, сучасних педагогічних технологій, які 
відповідають принципам особистісно орієнтова-
ного навчання й, відповідно, проблемній спрямо-
ваності всього процесу, в іншому випадку існує 
вірогідність того, що технократичний підхід, 
тобто захоплення використанням інформаційних 
технологій заради них самих, змістить убік цілі 
навчання іноземної мови, їх специфіку.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Білогорка М., Мороз Т. Шляхи формування мовної компетентності особистості. Актуальні питання гумані-

тарних наук. Випуск 11. Дрогобич, 2015. С. 222–228. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2015_11_33 (дата звер-
нення: 09.02.2021).

2. Божович Е. Д. Структура, динамика и механизмы развития языковой компетенции школьников. Психологичес-
кая наука и образование. 2013. № 5. С. 42–52. URL: http://psyedu.ru/journal/2013/5/Bozhovich.phtml. (дата звернення: 
01.02.2021).

3. Гаврилов Б. В. Плюсы и минусы компьютеризированного обучения иностранным языкам. URL: http://linguact.
hyperlink.ru/articles/gavrilov.html. (дата звернення: 11.02.2021).

4. Гончарова Н. А., Кретинина Г. В. Принципы развития иноязычной лингвистической компетенции студен-
тов-филологов (на материале национальных вариантов английского языка). Вестник Челябинского государствен-
ного педагогического университета. Челябинск, 2009. № 2. С. 32–39. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/printsipy-
razvitiya-inoyazychnoy-lingvisticheskoy-kompetentsii-studentov-filologov (дата звернення: 09.02.2021).

5. Ирисханова К. М., Стрелкова Г. В. «Языковой портфель» для нефилологов как средство развития автономии 
студента. Автономность в практике обучения ИЯ и культурам. Москва, 2001. С. 125–143.

6. Інформаційні технології і засоби навчання : збірник наукових праць / за ред. В. Ю. Бикова, Ю. О. Жука. Київ, 
2005. 272 с.

7. Кузнєцова Н. Ю. Створення віртуального середовища для вивчення іноземної мови (Технології Веб 2.0). 
Англійська мова та література. 2012. № 19–21. С. 8–10. URL: https://librarian.ucoz.com/_fr/0/7-353-29211.pdf (дата 
звернення: 01.02.2021).

8. Лещенко Г. Компендіум основних методичних понять : стислий виклад засад формування комунікативної укра-
їномовної компетенції. Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал. 2009. № 5. С. 6–13.

9. Новые педагогические и информационные технологи в системе образования / Е. С. Полат, М. Ю. Бухар-
кина, М. В. Моисеева, А. Е. Петров. Москва, 2008. 272 с. URL: https://www. twirpx.com/file/1650473/ (дата звернення: 
08.02.2021).

10. Хомский Н. Язык и мышление / перевод с английского. Москва, 1972. 126 с. URL: https://www.twirpx.com/
file/2075816/ (дата звернення: 01.02.2021).

REFERENCES
1. Bilihorka M., Moroz T. Shliahy formuvannia movnoi kompetentnosti osobystosti [The ways of formation of language 

competence of individual]. Actual issues of humanities. Edition 11. Drohobych, 2015. Pp. 222–228. URL: http://nbuv.gov.ua/
UJRN/apgnd_2015_11_33. (Last accessed: 09.02.2021) [in Ukrainian].

2. Bozhovych E.D. Struktura, dinamika i mehanizmy razvitiia yazykovoi kompetentsyi shkolnikov [Structure, dynamics 
and machanisms of development of language competence of pupils]. Psychology science and education. 2013. Nr 5. 
Pp. 42–52. URL: http://psyedu.ru/journal/2013/5/Bozhovich.phtml (Last accessed: 01.02.2021) [in Russian].

3. Havrylov B.V. Pliusy i minusy komputerizirovannoho obucheniia inostrannym yazykam [Pros and cons of computer 
studying of foreign languages]. URL: http://linguact.hyperlink.ru/articles /gavrilov.html.0 (Last accessed: 11.02.2021) 
[in Russian].

4. Honcharova N.A., Kretinina H.V. Printspy razvitiia inoyazychnoi linhvisticheskoi kompetentsii studentov-fililohov 
[Principles of development of foreign languages linguistic competence of students-philologists]. Actual issues of Cheliabinsk 
State Pedagogical University. Cheliabinsk, 2009. Nr. 2. Pp. 32–39. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/printsipy-razvitiya-
inoyazychnoy-lingvisticheskoy-kompetentsii-studentov-filologov (Last accessed: 9.02.2021) [in Russian].

5. Irishanova K.M., Strelkova H.V. Yazykovyi portfel dlia nefililohov kak sredstvo razvitiia avtonomii studenta [Language 
folder for not phililogists as a means of denvelopment of student’s autonomy]. Autonomy in the practice of foreign languages 
and cultures teaching. Moskow, 2001. Pp. 125–143.0 [in Russian].

6. Informatsiini technolohii i zasoby navchannia [Computer sciences and means of communication]. Kyiv, 2005. 272 p. 
[in Ukrainian].



303ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

Кучер В., Сиротюк М. Використання мережi Iнтернет у контекстi формування…

7. Kuznetsova N.Yu. Stvorennia virtualnoho seredovyscha dlia vyvchennia inozemnoi movy (Technolohii Veb 2.0) 
[Creation of virtual space for foreign language studying]. English language and literature. 2012. Nr. 19–21. Pp. 8–10. URL: 
https://librarian.ucoz.com/_fr/0/7-353-29211.pdf (Last accessed: 01.02.2021) [in Ukrainian].

8. Leshchenko H. Kompendium osnovnych metodychnych poniat' : styslyi vyklad zasad formuvannia komunicatyvnoi 
ukrainomovnoi kompetentsii [Kompendium of main methodological notions : brief review of basis of communicative 
Ukrainian language competence]. Ukrainian language and literature at school. 2009. Nr. 5. Pp. 6–13 [in Ukrainian].

9. Polat E. S., Buharkina M. Yu., Moiseeva M. V. Petrov A. E. Novye pedohohicheskie I informatsyonnye technolohii v 
sisteme obrazovaniia [New padogogical and informational technologies in educational system]. Moskow, 2008. 272 p. URL: 
https://www. twirpx.com/file/1650473/ (Last accessed: 08.02.2021) [in Russian].

10. Khomskyi N. Yazyk i myshlenie: perevod s anhliiskoho [Language and thinking: translation from English]. Moskow, 
1972. 126 p. URL: https://www.twirpx.com/file/2075816/ (Last accessed: 01.02.2021) [in Russian].



Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 35, том 3, 2021304

Педагогiка

УДК 378.147+811.161.2
DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863/35-3-46

Світлана ЛИЧУК,
orcid.org/0000-0003-4508-7368

кандидат філологічних наук,
доцент кафедри мовознавства

Івано-Франківського національного медичного університету
(Івано-Франківськ, Україна) svitlanavl@ukr.net

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ІНШОМОВНОЇ КУЛЬТУРИ  
В ІНТЕГРОВАНІЙ СИСТЕМІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ В ІФНМУ

Мета роботи – визначити основні концепти культурологічного підходу до вивчення української мови як 
іноземної. Предметом дослідження є феномен української ментальності, гостинності, культури (для студен-
тів-іноземців), зокрема свята, музейного й архітектурного мистецтва, літератури, а також української пісні 
тощо. Методологія дослідження передбачає використання таких загальнонаукових методів: системного, науко-
вого пізнання, гри; культурологічного підходу. Застосування системного методу дає змогу представити процес 
становлення, наприклад, конкретного свята, пісні, символіки міста цілісно і як складник загального процесу ста-
новлення звичаїв та обрядів українців, української пісні, символіки України. Важливий і поширений метод науко-
вого пізнання – історико-порівняльний. Його застосування допомагає визначити істотні ознаки, типологію і 
стадії порівнюваних історичних періодів розвитку обрядовості, української символіки, свят тощо. Гра як метод 
навчання. Значення педагогічної гри неможливо вичерпати й оцінити розважально-реактивними можливостя-
ми. Будучи розвагою, відпочинком, гра здатна перерости в навчання, у творчість, у терапію, у певну модель 
типу людських стосунків і проявів у праці. У статті використано культурологічний підхід – для аналізу природи 
феномена. Наукова новизна дослідження полягає в компаративному розгляді концепцій наукового подання мате-
ріалу та творчості як парадигми мистецької освіти. Обґрунтовано специфіку викладання української мови як 
іноземної через призму науки та мистецтва, особливо на початковому рівні її вивчення. Збереження національної 
ідентичності нашої держави є головною умовою її існування через поширення представниками інших країн. Гра 
як форма навчання, є близькою до реальних практичних ситуацій, тому перевірка знань подібного роду більш 
цікава студентам, оскільки дає не тільки виявити рівень теоретичної підготовки, а й застосувати отримані 
знання на практиці впродовж навчання.

Ключові слова: іноземні студенти, феномен, культура, свято, традиція, обряд, українська пісня.
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CONCEPTUAL CONCEPTS OF FOREIGN LANGUAGE CULTURE  
IN THE INTEGRATED SYSTEM OF STUDYING FOREIGN STUDENTS IN IFNMU

The purpose of the work is to identify main concepts of the cultural approach to the study of Ukrainian as a foreign 
language. The subject of our study is the phenomenon of Ukrainian mentality, hospitality, culture (for foreign students), 
including holidays, museum and architectural art, literature, as well as Ukrainian song and more. Methodology of the 
research involves the use of such general scientific methods as systemic method, method of scientific knowledge, game 
method; as well as cultural approach. Application of the systemic method allows to present, for example, the process of 
the development of a certain holiday, song or symbol of the city, both as a whole and as a part of the overall process 
of establishing Ukrainian customs and traditions, songs and symbols. Comparative-historical method is an important 
and widespread method of scientific knowledge. Its application helps determine essential features, typology and stages 
of the comparable historical periods in the process of development of rituals, Ukrainian symbols, holidays, etc. Game 
is used as a method of teaching. Significance of a pedagogical game cannot be overestimated due to its entertaining-
reactive possibilities. Being an amusement and recreation, it is able to grow into learning, creativity, therapy, models of 
human relationships and manifestations at work. The cultural approach is used in the article to analyze the nature of a 
phenomenon. The scientific novelty of the research is associated with the comparison of concepts of scientific presenting 
the material and creativity as a paradigm of artistic education. It has been revealed that the peculiarity of teaching 
Ukrainian as a foreign language lies in the fact that it’s a joining point of the science and art, especially at the initial level 
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of its study. Preservation of the national identity of our state is the main condition for its existence through the spread of 
representatives of other countries. Game, as a form of learning, is close to real practical situations. Testing of knowledge 
of this kind is more interesting for students, because it allows not only to identify the level of theoretical training, but also 
to apply the acquired knowledge in practice during training.

Key words: foreign students, phenomenon, culture, holiday, tradition, ritual, Ukrainian song.

Постановка проблеми. За даними Міністер-
ства освіти та науки в Україні, навчається більше 
ніж 66 тисяч іноземних студентів із понад 150 країн 
і з кожним роком їх кількість зростає (Офіційний 
сайт МОН). На базі Івано-Франківського наці-
онального медичного університету навчаються 
студенти з різних континентів світу: Європи, Азії, 
Африки та Америки. У 2017–2020 роках лідер-
ство за кількістю студентів в ІФНМУ належить 
Індії. Іноземці в Україні можуть здобувати освіту 
українською, російською або англійською мовою, 
залежно від запропонованих програм і рівня зна-
ння мови абітурієнтом. Серед обов’язкових пред-
метів важливе місце належить українській мові як 
іноземній.

Надзвичайної уваги потребують студенти-іно-
земці, процес адаптації яких нівечить їхній зла-
годжений особистісний і професійний розвиток, 
перспективу успішної самореалізації, здатність 
до осягнення та розуміння культури українського 
народу. Тому пристосування іноземних студен-
тів до навчання в українському університеті й до 
української культури потребує всебічних психо-
лого-педагогічних підходів (Тихоновський, 2014).

Необхідною умовою якісного засвоєння знань 
із дисципліни «Українська мова як іноземна» 
представниками з різних регіонів світу є ура-
хування ментальності, психологічного стану й 
інших якостей їхньої національної самосвідо-
мості, оскільки характерними труднощами, окрім 
мовних, методичних, організаційних, є й психо-
логічні (Довгодько, 2013; Сегеда, Осипенко, 2014; 
Щербяк, 2015).

Мета статті – виявити основні концепти куль-
турологічного підходу до вивчення української 
мови як іноземної.

Виклад основного матеріалу. Предметом 
дослідження є феномен української ментальності, 
гостинності, культури (для іноземців), зокрема 
свята, музейного та архітектурного мистецтва, 
літератури, української пісні тощо.

Ментальність особливо яскраво виявляється 
тоді, коли зіштовхується з носіями іншої мен-
тальності. На думку П. Герчанівської, «за своєю 
сутністю ментальність являє собою матрицю мис-
лення, крізь яку відбувається сприйняття народом 
основних аспектів реальності. У цьому ракурсі 
вона є виявленням захисної функції суспільства 
в його психологічному аспекті; у народній куль-

турі вона виконує роль механізму, що відповідає 
за психологічну адаптацію соціуму до навколиш-
нього середовища» (Герчанівська, 2011: 112 ).

А. Гусейнов визначив категорію культури через 
функціональне поняття ментальності: «… куль-
тура – її людський вимір, те, що зафіксовано в 
ментальності, вдачах, звичаях, що існує в людях і 
через людей, у живому досвіді їхнього спільного 
життя» (Гусейнов, 2009: 59).

Культура становить частину способу життя 
певного народу. Важливо визначити для іноземців 
особливості сучасного буття культури, зокрема 
взаємодії в ньому традиційного й інноваційного, 
стійкого й історично мінливого.

Гостинність як продукт культурно-історич-
ного розвитку людства та як форма практичної 
діяльності людини передбачає стосунки з іншими 
людьми. Міжцивілізаційна й міжкультурна комуні-
кації в сучасному світі є тим середовищем, у якому 
розвиваються процеси як прямої, так і опосеред-
кованої взаємодії останніх. Подолання культурних 
бар’єрів є важливим чинником для самооцінки 
людини, що сприяє розумінню традицій гостин-
ності й дає змогу виробляти норми та принципи 
взаємодії в соціумі. Комунікативна роль учасників 
спілкування міцно ствердилася в історичній прак-
тиці й у гостинності (Русавська, 2014: 62).

Українська гостинність – це особлива риса 
ментальності. Українці завжди виявляли повагу, 
пошану, доброзичливість до гостя. Саме таке 
ставлення до гостя забезпечує сімейну й сус-
пільну єдність. Студенти-іноземці з перших днів 
перебування в Україні мають змогу відчути укра-
їнську гостинність, підґрунтям якої є система тра-
дицій; людські стосунки найвиразніше розкриті 
у звичаях та обрядах. На практичних заняттях з 
навчальної дисципліни «Українська мова як іно-
земна» обов’язковими темами є «Знайомство», 
«Українська гостинність і ритуали прийому 
гостя», «Форми етикету». Студенти-іноземці 
засвоюють групи побутової лексики, відбувається 
процес їхньої адаптації до нового культурного 
середовища.

Програма з української мови як іноземної 
передбачає низку тем з історії та культури Укра-
їни, серед них такі: «Географічні відомості про 
Україну»; «Містами України»; «Київ – столиця 
України»; «Свята і традиції в Україні»; «Зимові 
свята в Україні»; «Весняні свята в Україні»; «Дер-
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жавні свята»; «Державні символи України» тощо. 
Вивчення комунікативних тем «Україна», «Київ – 
столиця України», «Містами України», «Місто, в 
якому я живу» доповнюємо історичними відомос-
тями про становлення й розвиток нашої держави 
та її столиці від давніх часів аж до сьогодення. 
Детально студенти вивчають їх на заняттях з істо-
рії України й опрацьовують самостійно.

Вивчення тем «Містами України», «Місто, 
у якому я живу» супроводжується заочною чи 
очною екскурсією. Уважаємо, що засвоєння сту-
дентами-іноземцями методичного матеріалу 
через доповнення екскурсійними елементами є 
не лише цікавим і пізнавальним, а й досить ефек-
тивним. Практикуємо ознайомлення з великими 
містами України за допомогою презентацій, нао-
чного матеріалу чи екскурсій – індивідуальних 
або групових.

Музей є спеціальною культурною інституцією, 
яка працює з репрезентаціями минулого й сучас-
ного. Місто Івано-Франківськ багате на музеї, 
що представляють історію та модерність нашого 
краю: краєзнавчий музей, художній музей, музей 
О. Довбуша, музей С. Бандери, музей патріотич-
ного виховання, музей Небесної сотні тощо.

Краєзнавчий і художній музеї, окрім історії 
міста та становлення краю, знайомлять відвідува-
чів з мистецтвом, культурою, народною творчістю 
Івано-Франківщини (Прикарпаття).

У вирі останніх подій, зокрема антитеро-
ристичної операції на Сході нашої країни, акту-
альним залишається питання війни і миру, яким 
цікавляться іноземці, відвідуючи новий музей 
Небесної сотні.

Засвоюючи знання про культуру нашого краю, 
студенти-іноземці діляться своїми враженнями 
від побаченого й почутого, активно обговорюють 
і порівнюють особливості різних культур, їх поді-
бність і відмінність. З огляду на те що майже всі 
академічні групи сформовані з представників різ-
них національностей, студенти не лише пізнають 
українську історію й культуру, а й інформують 
один одного про специфіку культури свого рід-
ного народу.

Український народ багатий на свої національні 
традиції. Їх відтворено в темах «Свята і традиції в 
Україні», «Зимові свята в Україні», «Весняні свята 
в Україні»; «Державні свята» тощо (15; 16; 17).

Свята – це невід’ємна частина нашої культури, 
багатогранне суспільне явище, життя соціуму. 
Погоджуємося з думкою В. Курбатова та І. Вере-
щагіної, що свята «не стільки відпочинок, скільки 
інший стан свідомості, протиставлений будням» 
(Курбатов, Верещагина, 2015). У ньому досить 

відчутна багатовікова спадкоємність традицій 
і духовних цінностей. Свято дає змогу пізнати 
весь досвід попередніх поколінь. Особлива роль 
у святі відводиться його естетичному складнику, 
що має вираження в чуттєво-емоційному змісті, 
експресивності, видовищності, елементах карна-
вальності, театралізації тощо.

Більшість традиційних свят, які позначені бага-
тою обрядовістю, яскравістю й пишністю, при-
вабливі тим, що зберігають і доносять до нового 
покоління важливі історичні факти із життя нашої 
країни й нашого народу.

Святкування – це унікальне явище людської 
культури, що виконує важливі соціальні функції: 
виховну, естетичну, розважальну, рекреативну, 
комунікативну тощо. Свята мають тісний зв’язок 
із народним побутом, кульмінаційними подіями в 
суспільному й особистому житті. Cвята здебіль-
шого супроводжують пісні. Українська пісня – 
це душа українського народу. Студенти-іноземці 
розуміють цей вислів, коли співають українські 
пісні на тематичних заняттях, під час підготовки 
до концертів і кураторської години (як вид само-
стійної роботи) (17; 18).

Кожен тип свята має свої специфічні особли-
вості, властиві тільки йому. У традиційній україн-
ській культурі розрізняють такі групи свят: сімейні, 
наприклад, хрестини, весілля; суспільні, напр. хра-
мові свята або дні святого (покровителя парафії чи 
міста); релігійні, поширені в більшості європей-
ських країн, як-от: Великдень, Різдво, Новий рік, 
Водохреща, день святого Івана (Купала), Масляна; 
державні, наприклад, День Конституції України, 
День незалежності України, День захисника Укра-
їни, День українського козацтва.

Вивчення тем «Свята і традиції в Україні», 
«Зимові свята в Україні»; «Весняні свята в Укра-
їні» супроводжуємо рольовими іграми. Одні й 
ті ж свята в різних умовах, інколи й одноразово, 
можуть сприяти як підтримці, збереженню сталої 
системи поглядів, так і піддаватися її критичному 
подоланню, розвінчанню.

Використання методики гри урізноманітнює 
практичне заняття, тим самим зацікавлюючи 
студентів-іноземців. Гра – це певна особливість 
чи якість поведінки людей, що відрізняється від 
повсякденної поведінки в житті. Різновидами 
гри є рольові та ділові ігри. Ігровий характер 
комунікації зумовлений самим принципом його 
функціонування, особливо в процесі здійснення 
особистісної комунікації. Під час гри студенти-
іноземці реалізують можливість творчо-креатив-
ного самовираження повною мірою (Batorsky, 
Renick-Butera, 2004).
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Ґрунтуючись на певних змістових і типологіч-
них характеристиках – малі форми вербального 
типу, креолізовані тексти, переважання візуаль-
ного начала, у яких повною мірою знаходить вияв 
ігровий компонент, що ґрунтується на мовній грі, 
полісемантичності, інтертекстуальності, асоці-
ативно-алюзивній грі, прихованих конотаціях, 
контекстних відношеннях, породжуючи жарти, 
каламбури, комічні ситуації тощо, формується 
структура гри (Денисюк, 2017). Вона передбачає 
створення концепції гри, створення сценарію, 
підготовку необхідного обладнання. Проведення 
гри передбачає певний алгоритм дій: створення 
ігрової ситуації, програвання ситуації, її обгово-
рення; аналіз і самоаналіз учасниками проведеної 
гри. Концепція гри передбачає виявлення умов 
гри, рольових перспектив, вимог до учасників 
гри, системи оцінювання як за кожним етапом, 
так й узагальнена; необхідне унаочнення, що 
призначене максимально наблизити гру до реаль-
ної ситуації.

Гра сприяє розвиткові певних навичок і рис 
характеру: цілеспрямованість, активність, дина-
мічність і продуктивність мислення, міцність та 
оперативність пам’яті, прагнення до досконалості 
й віра у свої сили.

Основою тем, що стосуються медичного про-
філю, зокрема «У поліклініці», «У лікарні», «На 
прийомі в лікаря» тощо, є ділова гра. Під час діло-
вої гри студенти потрапляють у певні умови, у 
яких їм відведені чітко визначені функції. Ство-
рені модельовані ситуації виробляють у студен-
тів-іноземців готовність швидко й безпомилково 
зробити правильний вибір, спонтанно приймати 
рішення тощо.

Вивчення будь-якої навчальної дисципліни 
переважно починається з опрацювання інфор-
маційних джерел. Сьогодні чільне місце відво-
диться інтернет-джерелам (Журбенко й ін., 2014). 
Такий підхід усуває будь-які труднощі для під-
готовки до занять і є особливо популярним для 
студентів-іноземців.

У процесі використання сучасної технології, 
гра (культурна, ділова медична тощо) на занят-
тях максимально залучає студентів-медиків у 
повсякденне, культурне, професійне спілку-
вання, до того ж вивчення побутових тем, тем 
медичної спрямованості уможливлює всебічну 
підготовку студентів медичного закладу вищої 

освіти як до буденного життя, так і до навчальної 
діяльності чи проходження клінічної практики. 
Ефективність проведення занять за таким типом 
дає змогу учасникам оволодіти цілісними сис-
темними знаннями, сформувати початкові нави-
чки спілкування та підготувати їх до майбутньої 
професійної діяльності, забезпечити реалізацію 
навчального процесу в безпосередньому зв’язку 
з навчанням, що, безумовно, сприятиме основам 
реального та клінічного мислення, становлення 
живого мовлення й повноцінного фахового рівня 
майбутнього лікаря.

Соціокультурне призначення гри може озна-
чати синтез засвоєння людиною багатства куль-
тури, потенцій виховання й формування її як до 
особистості – повноправного члена колективу.

Наукова новизна дослідження полягає в 
компаративному аналізі концепцій наукового 
подання матеріалу та творчості як парадигми 
мистецької освіти.

Висновки. Підсумовуючи, зазначимо, що 
особливість викладання української мови як іно-
земної знаходиться на стику науки та мистецтва, 
особливо на початковому рівні її вивчення. Це 
навчання й виховання особистості засобами мис-
тецтва. Безперечно, збереження національної 
ідентичності нашої держави є головною умовою 
її існування через поширення представниками 
інших країн.

Норми людської поведінки, етики, моралі, мен-
тальність і гостинність виявляються в діалозі з 
представниками інших культур і цивілізацій.

В умовах інформаційного перенасичення 
сучасного суспільства особливого значення набу-
ває гра як культурний феномен, що знаходить вияв 
у багатьох сферах життєдіяльності. Така форма 
навчання, безумовно, є близькою до реальних 
практичних ситуацій, а перевірка знань подібного 
роду більш цікава студентам, оскільки дає змогу 
не тільки виявити рівень теоретичної підготовки, 
а й застосувати отримані знання на практиці впро-
довж навчання.

Ігри національні й водночас інтернаціональні, 
міжнаціональні, загальнолюдські дають змогу 
моделювати різні ситуації життя, шукати вихід із 
конфліктних ситуацій, особливо в період адапта-
ції іноземних студентів, не вдаватися до агресив-
ності, послуговуватися списком найрізноманітні-
ших емоцій у сприйнятті об’єктивної дійсності.
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