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ЕТНОСВІТОГЛЯД ФОЛЬКЛОРНОГО ТАНЦЮ  
В МИСТЕЦЬКОМУ ПРОСТОРІ СУЧАСНОСТІ

Розглянуто питання формування етносвітогляду сприйняття народного танцю як ознаки національної іден-
тичності в контексті танцювальної культури ХХІ століття. Здійснено аналіз центральних атрибутів глобалі-
зації хореографічного мистецтва на прикладі народного танцю. Охарактеризовано загальні та розбіжні риси у 
глобалізаційних культурних процесах сучасності. Визначено перспективи інтеграції українських митців-хорео-
графів у європейське культурне середовище через усвідомлення їхньої ролі у формуванні світових культурно-мис-
тецьких тенденцій його сприйняття та збереження.

Метою цього дослідження є розгляд космополітичних та індивідуальних ознак національної танцювальної 
культури, а також їх тенденцій сприйняття в контексті інтеграції та глобалізації світового мистецького про-
стору початку ХХІ століття.

У процесі дослідження застосовані методи об’єктивності, історизму в порівняльному та культурологічно-
мистецькому аналізі хореографічних процесів. Зазначений методологічний підхід дає змогу розкрити та піддати 
аналізу мистецькі проекти, їх взаємодії і роль у хореографічному мистецтві України зокрема та світу загалом. 
Метод об’єктивності й історизму дає змогу відстежити динаміку та перспективи глобалізації хореографічного 
мистецтва. Порівняльний метод застосовується в дослідженні для виявлення космополітичних ознак танцю-
вальної культури у просторі культурно-мистецьких подій сучасності.

У дослідженні розширенні уявлення про функції хореографічного мистецтва у формуванні сприйняття 
повноцінного танцю в сучасній науці. Також одна з функціональних характеристик, що виділяється у досліджен-
ні, полягає в окресленні основних космополітичних факторів хореографічного мистецтва, що проявляються у 
ХХІ столітті, на прикладі народного танцю.

З’ясовано, що космополітичну ознаку народної танцювальної культури в мистецькому просторі сучасності 
можемо визначити такими категоріями, як нове прочитання архаїстично-традиційних поглядів на збереження 
народного танцю, формування новітнього етносвітогляду сприйняття фольклорного танцю країн світу, кож-
ного національного осередку, етнічної групи в мистецькому просторі сучасності. Як результат розвиненості 
відео- телефіксації, мережі Інтернет розширюються можливості фіксації фольклорного танцю, його популяри-
зації та донесення до глядачів усього світу.

Ключові слова: хореографічне мистецтво, танцювальна культура, танець, народний танець, етносвітогляд 
фольклорний танець, міжкультурна ознака народного танцю.
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ETHNIC WORLDVIEW OF FOLKLORE DANCE IN THE MODERN SPACE OF ART

It considers the issue of the formation of an ethnic worldview regarding the perception of folk dance, signs of national 
identity in the context of the dance culture of the 21st century. The analysis of the central attributes of the globalization 
of choreographic art is carried out on the example of folk dance. The unifying and distinguishing properties in the global 
processes of our time are characterized. The prospects for the integration of Ukrainian creators of choreographers into 
the European cultural environment through the awareness of their role in the formation of world cultural trends, their 
perception and saving have been determined.



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

Плахотнюк О. Етносвiтогляд фольклорного танцю в мистецькому просторi сучасностi

The purpose of this study is to examine the cosmopolitan characteristics and individuality of the national dance 
culture, as well as their perception trends in the context of the integration and globalization of the world art space at the 
beginning of the 21st century.

In the course of this research, the methods of objectivity and historicism were applied for a comparative cultural 
analysis of choreographic processes. This methodological approach allows not only to reveal art projects, but also to 
analyze their interaction and role in the choreographic art of Ukraine in particular and the world in general. The method 
of objectivity and historicism makes it possible to trace the dynamics and prospects of the globalization of choreographic 
art. The comparative method is used in this study to identify the cosmopolitan features of dance culture in the space of 
contemporary events in culture and art.

This study contributes to the expansion of ideas about the function of choreographic art in the formation of a full-
fledged perception of dance by modern science. Also, one of the functional characteristics that stands out in this study 
are the cosmopolitan factors of choreographic art, which are manifested in the 21st century through the example of 
folk dance.

Thus, it turned out that the cosmopolitan feature of folk dance culture in the modern art space can be defined by 
the following categories. This is a new interpretation of archaistic traditional views on the preservation of folk dance, 
the formation of a new ethnic worldview in the perception of the folk dance of the countries of the world, any national 
concentration or ethnic group in the modern space of art. As a result of the high level of modern development of technologies 
for video recording, tele-recording and the Internet, the possibilities of recording folklore dance, its popularization and 
reporting to viewers all over the world have expanded.

Key words: choreographic art, dance culture, dance, folk dance, ethnic worldview, folk dance, intercultural attribute 
of folk dance.

Постановка проблеми. Новітні технології та 
міжнародна інтегрованість діяльності людини, 
тісний взаємозв’язок культурно-мистецьких про-
цесів суспільств змінюють відносини у світі, і 
хореографічне мистецтво не може залишатись 
осторонь від цих процесів. Танець, як і будь-який 
інший вид мистецтва, підпадає під вплив спрямо-
ваних суджень, змін, нових громадських утворень. 
Про такі фактори свідчить історія хореографіч-
ного мистецтва за останні більш ніж сто років. Як 
приклади можемо пригадати: гендерні питання в 
балеті, зміни ставлення до перформативних форм 
танцю, використання нових технологій та аудіо- 
відеоінсталяцій у сценографії вистав тощо.

Мета роботи – розглянути космополітичні та 
індивідуальні ознаки національної танцювальної 
культури, а також тенденції їх сприйняття в кон-
тексті інтеграції та глобалізації світового мис-
тецького простору початку ХХІ століття.

Формулювання цілей дослідження. На пер-
ший план вступає доцільність аналізу основних 
ознак глобалізації хореографічного мистецтва на 
прикладі народного (етнічного, фольклорного) 
танцю. Також доречним є визначення спільних та 
відмінних рис, їх ознак у глобалізаційних куль-
турних процесах сучасності; постає необхідність 
розглянути можливості інтеграції українських 
митців-хореографів у європейське культурне 
середовище через певні події та усвідомлення 
їхньої ролі у формуванні світових культурно-мис-
тецьких напрямів.

Методологія дослідження полягає в засто-
суванні методів об’єктивності, історизму в 
порівняльному та культурологічно-мистецькому 
аналізі хореографічних процесів. Зазначений 

методологічний підхід дає змогу розкрити та під-
дати аналізу мистецькі проекти, їх взаємодії і роль 
у хореографічному мистецтві України зокрема та 
світу загалом. Метод об’єктивності й історизму 
дає змогу відстежити динаміку та перспективи 
глобалізації хореографічного мистецтва. Порів-
няльний метод застосовується в дослідженні для 
виявлення космополітичних ознак танцювальної 
культури у просторі культурно-мистецьких подій 
сучасності.

Наукова новизна роботи полягає в розши-
ренні уявлень про функцію хореографічного мис-
тецтва у формуванні сприйняття повноцінного 
танцю в сучасній науці. Також вона полягає в 
окресленні основних космополітичних факторів 
хореографічного мистецтва, що проявляються у 
ХХІ столітті, на прикладі народного танцю.

Аналіз досліджень. Відомий винахідник, 
інженер, доктор наук із фізики Моше Фельден-
крайз походив із родини українських євреїв. На 
піку своєї кар’єри він стає всесвітньо відомим 
фахівцем із руху людського тіла. Розробляє власну 
методику вдосконалення руху людського тіла, що 
відома світові як методика Фельденкрайза. Сут-
ність цього методу полягала в розвитку людського 
потенціалу, що ґрунтується на самосвідомості, 
саморозвитку, самоосвіті, а головне – розумінні 
«себе» у процесі роботи над рухом власного тіла. 
М. Фельденкрайз у праці «Усвідомленням через 
рух» зазначає: «Сучасне виховання, подібне дав-
ній і, зазвичай, примітивній практиці, ставить 
перед собою завдання забезпечити формування 
нівелючої пристосовності людей. Хоча воно і 
не може повністю подавити самовиховання, все 
ж, навіть у різних країнах, де методи виховання 
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и освіти постійно удосконалюються, все більше 
зростає подібність думок, зовнішності, спрямова-
ності тощо. Розвиток засобів масової інформації 
та помилково утвердженої ідеї соціальної рівно-
сті також робить свій внесок у стирання індивіду-
альних відмінностей» (Фельденкрайз, 2017: 10). 
Це твердження вдало підкреслює загальну тен-
денцію розвитку певних поглядів на сучасне 
мистецтво ХХІ століття в його універсальності і 
космополітичних ознак усвідомлення, виховання 
сприйняття танцювальної культури у просторі 
сучасності.

Усвідомлення важливості збереження етніч-
ного народного танцю кожної етнічної групи як 
самобутньої неповторної культури вбачається 
суттєво важливим на міжнародному рівні. Водно-
час помітні вже сформовані сучасні фактори став-
лення до новітнього танцю. Це насамперед заміна 
ролі чоловіка і жінки в класичних партіях балету, 
демократичне ставлення до расової та гендерної 
приналежності у розподілі головних партій балет-
них вистав, нове прочитання класичного балету з 
використанням багатьох новітніх популярних сти-
лів танцю. Стираються міждержавні ознаки кла-
сичного та сучасного балету. Нові творчі рішення 
формуються інтернаціональними командами, де 
головним фактором є індивідуальність митця, а не 
його національність чи гендерне питання.

Такі постаті українського народного танцю, 
як В. Верховинець, Р. Герасимчук В. Авра-
менко, Я. Чуперчук, К. Василенко, О. Голдрич, 
А. Гуменюк, Ю. Гурєєв, Є. Зайцев, М. Кричивець, 
А. Кривохижа, Д. Демків, К. Балог та інші, відомі 
фахівцям українського танцю, є також відомими 
пересічному освіченому громадянові, та, на жаль, 
більше імен української народної хореографії 
випала з кола наукових спрямувань дослідни-
ків танцю, не кажучи вже про такий фактор, як 
людська пам’ять поколінь. Саме діяльність цих 
постатей українського народного танцю є більше 
виключенням із правила, ніж його підтверджен-
ням, щодо загальних засад роботи хореографіч-
них колективів середини ХХ століття в Україні.

Виклад основного матеріалу. Україна за 
30 років незалежності зробила великий крок у 
розвитку свого самобутнього хореографічного 
мистецтва, при цьому не втрачаючи своїх етніч-
них характерологічних познак. Констатуємо той 
факт, що велика кількість ансамблів народного 
танцю перестала існувати за перші роки незалеж-
ності, але не треба забувати, з якої причини радян-
ська влада створювала їх. За зовнішньою ширмою 
збереження національних атрибутів у той час 
працювала чітка ідеологія «братського народу», 

«старшої сестри». Репертуар майже всіх профе-
сійних та аматорських колективів був подібний, 
створений під копірку на кшталт «У колі дружньої 
сім’ї». Створювався цей репертуар лише з дозволу 
художніх рад під керівництвом партійної ідеології 
в обмежуючих рамках комуністичної пропаганди. 
В аматорському колективі можна було ставити 
танці зі збірників серії «Репертуар художньої 
самодіяльності», «Бібліотека художньої самоді-
яльності» (Танцы народов СССР, 1968; Чуперчук, 
1972) та інших офіційних видань того часу.

У період Радянського Союзу варто було утво-
ритися самобутньому хореографічному осередку, 
як відразу його створювач потрапляв у жорнова 
ідеологічних репресій. Яскравий приклад цього – 
творчість та доля Ярослава Чуперчука (Демків, 
2001; Кухта, 2011). Попри те, що вокально-хоре-
ографічний ансамбль «Чорногора», згодом пере-
йменований у «Галичина» (однією з цілей цього 
перейменування було стерти з пам’яті ім’я його 
засновника Ярослава Чуперчука), був запроше-
ний на Всесвітній фестиваль молоді і студентів в 
Москві (Демків, 2001: 28), а кращі твори Я. Чупер-
чука популяризуються і видаються збірником 
«Голубка» (1972) (Кухта, 2011), Я. Чуперчук засу-
джений за націоналізм і опиняється у засланні 
(Кухта, 2011: 27). Водночас у ключі цього питання 
можемо говорити про феномен самого ансамблю 
«Галичина», який зберіг свою ідентичність напе-
рекір усім явищам та суспільно-політичним змі-
нам у країні, і це також радше є виключенням із 
правила, яке потребує окремого вивчення і висвіт-
лення в подальших дослідженнях.

Огляд фестивалів хореографічного спряму-
вання засвідчує, що за останні роки в Україні 
виникла ціла плеяда особливих напівпрофе-
сійних та аматорських колективів українського 
танцю, що мають у власній творчості свій місце-
вий етнічний колорит, пропагують і зберігають 
фольклорне джерело народного танцю, вивча-
ють та досліджують його. На Західній Україні, 
зокрема у Львові, діють такі аматорські колек-
тиви, як: вокально-хореографічний ансамбль 
«Веселі черевички» (керівники Марічка та Воло-
димир Чмир), вокально-хореографічний ансамбль 
«Викрутасики» Центру творчості дітей та юна-
цтва Галичини (керівник Леся Сологуб); фоль-
клорний ансамбль Українського балетного театру 
«Прем’єра» кафедри режисури та хореографії 
ЛНУ імені Івана Франка (керівник Надія Кіп-
тілова); Ансамбль народного танцю «Діброва» 
Комунального закладу львівської обласної ради 
«Львівський коледж культури і мистецтв» (керів-
ники Олег Копильчак та Степан Бень); Народ-
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ний дитячо-юнацький хореографічний ансамбль 
народного танцю «Полуничка» (керівник Наталія 
Добинда); Зразковий ансамбль народного танцю 
«Роси світанку», середня загальноосвітня школа 
№ 84 м. Львів (керівник Юрій Бугрин); Зразковий 
вокально-хореографічний ансамбль «Сонечко» 
(м. Львів, керівник Марія Горностай); ансамбль 
народного танцю «Стрияночка» Стрийської дитя-
чої школи мистецтв (керівники Оксана Андреї-
шин та Олексій Боровницький) та багато інших. 
Така ж ситуація спостерігається майже у всіх 
регіонах України. Аматорською їхню діяльність 
можна назвати з одним уточненням: це мистецькі 
центри просвітницької діяльності з вивчення та 
збереження українського танцю серед дітей та 
молоді сьогодення, що організовані на зразок 
шкіл Василя Авраменка на початку ХХ століття 
(Авраменко, 1947).

З огляду на перелічені фактори можемо від-
значити явище, що є спільним та притаман-
ним більшості європейських країн: створення 
ансамблів народного танцю, які зберігають еле-
менти національного танцювального фольклору 
зазначеного етносу.

Сьогодні стає актуальним проведення міжна-
родних фестивалів етнічної танцювальної куль-
тури, що повинні підтримуватися державними та 
міжнародними фондами та відомчими структу-
рами. Вже є беззаперечним той факт, що в біль-
шості країн на відповідних державних рівнях від-
бувається підтримка освітньої діяльності у сфері 
етнічній хореографії як професійного, так і ама-
торського скерування.

Логічного продовження набувають слова Бог-
дана Бойчука щодо публікацій у пресі Америки 
про гастролі ансамблю П. Вірського в Нью-Йорку 
1962 року: «Справжній обмін культурами наро-
дів – явище завжди позитивне. І дуже відрадний 
факт, що й Україну включили до цього обміну» 
(Бойчук, 2017: 103).

Нове прочитання народного (фольклорного) 
танцю вбачається у формуванні національного 
модусу буття в культурно-мистецькому про-
сторі сучасності. Виховання носіїв етнічних 
взірців, глибоке переконання в цінності націо-
нальних ознак, виховання і формування любові 
до своєї землі, орієнтація на народні вартості – 
ось запорука гідного збереження національних 
культурних цінностей. Народний танець має 
підтримувати задоволення потреб людини в 
ідентифікації власних національних особистіс-
них ознак, запитів збереження національного 

коріння предків у різнопланових історичних та 
життєвих ситуаціях.

Доречними є слова видатного митця сучас-
ного класичного балету України Раду Поклітару, 
балетмейстера, засновника театру «Київ модерн-
балет», лауреата Національної премії імені Тараса 
Шевченка, заслуженого діяча мистецтв України: 
«Все, що стосується народної етніки, народної 
творчості, народного танцю, я люблю і викорис-
товую. Є відчуття, що це обличчя України. Але ми 
повинні розуміти: якщо ми хочемо рухатися далі, 
то, крім академічного мистецтва, маємо розви-
вати й сучасне – в різних сферах, не лише у танці 
(Українська культура, 2013: 74).

Саме ця риса – збереження етнічного коріння 
народного танцю кожної країни окремо – і є 
спільною в контексті космополітичності сприй-
няття і збереження народного танцювального 
мистецтва світу. Іншими словами, пріоритетом 
є збереження всіх національних рис танцю як 
системи мистецьких варіацій та цінностей, а не 
лише інтеграція «кращих» із них задля «полі-
культурного спаювання».

Таким чином, визначено низку ознак, що 
характеризують хореографічне народне мисте-
цтво як частину єдиного простору світової тан-
цювальної культури, що сформувалася на початок 
ХХІ століття. Отже, сам танець здатний відріз-
няти різноманітність проявів та використання у 
повсякденному та мистецькому житті людини. 
Також танець має свою просторову динаміку 
і свої принципи розвитку; у різних етнічних і 
географічно-політичних середовищах відрізня-
ється неоднорідністю своєї структури та зміс-
том за багатьма показниками: хореографічною 
лексикою, композицію, музичним супроводом, 
виконавськими техніками, їх природою, діалек-
тологічними характеристиками фольклорного 
походження (Плахотнюк, 2019: 166).

Висновки. Отже, космополітичну ознаку 
танцювальної культури в мистецькому просторі 
сучасності можемо визначити такими категорі-
ями, як нове прочитання архаїстично-традицій-
них поглядів на збереження народного танцю, 
формування новітнього етносвітогляду сприй-
няття фольклорного танцю країн світу, кожного 
національного осередку, етнічної групи в мис-
тецькому просторі сучасності. Як результат роз-
виненості відео- телефіксації, мережі Інтернет 
розширюються можливості фіксації фольклор-
ного танцю, його популяризації та донесення до 
глядачів усього світу.
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ПРОГРАМНИЙ ЦИКЛ «ВЗАЄМОДІЇ» ЗОЛТАНА АЛМАШІ  
В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ АВТОРИЗАЦІЇ  

ЖАНРУ УКРАЇНСЬКОГО ВІОЛОНЧЕЛЬНОГО КОНЦЕРТУ

Розглянуто актуальну проблему авторизації жанру інструментального концерту в творчості Золтана 
Алмаші на прикладі концерту для віолончелі та камерного оркестру «Взаємодії». Детально проаналізовано 
твір і виявлено особливості трактування композитором жанру інструментального концерту. Також розгляну-
то мовно-стильові особливості мислення композитора, що притаманні камерно-інструментальній творчості 
З. Алмаші крізь призму трактування традиційної жанрової моделі. Виявлено основні жанрові ознаки інстру-
ментального концерту та особливості авторського їх трактування у «Взаємодіях». Розглянуто авторський 
підхід до переосмислення концепції циклу віолончельного концерту. Виявлено особливості образно-емоційного 
та концепційного змісту, структури побудови, тематизму та музичної мови цього твору. В процесі аналізу 
виявлено, що жанр інструментального концерту композитор трактує у свій оригінальний спосіб. Концерт 
демонструє вміння композитора вільно і вдало використовувати саме ту жанрову форму, яка відповідає кон-
цепції твору і чітко поставленим художнім завданням. У цьому віолончельному концерті головним композицій-
ним та концепційним фактором стає поняття «взаємодії», навмисно уникаючи поняття «протиставлення», 
що виявляється на різних рівнях організації твору, наприклад «взаємодія» соліста та оркестру, різних типів 
тематизму, композиційних технік, різних образних світів. Усе це реалізується через взаємодію тембрових, 
тематичних, регістрових, фактурних засобів. У цьому творі, крім концерту, поєднуються ознаки ще й інших 
жанрових форм, таких як прелюдія, канцона, які в комплексі утворюють жанровий мікст. Композитор зберіг 
традиційну композиційну структуру твору – тричастинний цикл та засіб викладення матеріалу, в основі якого 
лежить принцип протиставлення соліста та оркестру, але повністю переосмислює концепцію твору, навмисно 
замінюючи поняття «протиставлення» «взаємодією». Крім цього, зазнала змін і сама композиційна структура 
концерту – міняються місцями перша та друга експозиції: замість використання форми сонатного allegro 
у першій та третій частині композитор звертається до тричастинної репризної форми, а також набуває 
самостійності каденційний та досягає масштабу цілої частини. У висновках узагальнено та обґрунтовано 
проаналізований матеріал і виявлено, в чому саме полягає авторизація жанру інструментального концерту та 
особливості його трактування композитором.

Ключові слова: українська музика, камерно-інструментальна творчість З. Алмаші, інструментальний кон-
церт, жанрова модель, авторизація, трактування жанрової моделі.
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ZOLTAN ALMASHI’S PROGRAM CYCLE OF “INTERACTION”  
IN THE CONTEXT OF CURRENT TRENDS IN AUTHORIZATION  

OF THE UKRAINIAN CELLO CONCERT GENRE

The topical problem of authorizing the genre of an instrumental concert in Zoltan Almashi on the example of a concerto 
for cello and chamber orchestra “Interaction” is considered. The work analyzes in detail and reveals the composer’s 
peculiarities’ interpretation of the instrumental concert genre. The linguistic and stylistic features of the composer’s 
thinking, which are inherent in the chamber-instrumental work of Z. Almashi through the prism of interpretation of the 
traditional genre model, are also considered. The instrumental concert’s main genre features and the peculiarities of their 
author’s performance in “Interactions” are revealed.

The author’s approach to rethinking the concept of the cell cycle is considered. Peculiarities of figurative-emotional 
and conceptual content, the structure of construction, thematic and musical language of this work are revealed.



Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 35, том 5, 202110

Мистецтвознавство

The analysis process revealed that the composer interprets the genre of the instrumental concert in his original way. 
The concert demonstrates the composer’s ability to freely and successfully use exactly the genre form that corresponds 
to the work’s concept and the set artistic task. In this cello concerto, the main compositional and conceptual factor is the 
concept of “interaction”, deliberately avoiding the idea of “opposition”. The aspect manifests at different work levels, 
such as “interaction” of soloist and orchestra, different types of themes, compositional techniques, and diverse figurative 
worlds – these aspects visible through the interaction of timbre, thematic, register, textural means. Besides, in addition 
to the concert, this work combines features of other genre forms, such as prelude and canzone, forming a genre mix. The 
composer has preserved the traditional compositional structure of the work – a three-part cycle and a means of presenting 
the material, based on the principle of opposition of soloist and orchestra, but completely rethinks the concept of the 
work, deliberately replacing the idea of “opposition” – “interaction”. Also, the concert itself compositional structure has 
changed. The first and second expositions change places: instead of using the sonata-allegro form in the first and third 
parts, the composer turns to a three-part reprise form, and acquires cadence independence and reaches the scale of the 
whole piece. The conclusions summarize and substantiate analyzed material and reveal the authorization of the genre of 
instrumental concert and the peculiarities of its interpretation by the composer.

Key words: Ukrainian music, chamber-instrumental creativity of Z. Almashi, instrumental concert, genre model, 
authorization, interpretation of genre model.

Постановка проблеми. Особливості розвитку 
жанру інструментального концерту не раз дослі-
джувались багатьма музикознавцями. На основі 
їхніх досліджень можна відокремити певні під-
стави, що вплинули на зміни структури та самої 
концепції цього жанру. До них можна віднести 
тяжіння композиторів до відходу від класичних 
традицій, синтезування різних стилів окремих 
епох, зміни самої концепції циклу. Усі ці питання 
розглядаються на матеріалі програмного циклу 
«Взаємодії» для віолончелі та оркестру З. Алмаші. 
Творчість композитора в контексті переосмис-
лення концепції циклу та авторизації традиційних 
жанрів музикознавцями майже не розглядається, 
причому це є однією з головних особливостей 
стилю З. Алмаші.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідницьких робіт, присвячених творчості 
Золтана Алмаші, у сучасному музикознавстві не 
багато. Мистецтво композитора почасти (у деяких 
окремих аспектах) стало об’єктом уваги Л. Моро-
зової (Морозова 2007: 95), І. Тукової (Тукова 
2002: 15), К. Фізер (Фізер 2009: 9). Бракує робіт, 
в яких би послідовно і системно досліджува-
лись особливості авторського трактування жанру 
інструментального концерту. Таку можливість 
дає вивчення окремих камерно-інструментальних 
творів З. Алмаші (зокрема, циклу «Взаємодії»), 
що дозволяє дослідити специфіку авторизації 
жанру інструментального концерту.

Мета дослідження полягає у комплексному, 
всебічному розгляді «Взаємодій» для віолон-
челі та оркестру З. Алмаші в контексті сучасних 
тенденцій авторизації жанру українського віо-
лончельного концерту. Завданням цього дослі-
дження є виявлення основних жанрових ознак 
інструментального концерту та особливостей їх 
авторського трактування; розгляд авторського 
підходу до переосмислення концепції циклу віо-

лончельного концерту, а також через особливості 
трактування жанру інструментального концерту у 
«Взаємодіях» визначення мовно-стильових рис, 
що притаманні камерно-інструментальній музиці 
композитора.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
З. Алмаші написав чотири концерти: Концерт сі 
мінор для контрабаса та струнних (2002), Концерт 
для флейти та струнних (2011), Концерт для віо-
лончелі та камерного оркестру «Взаємодії» (2013), 
а також Концерт для кларнета та струнних (2015). 
Одна з найважливіших зовнішніх ознак концерт-
ного жанру – інструментальний склад, тобто його 
призначення для соліста й оркестру. У всіх трьох 
концертних опусах З. Алмаші вказує солюючий 
інструмент: в одному це контрабас, в другому – 
флейта, третій написаний для кларнета і четвер-
тий –для віолончелі. Щодо оркестру, то тут теж 
є одна характерна саме для творчості З. Алмаші 
ознака – камернізація складу: майже всі концерти 
(крім «Взаємодій») написані для складу струнних 
інструментів, крім солюючого інструмента.

Щодо класичної структури інструментального 
концерту, то варто зазначити, що вона затвер-
дилася ще у творчості композиторів віденської 
школи: концертний цикл другої половини XVIII – 
початку ХІХ століття включав три частини. Перша 
частина концерту мала форму сонатного allegro з 
подвійною експозицією – виклад основних тем у 
оркестру та соліста. Друга частина, як правило, 
була контрастною та мала тричастинну форму. 
Третя частина, фінал, також зазвичай мала 
форму сонати. Основним принципом компози-
ційної побудови було протиставлення солюючого 
інструменту та оркестру. В ХІХ столітті посту-
пово почали з’являтись одночастинні і чотири-
частинні концерти (Ф. Лист, Й. Брамс). У процесі 
розвитку жанру інструментального концерту в 
творчості композиторів усе більш яскраво про-
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стежувалась його взаємодія із симфонією, і як 
результат виник новий жанр – концертна симфо-
нія. У ХХ столітті до жанру концерту зверталися 
такі композитори, як Б. Барток, І. Стравинський, 
С. Прокоф’єв, Д. Шостакович, А. Шенберг, 
А. Берг, В. Лютославський, А. Шнітке. Жанр 
інструментального концерту є одним з провідних 
і в творчості українських композиторів, зокрема 
Б. Лятошинського, Л. Ревуцького, І. Карабиця, 
М. Скорика, Є. Станковича.

Отже, «Взаємодії» (2013) для віолончелі соло 
та оркестру З. Алмаші – це тричастинна циклічна 
програмна композиція. Така традиційна компо-
зиційна структура та наявність наскрізної солю-
ючої партії віолончелі споріднюють жанр твору 
з концертом. Але, свідомо уникаючи визначення 
«концерт», автор називає свій твір «Взаємодії», 
підкреслюючи, що назва твору не є його про-
грамою, а скоріше вказує на особливість тракту-
вання жанрового інваріанту. Це проявляється на 
рівні назв частин циклу. Перша («Тече вода в синє 
море та не витікає») – цитований рядок з поеми 
«Думка» Тараса Шевченка. Така назва є певним 
посиланням до ідейної концепції частини. Друга 
частина – «Самотність» для віолончелі соло. 
В ній одноголосна інструментальна декламація 
асоціюється із монологом, авторським висловлю-
ванням. З. Алмаші прирівнює цю частину до кон-
цертної інструментальної каденції. Така побудова 
за масштабом і місцем у формі могла би справді 
бути інструментальною каденцією для соліста в 
концерті, але, за задумом автора, виконує функ-
цію окремої частини. Програмна назва третьої 
частини – «Канцона» – пояснюється тим, що її 
інтонаційною основою є мелодія угорської народ-
ної пісні «В світі є красуня одна». Всі три частини 
«Взаємодій» безперервно переходять одна в одну.

У першій частині «Взаємодій» можна відокре-
мити дві групи тематизму. Перша формується на 
основі інтонаційних елементів, на базі яких вирос-
тають тематичні комплекси. Експонування тем 
відбувається шляхом накладання певних інтона-
цій та мотивів, які формують наступні комплекси, 
які будуть лежати в основі структурної побудови 
частини. У результаті їх поєднання отримуємо 
основний інтонаційний комплекс – безпівтоновий 
діатонічний тетрахорд. Така структура має своє 
походження у фольклорній або середньовічній та 
ренесансній музиці. З. Алмаші орієнтувався саме 
на фольклорну традицію. В другій тематичній 
групі поєднуються пісенні інтонації та інстру-
ментальна декламаційність. Такий тип тематизму 
належить до тональної техніки композиції. Компо-
зитор використовує натуральний ре мінор. Наяв-

ність лірико-пісенного та інструментально-декла-
маційного типів тематизму доводиться подачею 
конкретних інтонаційних символів. Наприклад: 
1) лірична пісенність: висхідною малою секстою; 
низхідною великою терцією (у партії віолончелі 
соло; у струнних та дерев’яних духових інстру-
ментів); плавною, розспівною мелодією, яка утво-
рюється методом оспівування (середній розділ 
частини);

2) інструментальна декламаційність: трито-
новістю як дисонуючої антитези секстово-терцо-
вому елементу, що несе у собі напругу, скованість, 
певною мірою трагізм. Цей лірико-монологічний 
тематичний пласт повністю організований за 
лінеарним принципом: розгортання мелодич-
ної лінії (одноголосної у партії віолончелі або 
потовщеної в оркестрових груп). До цієї групи 
належить такий тематичний матеріал: уся пар-
тія віолончелі соло; тематизм групи дерев’яних 
духових інструментів; тематизм струнної групи. 
Цей тематизм покладений в основу структурної 
організації першої частини, яка має типові риси, 
притаманні жанру концерту. У першому розділі 
експонування основного тематичного матеріалу 
проходить почергово в партіях соліста й оркестру. 
Але, на відміну від типового порядку експозицій-
ного викладу у концерті, у «Взаємодіях» компо-
зитор переставляє акценти: перша експозиція у 
соліста, друга – оркестрова (це саме помічаємо 
і в Концерті для кларнета та струнних). Другий 
розділ – розвиваючого характеру, з превалюван-
ням варіантності як принципу розвитку тема-
тизму. Реприза, третій розділ форми, скорочена: 
повторюється лише експозиційний розділ соліста. 
Таким чином, перша частина має структуру три-
частинної репризної форми. Побудова частини 
диктується авторським задумом – «взаємодією», 
яка відбувається тут на різних рівнях – «взаємо-
дія» соліста та оркестру, типів тематизму, компо-
зиційних технік, різних образних світів, що реа-
лізується через взаємодію тембрових, регістрових 
та фактурних зіставлень. Перший розділ час-
тини – умовно подвійна експозиція. Перша експо-
зиція, що відбувається у соліста, має два розділи. 
Їх структура організовується на «взаємодії» двох 
тематичних побудов. У першому розділі першої 
експозиції проводяться два головні тематичні 
утворення поверх витриманого, протяжного та 
тягучого фону в струнних. Перша побудова має в 
основі великосекундову однодольну поспівку, яка 
у розвитку транспонується теж на відстань вели-
кої секунди. Ритмічно ця поспівка розвивається 
на основі принципу варіантності з поступовим 
роздрібненням і кінцевим ефектом умовного спо-
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вільнення, зупинки руху, що відбувається за раху-
нок перерваності мелодичної лінії паузами. Друга 
побудова являє собою декламаційну фразу, що 
складається з двох мотивів. Ця фраза більш екс-
пресивна, що досягається через інший тип мело-
дики, яка є близькою до народної протяжної пісні. 
Змінюється метроритмічна організація мело-
дизму: після шістнадцятих тривалостей звучать 
більш крупні – четвертні, половинка з крапкою і 
ціла; змінюється метр – після виміру шістнадця-
тими (5/16, 6/16), чотири четвертні сприймаються 
як більш стримана і зосереджена за характером 
тематична хвиля. Ямбічність ритмічної формули 
мотивів теж сприяє створенню експресивності 
(мотиви, ніби широкі подихи), що наближає зву-
чання до образності шевченківської поезії – «Тече 
вода в синє море». Другий розділ першої експо-
зиції складається з двох побудов, де згадані еле-
менти структурно розширюються і проводяться 
з варіантними змінами: перша побудова звучить 
у дерев’яних духових замість насиченого тембру 
віолончелі соло – «взаємодія» соліста та оркестру. 
Після цього монотембрового соло відбувається 
розрідження фактури за рахунок перекидання 
мотивів цільної мелодичної лінії між різними 
інструментами. Друга – об’єднує два контрастні 
тематичні елементи в одній структурі – «взаємо-
дія» тематизму. Мелодична лінія другої побудови 
знову доручена віолончелі соло, як на початку, 
таким чином, уже у першій експозиції спостері-
гається певна темброва періодичність – чергу-
вання епізодів соло віолончелі та оркестрових, які 
знову ж таки композитор називає «взаємодіями». 
У наступній побудові відбувається ще одне зістав-
лення – коротка поспівка на інтонаціях великої 
секунди, що лежить в основі першого тематичного 
елементу, звучить у низькому регістрі віолончелі. 
Вона переноситься на три октави нижче початко-
вого варіанту, утворюючи ще один вид «взаємо-
дії» – регістровий. Навпаки, другий тематичний 
елемент тепер регістрово переноситься на дві з 
половиною октави вище і звучить в інтервальному 
оберненні. Найбільш яскраво «взаємодія» соліста 
та оркестру відчувається у середньому, розвива-
ючому розділі. Його структуру можна визначити 
як трифазовий розвиток. Критеріями поділу є 
зміна тематизму і типів викладу у партії соліста. 
Остинато вібрафона, маримбафона і фортепіано – 
постійний фон, на якому розгортається матеріал. 
У першій фазі провідне значення має віолончель 
соло, тоді як оркестр відходить на дальній план. 
Уся оркестрова партія представлена лише витри-
маними нотами у низьких струнних (віолончелей 
і контрабасів), які виконують функцію гармо-

нічної основи. В партії віолончелі соло активно 
і поступово розвивається мелодичний контур. 
Сутність другої фази розвитку в тому, що оркестр 
наслідує, імітує те, що звучало в першій фазі у 
соліста. Мелодична лінія повторюється неточно, 
але в принципі розвиток відбувається абсолютно 
за тими ж принципами. Окрім регістрово-дина-
мічного в оркестровому викладі відбувається 
також розширення тембрового діапазону. Осо-
бливість другої і третьої розвиваючої фаз – унісон 
(з октавними подвоєннями). Спочатку в низькому 
регістрі починають мелодію віолончелі та контр-
абаси, далі приєднуються альти і в кінці другої 
фази скрипки. Мелодичний рух оркестру після 
застиглих педалей (витриманих нот) починається 
раніше, аніж закінчується перша фаза розвитку 
у соліста. Отже, процес імітації поєднується з 
горизонтальним накладанням фаз однієї на іншу, 
тут спостерігаємо принцип стретності у викладі 
матеріалу. Момент імітаційного перехоплення, 
окрім того, що створює особливий зв’язок («вза-
ємодію») між солістом і оркестром, сприяє досяг-
ненню плавності та наскрізності розвитку. У пар-
тії соліста змінюється ритмо-мелодична пластика 
руху, від розміреної плавності до рваних мотив-
них кусків, відділених один від одного паузами. 
Використання дисонантних інтервальних поєд-
нань, зокрема квінтакордів, створює особливий 
суворо-жорсткий характер звучання. У третій 
фазі розробкового розділу струнні продовжують 
виклад матеріалу, який є безпосереднім продо-
вженням другої фази. Тепер оркестрова мелодія 
максимально темброво (звучать усі інструменти 
струнної групи) та динамічно (від forte рух до 
fortefortissimo) насичена. Тут досягається кульмі-
нація і розвиваючого розділу, і всієї частини зага-
лом. Третій, репризний розділ першої частини 
«Взаємодій» – скорочений і динамізований. Пар-
тія соліста, порівняно з експозиційним викладом, 
переноситься у найвищий віолончельний регістр 
(на три октави вище, ніж у першому розділі) і 
звучить постійно на піано. Надвисокий регістр 
і стала тиха динаміка змінюють образне забарв-
лення тематизму. До того ж у викладі відсутня вся 
струнна група – «взаємодія» соліста зі струнними 
закінчилась. Окрім остинатного фону, появля-
ється ще один фоновий шар – пуантилістичний 
пласт у дерев’яних духових інструментів. Він 
виконує ту ж функцію супроводу, яку виконували 
струнні інструменти у першому експозиційному 
розділі.

Друга частина «Самотність» – соло віолон-
челі. Її масштаб вкладається в одну структурну 
побудову імпровізаційного характеру. Свобода 
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викладу, імпровізаційність свідчать про каден-
ційну функцію цієї частини. Однак відсутність 
фігуративних пасажів, віртуозних технік вказує 
на особливу трактовку каденційної частини ком-
позитором. Її скорботний характер, наповнений 
наспівними мелодичними мотивами – низхідні 
секунди, хроматичні «з’їзди», рухи на широкі 
інтервали, зокрема на інтервал септими, що для 
творчості композитора є певним семантичним 
знаком, що несе у собі трагічне начало; ламаність, 
рваність мелодичного руху, відсутність єдиної 
тональної опори – все це диктується таким визна-
ченням частини, як «Самотність». Тут домінують 
декілька жанрових начал: канденційність, імпро-
візаційність та прелюдійність. Частина відкри-
вається звучанням теми, що є основою тематич-
ного комплексу частини. Вона складається з двох 
тематичних комплексів: перший – низхідна три-
хордова інтонація «ля-соль-мі» із застиганням на 
останньому звуці. Ця тема іде наче поза часом та 
простором і не входить у певну структурну побу-
дову. Другий – це «заповнення простору», звідси 
починається тематичний розвиток частини – низ-
хідні квартові звороти – «ре-ля» з подальшою низ-
хідною м. 3, що дає можливість говорити про рух 
по звуках ре-мінорного квартсекстакорду. Тема 
завершується застиганням на тоні «ля», що дово-
дить її тональну опорність. У наступній побудові 
переважає моторний рух та речитативність у пар-
тії віолончелі. Цей тематичний матеріал має два 
елементи: перший бере витоки з пісенності партії 
вступу, другий – це фігуративний рух з поступо-
вим низхідним рухом. Поступово моторний рух 
змінює первісну пісенність, відбувається посту-
пове нашарування вертикалі, яке створюється 
завдяки нашаруванню інтервалів секунди та 
кварти. Наступний тематичний комплекс демон-
струє контрастний матеріал і повертає до інтона-
цій ліричної пісенної мелодії. При цьому мото-
рний рух інколи проявляється в різких низхідних 
хроматичних рухах, тут звучать речитативна репе-
тиція з теми першого розділу, що передбачає поча-
ток наступної частини, в якій надалі об’єднаються 
мелодико-лінеарне та моторне начало. Початкова 
тема бере свій початок з ліричної теми вступу, 
її майже одразу перехоплює перша тема другої 
частини та кварто-секундова вертикаль з дру-
гої теми. При цьому музика поступово поверта-
ється до основного тону «ля». Основою матеріалу 
служить знову моторне начало – фігуративність 
і речитативність. Перед завершенням частини 
з’являються два тематичні комплекси, проекспо-
новані на початку частини – трихордові звороти 
та інтонації низхідної кварти, що дає змогу гово-

рити про «репризність» структурної побудови 
другої частини «Взаємодій». Умовна реприза 
скорочена, з ній об’єднуються два основні тема-
тичні комплекси: вона починається саме з теми 
частини, з тим самим опорним тоном – «ля-дієз». 
Цю тему підхоплює фрагмент другого тематич-
ного матеріалу – тріолі з повтором одного звуку 
«ля» і насамкінець звучать плагальні інтонації 
висхідної кварти з другої теми. Таким чином, 
З. Алмаші посилив значення каденційного роз-
ділу інструментального концерту, надавши йому 
повноцінний тематичний матеріал, який має свій 
певний розвиток, «взаємодію» та трансформацію, 
завдяки чому каденція набуває масштабу повної 
завершеної частини.

Останній витриманий звук «ля», що завершує 
другу частину, плавно переходить в третю – «Кан-
цону». Одразу змінюється образ та характер зву-
чання – з трагічного до наспівного ліричного. 
Інтонаційною основою є мелодія угорської народ-
ної пісні «В світі є красуня одна», тобто компози-
тор втілює семантику самого слова «канцона» – 
«спів», що зумовлює загальний характер звучання. 
Основна тема являє собою наспівну, ліричну 
мелодію з характерними кварто-квінтовими зво-
ротами; інтонації висхідної сексти надають зву-
чанню романсовості, зіставлення мінору 
(ре-мінор) та паралельного мажору (фа-мажор) 
забарвлюють ладовою змінністю. У першому роз-
ділі звучить перше проведення основної теми 
народної пісні у соло віолончелі, їй вторить (вза-
ємодіє) партія контрабасу, в якій розмірені ходи 
чвертками вибудовують гармонічну вертикаль і 
служать супроводом до основної теми. Їй проти-
ставляється другий тематичний матеріал, який 
складається з двох груп: перша – висхідний та 
низхідний рух по звуках умовно домінантового 
септакорду («ля-до-дієз-мі-соль») і друга група – 
зіставлення двох низхідних звукорядів діатоніч-
ного гармонічного ре-мінору, яке також відбува-
ється на рівні протиставлення тембрів. Проведення 
цих двох тем приводить до нової «взаємодії» у 
другій фазі розвитку. Це соло кларнета, в партії 
якого проводиться перший тематичний матеріал, 
та віолончель, в якої звучать окремі інтонації дру-
гого тематичного комплексу. Тут поступово роз-
мивається ладо-тональна стійкість, з’являються 
нові опорні тони – «до» та «сі» замість «ля». Але 
в основі цих інтонацій поступово вибудовується 
наступний тематичний елемент третьої частини в 
партії гобоя, яка за характером вторить головній 
темі, переймаючи навіть окремі її інтонації – репе-
титивний повтор звуку з подальшим низхідним та 
висхідним рухом на чисту квінту і велику терцію. 
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Ця тема зіставляється у партії віолончелі, де зву-
чать короткі інтонації характерної висхідної сеп-
тими. Після чого знову з’являється основна тема в 
партії віолончелі. Друга фаза розвитку почина-
ється звучанням першої теми. В ній звучать лише 
секундові інтонації звуків «мі-ре» в різних його 
ритмічних викладеннях. Її підхоплюють контра-
баси, другі скрипки, потім уся струнна група. 
Наприкінці другої фази розвитку з’являється 
стрета в партіях струнних, де проводиться перша 
тема, яка приводить до нового тематичного мате-
ріалу частини, в основі якого лежать репетитивні 
низхідні квартові інтонації з головної теми твору. 
Це проведення призводить до нової структурної 
побудови – третьої фази розвитку першого роз-
ділу, в якій поєднуються інтонації першого та 
другого тематичного матеріалу. Інтонації народ-
ної пісні, а саме низхідні «рвані» квартові зво-
роти, набувають зухвалого, дисонантного зву-
чання (за рахунок поєднання у вертикалі звуків, 
які до цього входили в звукоряди різних опорних 
тонів, але при цьому у разі зупинки на останньому 
звуці вони сходяться на тоні «ля»), вони прово-
дяться у групі струнних, їм вторить партія віолон-
челі соло, в якій звучить окремий акорд «ми-до-
дієз-соль-ля» (що затверджує опорність тону 
«ля»). Таким чином, тут відбувається ще одна 
«взаємодія» – соло віолончелі та групи струнних. 
У третій фазі розвитку оркестрова тканина поді-
ляється на два пласти, де зіставляються партії 
солюючого інструменту – віолончелі, яка прово-
дить першу тему, і групою струнних, де звучить 
«фуріозний» репетитивний матеріал другого 
тематичного комплексу. Крім цього, зіставляння 
відбувається ще на одному рівні – між сольними 
партіями – гобой проводить основний тематичний 
матеріал у первісному вигляді, а у віолончелі ця 
тема звучить у ритмічному збільшенні. У наступ-
ному розділі, розробковому, розвиваються обидва 
тематичні комплекси. Тематичний матеріал поді-
ляється на три пласти – тут взаємодіють соло віо-
лончелі, групи дерев’яних духових та струнних. 
Спочатку почергово у партіях віолончелі та у 
духової групи оркестру звучать окремі інтонації 
переважно першої тематичної групи, а саме 
висхідні рухи по звуках септакорду. Цей матеріал 
зіставляється зі звучанням різних тембрів не 
тільки між солістом та всією групою дерев’яних 
духових інструментів, але і в середині самої групи 
(флейта–кларнет–гобой–фагот), оркестрова тка-
нина поступово ущільняється за рахунок нашару-
вання різних інструментів. У цей час у групі 
струнних, яка становить третій пласт тематичного 
матеріалу, звучать квартові інтонації першої теми, 

які проводились у третій фазі розвитку першого 
розділу частини. Відбувається це за тим же прин-
ципом, що і у дерев’яних духових: спочатку цей 
матеріал проводиться у віолончелі соло, потім 
його підхоплюють перші скрипки, потім другі, 
альти і т. д. Поєднанням двох тематичних комп-
лексів, нашаруванням тембрів, ущільненням 
оркестрової тканини, поступовим збільшенням 
динаміки (від fm до ffff) завершується розробко-
вий розділ частини. У наступному структурному 
блоці друга тема з’являється у перших скрипок, 
які вступають у діалог з другими скрипками; другі 
неначе вторять першим. Цей матеріал повторю-
ється двічі, після чого вступає соло віолончелі, 
яка вперше проводить другий тематичний комп-
лекс, – схвильовані остинатні репетитивні повтори 
звуків з висхідними мотивами секунд, терцій та 
кварт. Її майже одразу імітаційно повторює група 
струнних; у цей час у партії гобоя звучать інтона-
ції першої теми. На цьому зіставленні оркестру та 
соло віолончелі та гобоя будується третя фаза роз-
витку другого розділу. Після чого лунає стрета – 
перша тема в її ритмічній трансформації (роздро-
блення) проводиться у віолончелі, її підхоплює 
альт, другі, потім перші скрипки. Тут з’являється 
новий елемент, побудований на триходових інто-
націях, який передбачає появу нової теми, яка 
проводиться почергово у віолончелі та гобоя, з 
якої починається наступний структурний блок; 
його можна назвати середнім розділом. Тема побу-
дована на інтонаціях першого тематичного мате-
ріалу. У цьому розділі соло віолончелі супрово-
джується оркестром. Але раптом, у середині 
розділу, в партії скрипок з’являються окремі еле-
менти другої теми та партія соло віолончелі, в 
якій репетитивно повторюється один звук у різ-
них регістрах, щоразу змінюючи свій ритмічний 
малюнок, – акцент зсувається із синкопованої 
другої долі на сильну. З цього звуку «пророста-
ють» елементи теми першого розділу, які перед-
бачають початок останньої, репризної фази, 
тільки тепер діалог відбувається не між солюю-
чими інструментами та струнною групою: тут 
з’являється новий тембровий контраст – звучання 
дерев’яних духових, а саме зіставлення флейти та 
кларнету. У заключних тактах цій темі протисто-
їть тема середнього розділу в партії віолончелі. 
Контраст вносить наступна фаза розвитку час-
тини. З’являється нова образна сфера, швидкий 
темп, короткі мотиви фігурацій шістнадцятих, 
репетиції, ритмічна нестійкість. Тут відбувається 
нове протиставлення (між схвильованою партією 
скрипок та поступовим мелодичним рухом контр-
абасу), яке передбачає новий діалог «скрипка – 
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контрабас». Крім цього, з’являється ще один 
тембровий контраст-зіставлення – безперервний 
моторний рух других скрипок та довгі, витримані 
тривалості у високому регістрі перших. Цей роз-
діл побудований на єдиному тематичному матері-
алі, звідси – плинність побудови, яку важко поді-
лити на певні розділи. Наприкінці композитор 
використовує поліфонічне проведення теми 
контрабасу, причому у разі кожного повторення 
мотиву в іншій партії, він звучить у зменшенні, 
що створює почуття безперервного руху. У наступ-
ній фазі розвитку повертається швидкий темп, 
жвавий характер; фігураційний рух створює ефект 
бурхливості. Розділ складається з двох основних 
тем – перша, що проводиться в партіях оркестру, 
друга – у скрипки соло. Матеріал викладений імі-
таційно. Тут відбувається не тільки темброве спів-
ставлення, але й протистояння тематичних комп-
лексів – перший безперервний рух пасажів та 
фігурацій шістнадцятими, а другий – «збирання» 
всіх звуків в один акорд і остинатне його повто-
рення у контрабаса. Новим контрастом є поява 
першої теми в партії гобоя, яка стала наближена 
до ліричної протяжної пісні – широка виразна 
мелодична лінія, плагальні звороти, трихордові 
мотиви, повторність. Цікавим моментом, однак, є 
те, що ця тема не протиставляється попередньому 
матеріалу, а накладається на нього. Цю частину 
можна назвати кульмінацією всього концерту, 
найвищою точкою розвитку, з якої і починається 
«згасання». Діалог тут відбувається між віолон-
челлю та гобоєм. Причому вони не вступають у 
конфлікт, а підтримують один одного. В обох пар-
тіях проходить перша тема, яка звучить по черзі 
то у віолончелі, то у скрипки, постійно доповню-
ючи та вторячи одна одній. В останньому, реприз-
ному розділі, повертається наспівний характер, 
музика рухається до поступового згасання, зву-
чать окремі інтонації двох тематичних комплексів 
у партіях різних інструментів. Тут весь проекспо-
нований раніше тематичний матеріал розосеред-
жений по всій оркестровій тканині, ритмічно 
трансформований. Він є наче рефлексією до 
попередньої частини, спалахуючи в різних пар-
тіях, у різних регістрах. Матеріал будується на 
співставленні соло віолончелі та гобоя і солюю-
чих інструментів та оркестру. Показ основного 
тематичного матеріалу відбувається на початку, в 
сольній партії гобоя. Її підхоплює оркестр, в 
якому звучать інтонації з першої побудови – про-
тяжні звуки, розосереджені по всій оркестровій 
тканині, тільки тут вони з’являються почергово у 
групи струнних, збираючись у єдину вертикаль. 
Наприкінці проведення теми в партії гобоя зву-

чать септові інтонації віолончелі з першої час-
тини. Наступну і останню фазу розвитку відкри-
ває соло віолончелі, де в ламаному, рваному 
викладенні звучать інтонації першої та другої 
тем, після чого останній раз проводиться основна 
тема третьої частини «Взаємодій».

Таким чином, третя частина має тричастинну 
репризну форму, кожен розділ якої має окремі 
структурні побудови, які можна позначити як 
фази розвитку.

Висновки. Отже, за особливостями авторської 
концепції та способами її втілення «Взаємодії» 
для віолончелі та оркестру З. Алмаші вирізня-
ються з-поміж інших творів. За своєю специфікою 
цей твір посідає перехідне місце у шкалі жанрових 
типологій, він яскраво демонструє здатність ком-
позитора вільно вибирати саме ту жанрову форму, 
яка відповідає поставленим художнім завданням. 
У цьому разі вона окреслюється поняттям «вза-
ємодія», що виявляється на всіх рівнях організації 
твору: це «взаємодія» соліста та оркестру, різних 
типів тематизму, композиційних технік, різних 
образних світів, що реалізується через взаємо-
дію тембрових, регістрових та фактурних засобів. 
У творі також присутні ознаки кількох жанрових 
форм, насамперед концерту, прелюдії, канцони, 
які органічно утворюють жанровий мікст. Жанр 
інструментального концерту композитор диктує 
у свій оригінальний спосіб. Незважаючи на те, 
що він зберіг тричастинний цикл, його концеп-
ція повністю змінена. Наприклад, З. Алмаші змі-
нює місце першої та другої експозиції: замість 
оркестрової експозиції перше експонування тем 
дається у солюючої віолончелі. Замість викорис-
тання форми сонатного allegro у першій та третій 
частині композитор звертається до тричастин-
ної репризної форми, тематичний матеріал яких 
має фазовий розвиток. Також каденційний роз-
діл набуває самостійності та досягає масштабу 
цілої (другої) частини, з повноцінним тематич-
ним матеріалом та його розвитком. Основний тип 
викладу тематичного матеріалу, що характерно 
для жанру інструментального концерту, – проти-
ставлення партій соліста та оркестру, композитор 
замінює «взаємодією» між ними, що є централь-
ною концепцією цього твору. З одного боку, це 
продовження традиції романтичного концерту, а з 
іншого – підкреслене виявлення авторського «Я», 
індивідуального начала, адже композиторська і 
виконавська іпостасі Золтана Алмаші постійно 
посилюють і взаємодоповнюють одна одну.

Перспективою дослідження такої теми постає 
аналіз багатьох інших творів, зокрема інструмен-
тальних концертів у контексті авторизації жанру.
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ІМІДЖЕВА РЕКЛАМА У ДИЗАЙНІ

У статті проаналізовано взаємозалежність іміджу компанії та ділової репутації, котрі презентують 
підприємство цільовій аудиторії з метою забезпечення позитивного враження та формування сприятливого 
інформаційного середовища організації. Імідж представлено як зовнішнє відображення емоційного сприйняття 
компанії, результативність та ефективність якого визначається ефективністю візуалізації всіх носіїв, а саме 
фірмового стилю. Реклама розглядається через призму її участі та ролі у процесі формування іміджу та ділової 
репутації організації.

Іміджеву рекламу сформульовано як особливий вид комунікацій, спрямований на створення та підтримку 
привабливого позитивного образу компанії, відображаючи істинну сутність компанії художньо-естетичними 
засобами.

Реклама тісно пов’язана з мистецтвом, яке формує нове соціальне та культурне середовище. У межах дослі-
дження визначено іміджеву рекламу як засіб візуальної інформації з позиції дизайн-діяльності, орієнтованої на 
цільову аудиторію з урахуванням художньо-естетичних, стилістичних та мистецьких домінантів.

Складовою частиною й одночасно засобом створення іміджу компанії визначаємо фірмовий стиль як сукуп-
ність візуальних (графічних, колірних) та пластичних прийомів, що надають стильову єдність усім складни-
кам діяльності фірми. Складовими частинами фірмового стилю, які створюють імідж компанії, визначено: 
словесний та графічний товарний знак (логотип та колірну гаму); фірмовий шрифт; слоган. Дизайн-складник 
спрямований на художньо-естетичний принцип, кольорову виразність, лаконічність, оригінальність шрифтів, 
системність та неординарність вираження.

Під час створення іміджу компанії зроблено акцент на рекламному креативі, що містить у собі нешаблон-
ність візуального вирішення, яке досягається за умов використання цікавих та емоційних образів, оригінальних 
візуально-вербальних моделей, таких як асоціація, метафора та алегорія.

Ефективним інструментом просування іміджевої реклами виступає online-аудиторія інтернет-мережі, що 
активно розвивається на WEB-ресурсах.

Ключові слова: імідж, реклама, компанія, дизайн-діяльність, Інтернет.
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IMAGE ADVERTISING IN DESIGN

The article analyzes the interdependence of the company's image and business reputation, which present the company 
to the target audience in order to ensure a positive perception and the formation of a favorable information environment 
of the enterprise. The image is presented as an external reflection of the emotional perception of the company, the 
effectiveness and efficiency of which is determined by the effectiveness of visualization of all media, namely corporate 
identity. Advertising is considered by us through the prism of its participation and role in the process of forming the image 
and business reputation of the organization.

Image advertising is formulated as a special type of communication aimed at creating and maintaining a private 
positive image of the company, which reflects the true essence of the company by artistic and aesthetic means.

Advertising is closely linked to art, which is shaping a new social and cultural environment. In our study, image 
advertising is defined as a means of visual information from the standpoint of design activities aimed at the target 
audience, taking into account the artistic, aesthetic, stylistic and artistic components.

As an integral part and at the same time a means of creating the company's image, we define corporate style as a 
set of visual (graphic, color) and plastic techniques that ensure the stylistic unity of all components of the company. 
The components of corporate style that create the company's image are: verbal and graphic trademark: logo and color 
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scheme; branded font; motto. The design component is aimed at artistic and aesthetic dominance, color expressiveness, 
conciseness, originality of fonts, systematic and unusual expression.

When creating the company's image, the emphasis is on advertising, which includes a non-standard visual solution, 
which is achieved through the use of interesting and emotional images, original visual and verbal models such as 
association, metaphor and allegory.

An effective tool for promoting image advertising is the Internet audience of the Internet, which is actively developing 
on WEB-resources.

Key words: image, advertising, company, design activity, Internet.

Постановка проблеми. На сучасному етапі 
глобалізаційного розвитку реклама явля собою 
унікальне явище, що формує соціально-економічні 
процеси у суспільстві. У сьогоденні реклама вияв-
ляється у всіх сферах людського життя. Теперішній 
період становлення ринкових відносин, загострення 
конкуренції у всіх сегментах та ланках бізнесу не 
лише дозволяє, але й вимагає приділяти велику 
увагу питанням рекламування товарів та послуг.

Реклама у медіапросторі почала виходити за 
межі економічної сфери. Нині вона є мистецтвом і 
поступово претендує на статус окремої галузі, яка 
впливатиме на художньо-естетичні та соціально-
психологічні ідеали масового споживача. При-
скорений розвиток рекламної графіки в усьому 
світі, охоплення дедалі більшої частини людських 
ресурсів, аспектів економіки і виробництва при-
вели до того, що реклама перетворилася на окре-
мий вид людської діяльності – рекламний бізнес. 
Гарантією успіху стає формування іміджевої 
реклами компанії, що є запорукою ефективного 
комунікативного впливу на цільову аудиторію.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Актуальність теми цього дослідження виявляється 
у відсутності ґрунтовних наукових праць щодо 
визначення та вивчення іміджевої реклами з пози-
ції дизайн-діяльності. Аналіз наукової літератури 
дав змогу з’ясувати, що вивчення поняття «імі-
джева реклама» лише фрагментарно досліджу-
ється у маркетингових, соціологічних та еконо-
мічних працях. Лише окремі питання формування 
іміджу компанії, реклами та рекламної графіки 
висвітлено у працях Л. Балабанова, Т. Вербицька 
М. Дмитренко, А. Короля, С. Прищенко, Т. Сиви.

Мета статті – дослідження взаємозалежності 
іміджевої реклами з дизайн-діяльністю.

Виклад основного матеріалу. У контексті 
вивчення поняття «іміджева реклама» вважаємо 
доцільним розглянути це питання з позиції іміджу 
компанії (підприємства) та ділової репутації, які 
постають елементом рекламного процесу.

Імідж та ділова репутація є важливими пре-
зентаційними характеристиками компанії та її 
надійними активами. Ці константи презентують 
компанію цільовій аудиторії з метою забезпечення 
позитивного сприйняття та формування сприят-

ливого інформаційного середовища підприєм-
ства. Якщо сформований імідж приваблює кінце-
вих споживачів та ділових партнерів, викликаючи 
у них позитивне сприйняття компанії, то створена 
роками ділова репутація переконує залишатися 
вірним зробленому колись вибору, адже репутація 
гарантує, що підприємство «не підвиде».

Імідж більшою мірою відображає зовнішнє 
емоційне сприйняття компанії, і його результатив-
ність багато в чому визначається ефективністю 
візуалізації всіх носіїв її фірмового стилю. Репу-
тація ж формується на основі правдивих знань 
про діяльність підприємства, відображаючи його 
надійність, солідність, престижність.

Імідж більш орієнтований на широку спо-
живчу аудиторію, стимулювання надання та про-
сування послуг на ринку, а репутація призна-
чена для впливу на ділове оточення та залучення 
нових бізнес-партнерів. Як зазначає А. Король, 
імідж – це «образ», «портрет», а репутація – 
«оцінка», «думка» (Король, 2015).

На думку А. Короля, «імідж компанії – це її 
узагальнений портрет (образ), якій сформувався 
у свідомості громадськості та представників її 
цільової аудиторії на основі їхніх особистих вра-
жень від візуальних презентацій компанії та роз-
повсюдження нею видів та засобів комунікації 
інформації» (Король, 2015: 177).

Зазначимо, що імідж – це те, як компанія вигля-
дає і яке враження справляє на цільову аудиторію. 
Тобто імідж – це яскрава обкладинка, яка впливає 
на масову свідомість. А репутація підприємства 
впливає на думку ділових партнерів, відобража-
ючи істинну сутність компанії.

Варто відзначити, що імідж компанії надає 
досить поверхневе уявлення про підприємство, бо 
воно фіксується у свідомості людей за допомогою 
презентації корпоративної культури (фірмового 
стилю) підприємства та системної взаємодії у 
рекламі. Тому у цьому дослідженні реклама роз-
глядається нами через призму її участі та ролі у 
процесі формування іміджу та ділової репутації 
організації. На процес формування іміджу під-
приємства впливають розроблення позитивного й 
привабливого образу компанії та просування ство-
реного продукту в системі соціальної комунікації.
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Що стосується саме іміджевої реклами, то 
вона постає неособистим засобом маркетингових 
комунікацій, який застосовують для формування 
репутації компанії та її продукції в очах цільової 
аудиторії (Безшийко, 2018).

Науковці Т. Сива та Т. Вербицька визначають 
іміджеву рекламу як рекламу фірми для ство-
рення її позитивного образу, образу надійного 
партнера, що гарантує якість товару або надання 
послуг, адже споживачі пов’язують певні послуги 
з конкретним іменем (Вербицька, Сива, 2003).

Як зазначає М. Дмитренко, візуальна іден-
тифікація полягає в сукупності графічних зна-
ків, об’єктів і носіїв, спеціально спроєктованих 
для виробничого або обслуговуючого підприєм-
ства з метою створення певного образу – іміджу, 
пов’язаного з діяльністю компанії та її продукцію; 
як єдність постійних художніх і текстових елемен-
тів у всіх рекламних засобах (Дмитренко, 2014).

Нам імпонує думка С. Прищенко, що «у зв'язку 
із переходом до ринку «емоційних покупок» (акти-
візації психологічного впливу на емоції людини 
з метою спонукання до здійснення покупки та 
дотримання певного стилю життя) досвід ство-
рення об’єктів арт-дизайну усе ширше використо-
вується в проктуванні сучасної іміджевої реклами 
(Прищенко, 2018).

Іміджева реклама повинна бути спрямована 
на довготривалі, щирі та позитівні емоції, впли-
ваючи на психоемоційний стан людини. Імідж 
втілює рекламну ідею у виразній, емоційній та 
символічній формі. Важливішим стає не пред-
мет, а його назва. Тому, на нашу думку, іміджеву 
рекламу можна сформулювати як особливий вид 
комунікацій, спрямований на створення та під-
тримку привабливого позитивного образу ком-
панії, відображаючи істинну сутність компанії 
художньо-естетичними засобами.

У сьогоденні реклама тісно пов’язана з мис-
тецтвом та формує нове соціальне і культурне 
середовище, віддзеркалюючись у нових мис-
тецьких напрямах. Реклама зазвичай орієнту-
ється на медійність образу, його стереотипність, 
упізнаваність. А мистецтво якраз має величезний 
потенціал ставати впізнаваним, перетворюватися 
на медійні штампи й бути предметом активної 
рекламної експлуатації (Глеба, 2018). У рамках 
нашого дослідження вважаємо доцільним розгля-
дати іміджеву рекламу як засіб візуальної інфор-
мації з позиції дизайн-діяльності, орієнтованої на 
цільову аудиторію з урахуванням художньо-есте-
тичних, стилістичних та мистецьких складників.

Забезпечення візуальної і смислової іденти-
фікації компанії, її внутрішнього і зовнішнього 

оформлення, що формує у цільової аудиторії 
позитивне враження про її імідж, можливе лише у 
разі проєктування та розроблення єдиного стилю 
дизайн-концепції. Єдність стильового образу 
в ідентифікації підприємства постає головною 
метою дизайнерів, які працюють над створенням 
«зовнішнього образу» компанії, відображаючи 
при цьому внутрішню її сутність, специфіку та 
характер.

Складовою частиною й одночасно засо-
бом створення іміджу виступає фірмовий стиль. 
У змістовному плані фірмовий стиль визначають 
як сукупність візуальних (графічних, колірних) 
та пластичних прийомів, що надають стильову 
єдність усім складовим частинам діяльності фірми.

Парадоксальність фірмового стилю полягає в 
тому, що він підвищує ефективність реклами, бо 
його елементи і є рекламою.

У наукових колах є два підходи до розуміння 
фірмового стилю (ФС):

‒ у вузькому понятті ФС – це колірна і гра-
фічна марка фірми і товару, котра використову-
ється у рекламі;

‒ у широкому розумінні ФС – це єдиний прин-
цип оформлення марки фірми і товару, докумен-
тації та зовнішнього його вигляду.

Мистецтвознавець С. Прищенко зазначає, 
що «фірмовий стиль – це сукупність прийомів 
(графічних, колірних, композиційних, акустич-
них), які забезпечують єдиний образ всім виро-
бам фірми і її заходам; поліпшують сприйняття 
й запам’ятовування споживачем не лише товарів 
фірми, а й всієї її діяльності». Авторка зазначає, 
що для підприємств нашого часу головне, щоб 
споживач розрізняв товари фірми серед інших 
товарів конкурентів, щоби клієнт спокійно корис-
тувався послугами фірми, довіряв і не турбувався 
про якість (Прищенко, 2018).

До основних складників ФС, які створюють 
імідж підприємства, належать:

‒ словесний та графічний товарний знак: 
назва фірми, виконана в певній графічній манері, 
її логотип та колірна гама;

‒ фірмовий шрифт;
‒ слоган (фраза, яка виражає певне звернення/

закликання).
Дизайн-складник у процесі створення візу-

альної ідентифікації підприємства повинен міс-
тити художньо-естетичну домінанту, кольорову 
виразність, лаконічність, оригінальність шриф-
тів, враховувати системність та неординарність 
вираження.

На ефективність іміджевої реклами вплива-
ють такі моменти:
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‒ відповідність формуючого образу іміджу 
компанії (візуальний образ компанії);

‒ яскравість та емоційність рекламних образів;
‒ різні контенти розповсюдження інформації;
‒ охоплення певного обсягу аудиторії (Інтер-

нет-ресурси).
Спроєктований фірмовий стиль підприєм-

ства повинен бути спрямований на формування 
довіри у цільової аудиторії. Суб’єктивно, есте-
тично і морально привабливий стиль сприймається 
як гарантія надійності фірми та якості надання 
послуг/товарів. Стиль забезпечує довгострокову 
орієнтацію на фірму як джерело найбільш бажаних 
послуг. Розроблений і пізнаваний імідж укупі з фір-
мовим стилем підвищують ефективність реклами.

Щоб виокремитися на тлі конкурентів, пере-
вагу необхідно віддавати рекламному креативу, 
який виступає потужним інструментом у боротьбі 
за своє місце «під сонцем», та націлений на кін-
цевий результат, що означає мистецтво створю-
вати рекламні звернення так, щоб вони приносили 
найбільший ефект. Креатив має містити у собі 
нешаблонність візуального вирішення, семантику, 
подвійне значення та використання об’єкта реклами 
у нестандартних ситуаціях. Досягти цього можливо 
за умов використання цікавих та емоційних образів, 
використовуючи оригінальні візуально-вербальні 
моделі, такі як асоціації, метафори та алегорії, нада-
ючи перевагу візуальній інформації.

Велике значення для розвитку іміджу ком-
панії мають такі новітні технології, як Інтер-
нет-реклама, яка змінює візуалізацію форм та 
принципи проєктування реклами. Глобальна 
комп’ютеризація сучасного суспільства постає 
ефективним інструментом просування іміджевої 
реклами в онлайн-аудиторії, що активно розвива-
ється в Інтернет-ресурсах, за допомогою викорис-
тання графічної інформації. Інтернет належить до 
масштабного віртуального електронного ринку, 
який не має жодних обмежень. Головною особли-
вістю реклами в Інтернеті стає висока точність, з 
якою можна виділити цільову аудиторію для вза-
ємодії з нею.

Як зазначає С. Прищенко, особливість Інтер-
нет-реклами полягає в тому, що вона складається 

з двох етапів. Перший – створення основного 
рекламно-інформаційного носія – WEB-ресурсу 
(сайту, порталу, Інтернет-магазину). Другий 
етап – заходи щодо привертання уваги користува-
чів до цього ресурсу (банерна Інтернет-реклама, 
електронні рекламні розсилки). Комерційна ефек-
тивність в Інтернеті можлива лише за наявності 
обох етапів.

WEB-ресурси постають обличчям та ефектив-
ним засобом реклами компанії. Сайт стає одним 
з основних елементів корпоративного стилю ком-
панії, де користувачі можуть цілодобово отримати 
великий обсяг інформації про послуги або товари 
за короткий час (Прищенко, 2018: 320).

Реклама є важливим складовим елементом 
Pr-кампанії, планування якої є метою створення 
і просування іміджу компанії. Популяризація 
іміджу підприємства повинна відбуватися засо-
бами активної рекламної підтримки мас-медіа. До 
наповнення графічних та текстових матеріалів в 
Інтернеті можна віднести: наповнення контентом 
веб-ресурсів; розсилку e-mail; банерну рекламу; 
використання соціальних мереж; спільноти Viber, 
WhatsApp, Telegram.

Висновки. У процесі аналізу взаємозалежності 
іміджевої реклами з дизайн-діяльністю визна-
чено, що іміджева реклама покликана сформувати 
у цільової аудиторії позитивний образ компанії, 
вибудувати емоційні асоціації та закласти інфор-
мацію про імідж компанії на підсвідомості.

Глобалізаційні процеси у суспільстві призвели 
до розвитку технологій, що спричиняють зміни у 
рекламній діяльності. Для успішного функціону-
вання підприємства в сучасних умовах ефектив-
ним інструментом конкурентної боротьби стає 
Інтернет-реклама – один із найперспективніших 
сегментів рекламного ринку.

Ефективність іміджевої реклами в Інтернеті 
залежить від того, наскільки повно розкриті пере-
ваги і конкурентні особливості всієї компанії. 
Важливими домінантами постають репутація та 
надійність, які уособлюють візуальну та смислову 
ідентифікацію компанії, її внутрішнє й зовнішнє 
оформлення, яке віддзеркалюється у розробле-
ному фірмовому стилі.
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ВПЛИВ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ ПАРТІЙ НА ТРАНСФОРМАЦІЮ КОНЦЕРТНОСТІ 
В «СВЯЩЕННИХ СИМФОНІЯХ» ОПУС 6 ГЕНРІХА ШЮТЦА

Досліджено перший том «Священних симфоній» Генріха Шютца й наголошено на значній увазі музикознавців 
до них. Зазначено, що особливості викладу інструментальних партій у творах композитора, зокрема у «Священ-
них симфоніях», залишаються, на жаль, мало вивченими, попри значущість змін, запропонованих композитором. 
Це визначає мету пропонованого дослідження: вплив модифікацій інструментальних партій у першому томі 
«Священних симфоній» Ор. 6 Генріха Шютца на трансформацію принципу концертності. Порівняно інтерпре-
тування терміна concerto наприкінці XVI століття (твори Дж. і А. Габріелі і А. Банк’єрі), у перших десяти-
літтях XVII століття (концертні мадригали К. Монтеверді) та в 30–40-х роках XVII століття (Г. Шютц). 
Наголошено на подальшому зростанні вагомості інструментального начала у споконвічно вокальних жанрах. 
Проаналізовано інструментальні склади у творах першого тому «Священних симфоній». Визначено, що його 
варіантність свідчить про невпинну увагу композитора до тембрової палітри й нескінченний творчий пошук у 
сфері виражальності окремих інструментів, якими б початковими й обережними ці процеси не були. Наголоше-
но на урізноманітненні способів втілення змагального начала завдяки контрастуванню не тільки щільності фак-
тур і способів експонування музичного матеріалу, а й опозиції вокальних, вокально-інструментальних та інстру-
ментальних ансамблів. Наголошено, що такий підхід Г. Шютца спричиняє зміщення акценту на виражальність 
контрастування на кількох рівнях одночасно, сприяє виявленню тонких емоційних трансформацій, підкреслює 
зміст тексту суто музичними засобами, демократизує жанр. Визначено, що протиставлення інструменталь-
них і вокально-інструментальних об’єднань стає новим проявом концертності як принципу музичного розвитку 
та важливим драматургічним чинником. З’ясовано, що викладене сприяє вивищенню інструментального начала 
у творах Г. Шютца й урізноманітненню проявів принципу концертності в історично тривалій підготовці появи 
жанру інструментального концерту.

Ключові слова: «Священні симфонії» Генріха Шютца, трансформація концертності, інструментальне 
начало.
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THE IMPACT OF INSTRUMENTAL PARTS ON THE TRANSFORMATION  
OF A CONCERTO IN SCHÜTZ’ SYMPHONIAE SACRAE OP. 6

The first volume of Heinrich Schütz’s Sacred Symphonies has been studied in this paper, and considerable attention 
of musicologists to them has been revealed. It is noted that the peculiarities of the presentation of instrumental parts in 
Schütz’s compositions and, in particular, in the Sacred Symphonies remain, unfortunately, little examined, despite the 
depth of the changes. Such a situation determines the purpose of this study: the impact of instrumental parts in the first 
volume of Schütz’s Sacred Symphonies Op. 6 on the transformation of the concerto principle. The interpretation of the 
term concerto at the end of the 16th century (works by G. and A. Gabrieli and A. Banchieri), in the first decades of the 
17th century (concerto madrigals by C. Monteverdi) and in the 30s and 40s of the 17th century (H. Schütz) is compared. The 
further growth of the importance of the instrumental origins in the originally vocal genres is emphasized. The instrumental 
parts in the compositions of the first volume of the Sacred Symphonies are analyzed. A significant number of their variants 
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testifies to the composer’s constant attention to the timbre palette and the endless search for expressiveness of instruments’ 
colors, no matter how initial these processes were. Emphasis is placed on the variety of ways to embody the competitive 
principle by contrasting not only the density of textures and ways of musical material presentation, but also by opposing 
different vocal, vocal-instrumental and instrumental ensembles. It is pointed out that such an approach shifts the accent 
on the expressiveness of contrast on many levels simultaneously, helps to identify subtle emotional transformations, 
stresses the content of the text exclusively by musical means, democratizes the genre. It is determined that the opposition 
of instrumental and vocal-instrumental ensembles becomes a new manifestation of the concerto as a principle of musical 
development, and an important dramaturgical factor. It was found that all above mentioned contributes to the elevation 
of the instrumental parts in Schütz’s works and the diversification of the manifestations of the principle of concerto in the 
historically long preparation for the emergence of the genre of instrumental concerto.

Key words: Heinrich Schütz’s “Sacred Symphonies”, transformation of the concerto, instrumental parts.

Постановка проблеми. Термін concerto сто-
совно музичних творів вживається з XVI сто-
ліття. Перші дати його використання вказуються 
різні: Ксенія Ноговіцина – 1619 рік (Ноговіцина, 
2015: 111), Р. Вівер – 1546 рік (Robert Weaver, 
1986: 14), А. Гатчінґс – 1594 рік (Arthur Hutchings, 
1961: 30) тощо. Особливістю функціонування 
concerto є істотна модифікація його змісту впро-
довж XVI–XVII століть. Причинами є різні чин-
ники впливу на цей процес і різні трактування 
концертності у творах композиторів епохи Бароко. 
Дотепер незначною залишається увага, приділена 
особливостям викладу в інструментальних пар-
тіях церковних концертів, їхній ролі у модифіка-
ції принципу концертності загалом і впливу на 
становлення і структурування оркестру. Викла-
дене актуалізує дослідження інструментального 
складника в церковних концертах Генріха Шютца 
(1585–1672) та його вплив на трансформацію кон-
цертності в середині XVII століття.

Аналіз досліджень. Досліджуючи взаємо-
дію вербальної та музичної мов і раціонального 
та емоційного начал, М. Русак наголошує на 
появі зацікавленості композитора до специфіки 
викладу на різних інструментах, вказуючи на те, 
що «індивідуалізація тембрів інструментів» – це 
одна з характерних рис стилю Г. Шютца (Русак, 
1985: 74). Е. Пінтер зазначає, що стимулом для 
розвитку інструментальних партій починаючи 
з 20-х років XVII століття була значна кількість 
гарних виконавців у великих містах і при церквах 
(Éva Pintér, 1980: 232). Аналізуючи жанр духо-
вного концерту у творчій спадщині Г. Шютца, 
В. Сторожук наголошує на тому, що духовний 
концерт у Німеччині об’єднує старовинну контр-
апунктичну техніку, національне багатство духо-
вної пісні та італійський stile rappresentativo 
(венеціанське багатохорове письмо й концерту-
вання). М. Редайс (Mark Radice) вказує на ста-
новленні особливого різновиду stile recitativo – 
stylus luxurians communis, очевидно близького до 
концертних мадригалів К. Монтеверді і такого, 
що мав вплив на інших композиторів (Radice, 
1985: 10). К. Паліска пише, що привнесення до 

«церковного словника концертного мадригалу 
та оперного речитативу» спричинило зміни у 
викладі інших жанрів (Claude Palisca, 1968: 94). 
Розвиваючи цю думку, варто наголосити на тому, 
що концертні мадригали сприяли вивищенню 
саме інструментального складника завдяки про-
ростанню концертності в середині інструменталь-
ного об’єднання. Це сталося в результаті якісного 
зсуву у трактуванні концертності, наслідком якого 
став прояв змагального начала не тільки між 
вокальною та інструментальною партіями, а й у 
середині останньої. А. Карс інтерпретує Г. Шютца 
як продовжувача традицій італійських компози-
торів початку XVII століття й наголошує на ролі 
композитора у відмові від тотального дублювання 
інструментами вокальних партій (Карс, 1990: 56). 
Однак, попри процитовані розвідки, аналіз сти-
льових елементів у творах композитора (Joshua 
Rifkin, 1972), інтерпретація лютеранських похо-
ронних традицій та їх втілення в жанрах хорової 
музики (Raymond Sprague, 2008), особливостям 
викладу інструментальних партій та їх трансфор-
мації (особливо порівняно з початком XVII сто-
ліття) увага приділяється незначна: дослідження 
зазначених питань залишаються розпорошеними 
та спорадичними.

Мета статті – дослідити особливості тракту-
вання інструментальних партій у «Священних 
симфоніях» Г. Шютца та з’ясувати їхній вплив на 
трансформації принципу концертності в середині 
XVII століття.

Виклад основного матеріалу. Мабуть, 
наступним після К. Монтеверді композитором, 
який використав у назвах творів термін сoncerto 
та очевидно відштовхнувся від наробок визна-
чного італійця й художньо достовірно втілив їх 
на німецький землі, був Г. Шютц. З музичними 
традиціями Італії він був ґрунтовно обізнаний 
завдяки поїздкам до цієї країни і тривалому там 
перебуванні в ролі учня Д. Габріелі. Не раз звер-
таючись до жанру хорового концерту впродовж 
творчої діяльності, у 30–40-х роках XVII століття 
Г. Шютц пише цикл «Kleine geistliche Konzerte» 
(1636–1639) і «Symphoniae sacrae» (1647), відомі 
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як «Deutsche Concerto». Перераховані твори напи-
сано для голосу та кількох інструментів супро-
воду за участю basso continuo, тож є прикла-
дами іншого, ніж сьогодні, трактування терміна 
concerto. Майже до кінця XVII століття цей тер-
мін мав наголошувати на власне факті поєднання 
співаків та інструменталістів. Утім, починаючи 
від концертних мадригалів К. Монтеверді в хоро-
вих творах за участю інструментів поступово 
зростає роль солювання насамперед співака на тлі 
basso continuo. Це посилює індивідуалізацію пар-
тій, відтворює більш витончені й особисті емо-
ції (solo тенора у «Dice la mia Bellissima Licori» 
із сьомої книги мадригалів, від т. 35). Яскравим 
прийомом стають також сцени-дуети двох чи 
більше солістів. Партія кожного з них має рит-
мічні та інтонаційні особливості, що уможливлює 
їх чітке аудіорозрізнення й посилює драматичний 
ефект контрастування (на початку «Dice la mia 
Bellissima Licori» протиставлено висхідний рух 
у партії тенора і стрибки на малу нону (!) в пар-
тії баса). Також треба вказати на певне зростання 
вагомості інструментальних партій, особливо в 
сьомій і восьмій книгах, зокрема використання 
не одного, а кількох ансамблів різного складу для 
супроводу кожного з хорів.

Перераховані зміни, очевидно, знайшли відгук 
у «Symphoniae sacrae» Г. Шютца. Симфонії є збір-
ками псалмів на латинські (перший том) і німецькі 
тексти (другий-третій томи). У статті аналізується 
перший том, у якому закладено ґрунт для відчут-
них змін, розвинених надалі в наступних томах. 
Склад псалмів відрізняється, але кількість співа-
ків (1 чи 2) є майже незмінною, тоді як кількість 
інструменталістів та їхній перелік нестійкий. Най-
частіше до «базового» basso continuo додаються 
дві скрипки. Однак в окремих псалмах викорис-
тано волинки (piffarі), корнет, тромбон, трубу, 
флейти піколо (flautini), фагот, альти тощо. Пере-
лік вражає розмаїттям, але композитор іде далі, 
пропонуючи нескінченні варіанти комбінувань із 
метою віддзеркалити зміст тексту. Коріння такого 
підходу треба шукати в творах італійців, насам-
перед у К. Монтеверді. Саме згадана вище індиві-
дуалізація викладу й залучення різних за складом 
інструментальних колективів стають основою для 
Г. Шютца, який іде далі, увиразнюючи виклад 
інструментів, розширюючи палітру тембрових 
комбінацій, і в такий спосіб виводить концерту-
вання в жанрі хорового концерту на новий рівень.

Звернімося до першого твору «Symphoniae 
sacrae» – «Paratum cor meum, Deus». Склад: 
сопрано, двох скрипок і basso continuo. З ураху-
ванням належності до церковної музики у складі 

basso continuo – орган (в опері його зазвичай замі-
нювали на клавесин). Попри факт, що струнні 
інструменти переважно або дублюють вокальну 
лінію, або принаймні експонують дуже схожий 
із нею музичний матеріал (завдяки тривалостям 
і регістру), рідкісні контрастні програші демон-
струють майбутній потенціал такого прийому. 
Виклад твору має цілком характерні для середини 
XVII століття тривалості нот: бревіси, цілі й поло-
винки, однакові ритмічні тривалості у вокальній 
партії та скрипок. Однак у двох останніх тактах 
раптово усе змінюється: друга скрипка виконує 
гамоподібний висхідний пасаж «неймовірними» 
тривалостями – шістнадцятками. Це справляє 
дуже сильне враження: в оточенні бревісів і цілих 
шістнадцятки сприймаються як стан афекту. 
У такий спосіб Г. Шютц тонко реагує на зміст тек-
сту. Psallam («я співаю») раз у раз розспівується 
солістом – широко і тривало, відтворюючи слова 
в дії. Урочисті рsallamtibi in nationibus («я буду 
прославляти народи») викладено ще більш трива-
лим розспівом. Утім, на останньому повторенні, 
коли здається, що інших засобів музичної вира-
жальності вже не залишається, звучить згаданий 
інструментальний пасаж – настає кульмінація.

Пасаж є своєрідним порушенням тогочасних 
стандартів, адже другі скрипки прикметні не 
тільки фактом окремої інструментальної лінії, 
використанням дуже коротких тривалостей і пору-
шенням рівномірної пульсації, що домінувала із 
самого початку. Більш важливим бачиться інше. 
Г. Шютц дозволив виплеснути енергію в загалом 
емоційно стриманому, налаштованому на вну-
трішнє споглядання творі, сама назва якого вказує 
на його коріння. Відмінність викладу вокальних 
та інструментальних партій (як в емоційному, так 
і в суто технічному аспектах) свідчить про те, що 
композитор не тільки допускає, а й практикує їх 
розмежування, а відтак поглиблює відмінність 
між вокальною та інструментальною природою 
музичного матеріалу. Найважливішим бачиться 
факт, що індивідуалізація інструментальних пар-
тій, якою б обережною і спорадичною вона не 
була, пов’язана з бажанням відтворити в музиці 
зміст тексту суто інструментальними засобами, а 
не трансформацією партії співака. Тож саме залу-
чення нестандартного пасажу у скрипки, який не 
має аналогів упродовж твору, стає способом поси-
лити експресію й наголосити на кульмінації.

В. Сторожук зазначає стосовно хорових кон-
цертів Г. Шютца, що «з викладу тексту акцент 
дедалі частіше зміщується до його витлума-
чення» (Сторожук, 1985: 265). Це, зі свого боку, 
посилює інтенсивність солювання (Сторожук, 
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1985: 268). Утім, проведений вище аналіз свід-
чить про очевидну незакінченість справедливого 
спостереження: вагомим чинником «зміщення 
акценту» стає саме інструментальний складник, 
трансформація ставлення композитора до ваго-
мості окремого тембру та втілення концертності 
на нових рівнях.

Звернімося до «Benedicam Dominum in omni 
tempore» («Я буду благословляти Господа в усі 
часи») – ще одного псалма з ор. 6 з іншим вико-
навським складом: сопрано, тенор, бас, скрипка 
чи корнет і basso continuo. Стосовно солюючої 
скрипки/корнету варто одразу наголосити на 
їх розумінні Г. Шютцем. На відміну від basso 
continuo (участь оргàна зазначена як обов’язкова), 
яке майже весь час дублює одну з вокальних 
партій, солюючий інструмент вельми часто від-
окремлюється від них і може виступати «неза-
лежно». Солювання проявляється в кількох пло-
щинах одночасно. (1) Відмова в перманентному 
використанні: скрипка включається тільки час 
від часу, а не постійно. (2) Використання інших, 
ніж у вокальних партіях тривалостей. Наприклад, 
у тт. 10–11 в партії оргàна – четвертні, а в пар-
тії баса – половинка та пауза. (3) Залучення регі-
стрового контрастування: виклад випадає майже 
тільки на другу октаву та є найвищим за теситурою 
голосом партитури, тоді як вокальні партії розмі-
щено нижче. (4) Опора на імітаційний виклад. Це 
принципово вирізняє партію скрипку від basso 
continuo, в основі якої – дублювання співаків. 
У партії скрипки Г. Шютц, очевидно, навмисно 
уникає дублювання, замінюючи його контраст-
ним протискладненням (наприклад, у тт. 15–16) 
або відтворюючи матеріал, експонований співа-
ком, на іншій висоті: у т. 13 вступає скрипка, а 
у наступних двох тактах її поспівку підхоплює 
тенор квінтою нижче. У тт. 21–22 представлено 
два перегукування інструменталіста та двох спі-
ваків: у т. 21 матеріал експонує тенор, на його пар-
тію квартою вище накладається скрипка, а на її 
партію, відповідно, – сопрано. Бас і basso continuo 
звучать майже не переривчасто. Завдяки безпе-
рервності й тембральній перманентності низького 
регістру утворюється ідеальне тло для рельєфних 
тембрових співставлень у верхньому регістрі між 
тенором, сопрано та скрипкою. Усе перераховане 
дає змогу дійти висновку, що Г. Шютц фактично 
пише твір у якому не три, а чотири солісти. Трак-
тування інструмента не відрізняється від підходу 
композитора до вокальних партій. Він урівнює всі 
мелодичні голоси за значенням, формує стрункий 
вокально-інструментальний ансамбль і втілює 
принцип концертності, зокрема крізь тембровий 

контраст між інструментальним і вокальними 
солістами.

Закінчуючи аналіз інструментального викладу 
в цьому псалмі, варто більш розлого зупинитися 
на можливості заміни інструмента в партитурі; 
на таку можливість безпосередньо вказує ком-
позитор. Взаємозамінність скрипки і корнета, 
як у цьому творі, є унормованою практикою 
XVII століття, тож не викликає здивування. На 
такі приклади можна натрапити як на початку 
XVII століття (Дж. Габріелі), так і навіть у дру-
гій половині (М. Каззаті). Такі підміни пов’язані 
з малою увагою, яку загалом приділяли особли-
востям тембро-барви композитори до початку 
XVIІI століття. Лише поява senza oboi в партитурі 
«раптом» виявляла, що скрипки (напевно, але не 
точно, що йдеться саме про них) грали дотепер 
спільно з гобоями, а от звідси вони грають без 
них (Carse, 1940: 121). Інструментів, які скла-
дали басову лінію, могли не зазначати взагалі: 
за умовчанням бас був міцним і становив опору 
звучання, там мали грати всі низькі за теситу-
рою інструменти (Carse, 1940: 122). Виконавці 
часто-густо тільки за ключем і регістром обирали 
потрібний інструмент. Цьому також сприяла й 
поширена полімайстерність тогочасних виконав-
ців, які грали на двох, а інколи й на трьох інстру-
ментах (La Gorce, 1989: 108). Отже, взаємоза-
мінність інструментів є поширеною. Втім, варто 
зазначити, що варіантів замін інструментів може 
бути кілька. Очевидно, цей факт, а також дуже 
різні склади псалмів загалом вказують принай-
мні певною мірою на посилення уваги компози-
торів до тембрових відмінностей, незалежно від 
того свідомим чи підсвідомим був цей процес. 
Вкажімо на пари скрипка – корнет в «Exquisivi 
Dominum et exaudivit me», дві скрипки – два 
тромбони в «Attendite popule meus legem meam» 
і навіть людський голос і тромбон у «Veni, dilecte 
mi, in hortum meum». Останній випадок привер-
тає особливу увагу, адже композитор фактично 
урівнює людський голос і музичний інструмент. 
Однак залишається питання, як інтерпретувати 
таке поєднання: вивищення інструмента, зна-
чення якого урівняно з людським голосом або, 
навпаки, нівелювання «статусу» вокаліста, наго-
лос на його підпорядкованості.

Для з’ясування цього питання звернімося 
до партитури «Veni, dilecte mi, in hortum meum». 
У складі: три тромбони (другий може бути 
замінено вокалістом), перше і друге сопрано, 
тенор і basso continuo, у складі якого зазначено 
обов’язкове включення теорби). Перше, що впа-
дає в очі в цьому творі, – це трактування тромбонів 



Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 35, том 5, 202126

Мистецтвознавство

не як ізольованих і відокремлених один від одного 
інструментів, а як єдиної нероздільної групи. 
Особливістю твору є те, що в опозиції до групи 
інструментів виступає інше об’єднання – вокаль-
ний ансамбль. Кожна з трьох вокальних партій 
(а враховуючи можливість залучення другого 
тенору – з чотирьох) має міцну прив’язку до 
інструментального об’єднання: перше сопрано 
(і можливий другий тенор) незмінно звучить разом 
із групою тромбонів, а друге сопрано і (перший) 
тенор – з basso continuo. У такий спосіб утворено 
два інструментально-вокальних ансамблі, проти-
ставлення яких і покладено в основу драматургії 
«Veni, dilecte mi, in hortum meum». Таке розшару-
вання партій, очевидно, зумовлено змістом тексту. 
На початку висловлюється бажання, щоб коханий 
прийшов до її саду насолодитися фруктами (veni, 
dilecte mi, in hortum meum). Ці слова розспіває 
ансамбль тромбонів і перше сопрано. Коханий від-
повідає дією: «Venio, soror mea sponsa, in hortum 
meum et messui myrrham meam cum aromatibus 
meis» (Я йду, сестро моя, дружино, у свій сад, і я 
зібрав мирту з ароматними прянощами). На від-
міну від першого ансамблю (тт. 1–17), другий 
(тт. 18–37) звучить більш прозоро, спирається 
на безперервну імітацію партій другого сопрано 
і першого тенора. У такий спосіб Г. Шютц засо-
бами музичної виражальності втілює не тільки 
очевидний зміст тексту, а й тонкі емоційні нюанси 
кожної строфи. У перших двох рядках тексту зву-
чить заклик, але невідомо, чи буде його почуто. 
Незрозумілість ситуації й схвильованість того, 
хто співає, проявляється використанням щільної 
фактури, підкресленою незалежністю кожної з 
чотирьох партій, утворенням значної кількості 
нашарувань і, як наслідок, ледь можливим ауді-
овідстеженням кожного голосу. Щойно звучить 
позитивна відповідь (т. 17), виклад магічно транс-
формується в чіткий і стрункий дует на тлі basso 
continuo. Тож менш щільна та прояснена фактура, 
інший спосіб експонування музичного матеріалу 
і нова темброва палітра знаменують модифіка-
цію змісту тексту й настрою. Підтвердженням 
ясності й позитивної емоції стає відтепер відмова 
від початкової складності та заплутаності ліній і 
надалі, заміна їх більш прозорим і струнким іміту-
ванням. Це сприяє утворенню єдиного музичного 
образу та підводить слухача до логічного єднання 
інструментального та вокального ансамблів не 
тільки як музичної, але й як емоційно-позитив-
ної кульмінації та тріумфу щастя закоханих та 
їхніх друзів: Comedite, dilecti, et bibite, amici, et 
inebriamini, carissimi (Їжте, кохані, і пийте, друзі, і 
будь п’янкою, кохана моя).

Тож фактично це твір не для окремих соліс-
тів, які співають на тлі basso continuo, а для двох 
ансамблів – інструментального та вокального. 
Це надає твору значної своєрідності, адже кон-
цертність (у сенсі змагальності) проєктується не 
на солістів, а на ансамблі солістів. За три деся-
тиліття такі самі контрасти будуть утворювати 
різночисельні групи в жанрі concerto grosso… 
Об’єднуючим чинником у псалмі Г. Шютца висту-
пає безперервне й тембрально однорідне тло – 
basso continuo. Почерговість включення ансамблів 
та їхнє фінальне tutti становить основу музичного 
й емоційного розвитку. Такий підхід свідчить 
не тільки про винайдення композитором нових 
варіантів протиставлень (соліст – basso continuo, 
соліст – інструментальний ансамбль тромбо-
нів, вокальний – інструментальний ансамбль) і 
пошуки композитором нових форм втілення кон-
цертності, а й її виведення на інший – узагальню-
ючий – рівень. Це проявляється завдяки опозиції 
як через щільність викладу і спосіб експонування 
музичного матеріалу, так і контраст між ансамб-
лем співаків та ансамблем інструменталістів. 
Такі модифікації свідчать про зростання уваги 
Г. Шютца до тембру, якою б зародковою вона не 
була, а також про повільне, але невпинне виви-
щення інструментальної складової в споконвічно 
хорових жанрах, а отже їх трансформацію під 
впливом інструментального чинника.

Г. Шютц продовжить творчі пошуки стосовно 
інструментальних партій у наступних двох томах 
«Symphonie Sacrae» (ІІ том – рік, ІІІ – рік). Уви-
разнення викладу інструментів буде стосуватися 
насамперед дедалі більш частої відмови від точ-
ного й перманентного дублювання інструмен-
тами вокальних партій і появи тривалих епізодів, 
у яких виклад інструментів відчутно несхожий із 
вокальним. Проявом цього може виступати залу-
чення більш коротких тривалостей в інструмен-
тальних партіях, а отже їхня більша складність, 
навіть нарочита технічність. Наприклад, у «Mein 
Herz ist bereit» з Другого тому «Священних симфо-
ній» ор. 10 (тт. 54–60) в партіях обох скрипок, що 
вступають із запізненням у половинку, опорними 
стають вісімки. Вони втілюють кульмінаційність 
закінчення. Попри інтонаційний зв’язок із матеріа-
лом у викладі сопрано, інструментальна і вокальні 
партії доповнюють одна одну, але не дублюють.

В «Ich hebe Meine Augen auf» з третього тому 
«Symphonie Sacrae» ор. 12 із самого початку вико-
ристовуються перегукування між вокальними та 
інструментальними партіями, використовуються 
антифонні ефекти, залучається опора на інтер-
вали між партіями перших і других скрипок. Це 
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створює відчутний контраст першому експону-
ванню матеріалу тільки басами без залучення 
інших голосів, а отже без інтервалів. Можливо, 
на факт поширеності або, навпаки, відсутності 
розрізнення інструментальних і вокальних партій 
мав вплив вибір композитора щодо складу остан-
ніх. Відчутно більш різноманітна в ритмічному 
плані в «Ich hebe Meine Augen auf», що містить 
чверті, вісімки, половинки, шістнадцятки, пунк-
тирний ритм, очевидно спонукала композитора 
й до активізації супроводу. Відтак перегукування 
між вокальними та інструментальними партіями 
стають дієвим чинником розгортання музичного 
матеріалу в цій Симфонії.

Викладене, звісно, не означає відмову від 
інструментальних партій, які ритмічно та інто-
наційно схожі з вокальними. Вельми частим є 
об’єднання всіх голосів в єдиний акорд, коли 
вокальні партії згори і знизу ніби огортають 
інструментальні (наприклад, в «Ich danke dir, 
Herr» з другого тому «Symphonie Sacrae» ор. 10, 
тт. 23–25). Утім, використання такого хоральної 
фактури, очевидно, стає семантичним виділенням 
окремих слів тексту, адже до і після цього епізоду 
виклад спирається на короткі тривалості, а кожна 
з трьох ліній (перша й друга скрипка та сопрано/
тенор) залишається вельми незалежною. Тож цей 
прийом варто зарахувати не до консервативних, 
а навпаки – до прогресивних, таких, що дають 
композиторові змогу максимально точно втілю-
вати зміст тексту засобами музичної виражаль-
ності, відходити від узагальнень висловлювань, 
притаманних більш раннім творам, і передавати 
прості та зрозумілі людські почуття. Це робить 
жанр більш демократичним і зрозумілим слухачу, 
сприяє його трансформації та ніби зменшує дис-
танцію між композитором і слухачем не завдяки 
«простому» музичному матеріалу, а завдяки пере-
мінній виразності музики, яка віддзеркалює від-
тінки настрою тексту й перекладає текст зрозумі-
лою мовою почуттів.

Висновки. Проаналізовані твори є яскра-
вим прикладом вияву концертних можливостей 
інструментів, перш за все струнних – у часи, коли 
концертів у сучасному розумінні терміна ще не 
існувало. Г. Шютц, очевидно, під впливом італій-
ської музичної школи мав особливу схильність до 
урізноманітнення викладу в церковних вокальних 
жанрах. Вияв нових рис виражальності стосу-
ється увиразнення викладу не тільки вокальних, 
а й інструментальних партій. Отже, змістовне 
наповнення концертності як злагодженого співіс-
нування різних начал (зокрема інструментальних 
та вокальних партій) та одночасно їх змагання, 

друге проявляється дедалі більш переконливо та 
рельєфно порівняно з творами початку XVII сто-
ліття. На підтвердження цього висновку згадаймо 
опозицію між окремим інструментом і групою 
інструментів в «Ich hebe Meine Augen auf», соліс-
том та інструментальним ансамблем у «Paratum 
cor meum, Deus», вокальним та інструментальним 
об’єднаннями у «Veni, dilecte mi, in hortum meum».

Посилюється солювання окремих груп чи 
інструментів. Крім наведеного прикладу солюю-
чого пасажу других скрипок, вкажемо на фагот. 
А. Карс відзначає любов Г. Шютца до фагота, 
проявом якої могла бути опора лише на ці інстру-
менти в акомпанементі (Карс, 1990: 56). Наголос 
на такому фавориті не мав здивувати дослідника, 
якби йшлося про композитора другої половини 
XVIII століття. Водночас, коли йдеться про серед-
ину XVII, це не може не викликати захвату, адже 
фагот того часу – це інструмент групи continuo. 
Отже, його солюючий тембр, на відміну від флейти 
чи гобоя, – значна рідкість. Тому вподобання 
фагота для супроводу вокальної партії – це без-
умовне свідчення зацікавленості до своєрідності 
певного тембру. Це також свідомий пошук урізно-
манітнити, нехай і епізодично, палітру супроводу, 
а отже, це бажання виділити певний інструмент 
серед інших, зробити акцент на новому тембрі, 
підготувати партії obbligato й опосередковано – 
жанр інструментального концерту.

Вивищення інструментальних партій у хорових 
концертах Г. Шютца вплинуло на прояв концертності 
не тільки у творах середини XVII століття, а й зна-
чною мірою віддзеркалилося на подальших транс-
формаціях принципу. У другому-третьому томах 
«Symphoniae sacrae» з’являються нетривалі епізоди 
для інструментального ансамблю – Symphonia. 
З одного боку, звернення до інструментальних 
програшів певною мірою нагадує інструмен-
тальні ritornelli в оперних виставах й аналогічні 
symphoniae у пізніх збірках мадригалів К. Монте-
верді. З іншого – використання інструментального 
програшу у виконанні ансамблю (найпоширеніший 
склад – дві скрипки і basso continuo) стає прототи-
пом concerto grosso з характерними зіставленням 
меншості і більшості. Однак у Г. Шютца контраст 
підкреслено не лише неоднаковою кількістю вико-
навців у кожній групі, а й акцентом на тембровій 
відмінності між суто інструментальним та інстру-
ментально-вокальним складами. Це поглиблює їх 
опозицію, дає змогу проявитися концертності на 
новому рівні й опосередковано готує жанр concerto 
grosso, у якому протиставлення й змагання різночи-
сельних й різнотембрових груп буде втілено макси-
мально послідовно.



Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 35, том 5, 202128

Мистецтвознавство

Очевидно, що вплив інструментальних партій 
у творах композиторів 40–60-х років XVII сто-
ліття (наприклад, сонати М. Каззаті), модифіка-
ція завдяки посиленню несхожості з викладом 

вокальних та значення вказаних тенденцій на фор-
мування concerto grosso у 70–80-х роках та інстру-
ментального концерту наприкінці XVII століття 
потребує подальшого осмислення та досліджень.
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ПРИНЦИПИ ОРКЕСТРОВКИ У ВОКАЛЬНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ ТВОРАХ  
І. СТРАВІНСЬКОГО ПІЗНЬОГО ПЕРІОДУ ТВОРЧОСТІ  

(НА ПРИКЛАДІ СANTICUM SACRUM)

Метою статті є дослідження оркестровки у вокально-інструментальних творах І. Стравінського пізньо-
го етапу творчості щодо взаємодії константних принципів й інноваційних прийомів. Аналітичним матеріалом 
статті обрано Сanticum sacrum («Священний піснеспів»), 1955–1956. Специфіку оркестровки твору розгляда-
ємо з огляду на впливи ренесансної музики, домінування горизонтального мислення через застосування серійної 
техніки, прийомів ансамблевого письма, збереження й утілення в явному або модифікованому вигляді констант-
них принципів оркестрового письма композитора (багатофігурність, комбінаторність, пластичність). Виявле-
но, що між вокально-хоровим і оркестровим шарами фактури у творі є два типи взаємин: а) на основі еквірит-
мічної кореляції між оркестровими та хоровими партіями, рівноваги вертикалі та горизонталі, індивідуалізації 
ритмомeлодійного рельєфу окремої партії (лінії) завдяки комбінаторності, реалізації багатофігурності; б) на 
основі функціональної рівноправності та ритмомелодійної свободи ліній, домінування горизонталі, реалізації 
комбінаторності й пластичності. Перший тип репрезентовано в І та V частинах, які виконують функцію дзер-
кально-симетричного обрамлення в смисловому й тематичному планах. Другий тип реалізується в середніх час-
тинах циклу, позначених камернізацією та ліризацією висловлювання. Доведено, що принцип багатофігурності 
в середніх частинах реалізується приховано, натомість передусім виявляється комбінаторність у змінах темб-
рових ліній (ІV частина) та в передачах мелодійних ліній від тембру до тембру (ІІ частина). Пластичність 
яскраво виражена у флейтовій партії ІІ частини, насиченої широкими стрибками з поверненням до початкового 
тону, що остинатно повторюються; багаторазовими секундними розхитуваннями, які генетично походять від 
мелізматичних розспівів, юбіляцій; формулами кружляння. Пластичність простежується в гнучких тембрових 
передачах, у комплементарних взаєминах між лініями поліфонічної фактури. Розглянуто варіанти рішень орке-
стровки окремо в ІІ, ІІІ та ІV частинах.
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PRINCIPLES OF ORCHESTRATION IN LATE VOCAL-INSTRUMENTAL WORKS 
BY I. STRAVINSKY (ON EXAMPLE OF СANTICUM SACRUM)

The aim of the article is to examine orchestration in late vocal-instrumental works by I. Stravinsky from the standpoint 
of interaction of constant principles and innovative devices. “Canticum Sacrum” (“Holy Chant”), 1955–1956, has been 
chosen as a material of the article. We regard specifics of orchestration, revealing influences of Renaissance music, 
dominance of horizontal thinking, caused by serial method of composition, usage of devices, traditional for ensemble 
writing, preservation and recreation in a straightforward or modified way of constant principles of composer’s orchestral 
writing (multi-figure, combinatorics, plastique). It is revealed, that there are two types of relations between vocal (or 
choir) and orchestral layers of the texture: a) the one founded on equirhythmic correlation between orchestral and choir 
parts, balance of vertical and horizontal axes, individualization of rhythmical and melodic relief of each separate line 
(part) due to combinatorics and applying the principle of multi-figure composition; b) the one founded on functional 
equality as well as rhythmic and melodic freedom of lines, dominance of horizontal axis, on combinatorics and plastique. 
The first type is presented in I and V movements that play a role of symmetrical “framing” regarding contextual and 
semantic structure of the work. The second type is embodied in the middle movements of the cycle, marked by the traits of 
chamber music and lyrical idiom. It is proven, that multi-figure principle in the middle movements is realized obscurely, 
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eclipsed by combinatorics of changes in timbre lines (IV movement) and in dovetailing of melodical lines (II movement). 
Plastique is conspicuous in the Flute part of II movement, rich with broad leaps with returns to the first sound with 
its ostinato repetitions; repeated intonations of second, stemming from melismatic chants, jubilations, with circle-like 
formulae. Plastique can be seen in flexible dovetailing of the lines, in complementary relations between different lines of 
polyphonic texture. Different modes of orchestration are regarded in II, III and IV movements.

Key words: I. Stravinsky, late creativity, serial composition, orchestration, Canticum Sacrum.

Постановка проблеми. Пізній стиль І. Стра-
вінського відзначений стильовим і стилістичним 
зламом унаслідок звернення до серійної техніки. 
У ньому виявляються також риси, притаманні 
пізнім стилям багатьох композиторів різних епох. 
До них М. Друскін відносить такі: збільшення 
значення тематичної, контрапунктичної техніки 
й інших композиційно-конструктивних чинників 
(Друскін, 2009: 224), візерунчастість тканини, 
графічність, деталізацію малюнка, камерність 
за схильності до умоглядного, відстороненого 
складу мислення, інтелектуалізацію емоції (Друс-
кін, 2009: 224). У контексті окреслених змін 
постає питання щодо специфіки оркестрового 
письма в пізніх вокально-інструментальних тво-
рах композитора. Ба більше: сам композитор роз-
глядав оркестровку як один із сутнісних параме-
трів художнього цілого. На питання Р. Крафта 
«Що таке хороша інструментовка?» композитор 
відповідає: «Коли ви не помічаєте, що це інстру-
ментовка. Це слово дезорієнтує. Воно передбачає, 
що музику спочатку створюють, а потім орке-
струють» (Стравінський, 1971: 233). Аналітичним 
матеріалом статті обрано Сanticum sacrum («Свя-
щенний піснеспів») для тенора й баритона соло, 
хору й оркестру на латинський текст зі Старого та 
Нового Заповіту (1955–1956).

Аналіз досліджень. Вокально-інструмен-
тальні твори пізнього етапу творчості розглянуто 
в аспекті трактування композитором серійної 
техніки та застосування поліфонічних прийомів 
(Гливинський, 1995; Задерацький, 1980; Locanto, 
2009; Smyth, 2000), роботи зі словом (Савенко, 
2001: 164–189), композиційно-драматургічних 
закономірностей (Друскін, 2009: 216–243). Деталь-
ний розгляд історії створення «Священного піс-
неспіву», його жанрової своєрідності, смислових 
аспектів текстового складника, пов’язаних із цим 
композиційно-драматургічних особливостей, здій-
снено в монографії В. Гливинського (1995: 113–116; 
125–128); там же досліджено поліфонічні прийоми 
та серійні форми в окремих частинах (93–95). 
Питання оркестровки й оркестрового письма не 
ставало предметом спеціального дослідження, 
висвітлювалось мимохідь у контексті іншої про-
блематики (Друскін, 2009; Гливинський, 1995: 114).

Мета статті полягає в дослідженні орке-
стровки вокально-інструментальних творів 

І. Стравінського пізнього етапу творчості як сут-
нісного параметра художнього цілого щодо вза-
ємодії принципів, апробованих композитором 
протягом усього творчого шляху, та інноваційних 
прийомів.

Виклад основного матеріалу. В оркестро-
вому письмі балетів І. Стравінського, створених на 
замовлення С. Дягілєва, та опери «Соловей» фор-
муються стійкі принципи, які ми назвали «багато-
фігурністю» (Савченко, 2019), «комбінаторністю» 
(Савченко, 2020) та «пластичністю». Вони явно чи 
приховано визначатимуть специфіку оркестровки 
І. Стравінського наступних періодів творчості в різ-
них жанрах. Стійкість їхнього буття як механізмів 
організації темброво-фактурної структури твору 
по горизонталі та вертикалі дає змогу трактувати їх 
як константи оркестрового письма та «універсалії» 
(термін С. Савенко, 2001) оркестрового мислення 
композитора. Саме завдяки цим принципам скла-
дається своєрідний звукообраз його музики – коло-
ристичний, барвистий, нерегламентований, який 
має неповторне візуально-графічне вираження в 
партитурі. У пізній період творчості названі прин-
ципи явно чи приховано зберігають своє значення 
в умовах посилення значущості горизонтального 
мислення, лінії внаслідок застосування серій-
ної техніки. Наприклад, у балеті «Агон» номери 
можна розподілити на дві групи залежно від сту-
пеня виявлення константних принципів. В орке-
стровому письмі «Священного піснеспіву» на 
перший погляд багатофігурність, комбінаторність 
і пластичність не реалізуються. Проте детальний 
аналіз партитури дав змогу дійти таких висновків.

Між вокально-хоровим і оркестровим шарами 
фактури є два типи взаємин: а) інструментальний 
шар рухається еквіритмічно (за винятком дета-
лей) із хоровими партіями; у фактурі спостеріга-
ється рівновага вертикалі та горизонталі; ідея лінії 
втілюється завдяки уникненню звуковисотного 
дублювання між хором і оркестром та індивідуа-
лізації партій хору й оркестру; у другому випадку 
індивідуальний ритмомeлодійний рельєф окремої 
партії (лінії) досягається значною мірою завдяки 
дії принципу комбінаторності; б) вокальні (або 
хорові) партії й інструменти утворюють ансамбль 
на основі функціональної рівноправності та рит-
момелодійної свободи ліній; у фактурі домінує 
горизонталь.
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Перший тип взаємин репрезентовано в І та 
V частинах, які виконують функцію дзеркально-
симетричного обрамлення в смисловому та музич-
ному планах. Такий конструктивний принцип дає 
змогу провести аналогії з особливостями като-
лицької ренесансної меси й низки неокласицист-
ських творів самого І. Стравінського, де є образне 
й структурно-композиційне співвіднесення 
початку й кінця, про що зауважує В. Гливинський 
(1995: 115–116). «В основу І частини покладений 
вірш 15-й розділу 16-го Від Марка святого благо-
вістя – перша заповідь Ісуса Христа, який явився 
після смерті одинадцятьом учням і проголосив: 
«Ідіть по всьому світу й проповідуйте Євангеліє 
всій тварі». Для фінальної частини «Священного 
піснеспіву» Стравінський обрав вірш 20-й розділу 
16-го Від Марка святого благовістя, що свідчить: 
«А вони пішли й проповідували всюди, за Гос-
поднього сприяння й підкріплення слова наступ-
ними знаменнями» (Гливинський, 1995: 115). 
Обидві частини мають схожу п’ятичастинну 
структуру, яка відтворює структурно-компози-
ційні особливості мес Й. Окегема (Гливинський, 
1995: 115), і побудовані на ідентичному тематич-
ному матеріалі. Непарні розділи відсилають до 
урочистих фанфарних intrata, виконуються tuttі, 
кожне повторення є варіантно-варіаційним пере-
творенням інваріанта (першого розділу), у резуль-
таті чого розгортаються розосереджені варіації в 
масштабах усього циклу. Проте в них зберігається 
заявлений в експозиційному викладенні тип орке-
стрової фактури й тембровий комплекс. Парні 
розділи контрастують непарним за тематизмом і 
оркестровкою: у них домінує сольне висловлю-
вання – орган за підтримки фаготів. Тембровий 
і фактурний контраст свідчить про застосування 
принципу антифону (Гливинський, 1995: 114) 
в зіставленні різних за тембровим рішенням і 
обсягом звукових мас розділів, що, зі свого боку, 
відповідає традиції Венеціанської поліфонічної 
школи, адже твір було написано на замовлення й 
призначено для виконання в соборі святого Марка 
у Венеції (1995: 113).

Урочиста піднесеність непарних розділів І та 
V частин досягається значною мірою завдяки орке-
стровим прийомам. У вертикалізовану завдяки 
еквіритмічній кореляції між хором і оркестром 
фактуру «вмонтовані» фігури шістнадцятих, дору-
чені мідним духовим інструментам (3 труби in C, 
2 тенорові та басовий тромбони), які є важливим 
організуючим чинником у часі та просторі, нада-
ючи часові підвищеної подієвості, а просторові – 
щільності. Ці фігури можна вважати модифікова-
ною реалізацією принципу багатофігурності, бо 

вони виділені ритмічно й темброво-фактурно, є 
опукло-виразним елементом оркестрової тканини. 
Їхня вертикально-діагональна взаємодія базу-
ється на принципі комбінаторності: композитор 
варіює щільність фактури й темброві комбіна-
ції шляхом під- та відключення фігур (тт. 13–14, 
43–44, 308–309, 337–339) і голосів-ліній (т. 26, 
41). У результаті комбінаторність впливає на вирі-
шення tuttі, де дублювання застосовуються, однак 
обмежено й переважно в басовій функції. У темб-
рово-фактурному шарі з фігурами їхнє гнучке уві-
мкнення й вимкнення дає змогу композиторові 
вибудувати індивідуальні ритмомелодійні лінії 
кожної партії і, не зловживаючи дублюваннями, 
задіяти великий оркестр. Названі індивідуально-
стильові риси оркестрового письма І. Стравін-
ського органічно корелюють із мотетним письмом 
ХVІ cт., на близькості до якого наголошує В. Гли-
винський (1995: 128). Зі свого боку, С. Савенко 
зазначає, що в роботі композитора з обраними 
моделями відтворенню й перетворенню підлягали 
різні параметри цілого, зокрема й інструментальне 
письмо моделі (Савенко, 2001: 144). Очевидно, 
стильові настанови неокласицистського періоду 
зберігають свою актуальність у пізній творчій 
практиці композитора.

Другий тип взаємин між хоровими (вокаль-
ними) партіями й оркестром на основі функціо-
нальної рівноправності реалізується в середніх 
частинах циклу, де подано «ліричний монолог 
тенора в супроводі камерного ансамблю (ІІ час-
тина); дует солюючих голосів, хор і оркестр, які 
перемежовуються органним соло (ІІІ частина); 
соло баритона, хор, оркестр і орган (ІV час-
тина)» (Гливинський, 1995: 126). Середні час-
тини позначено камернізацією та ліризацією 
висловлювання, що дає змогу дослідникам гово-
рити про «кантату всередині кантати» щодо 
ІІІ частини, присвяченої трьом християнським 
чеснотам – любові, надії, вірі (Гливинський, 
1995: 114), й висловлювати думку щодо «пере-
ключення музичного розвитку із кантатного в 
оперне русло» (Гливинський, 1995: 128).

Оркестрове письмо в цих частинах має низку 
особливостей, зумовлених серійною технікою й 
ансамблевим складом виконавців. Усі учасники 
ансамблю (вокальні й інструментальні партії) є 
функціонально абсолютно рівноправними, що 
корелює з ідеєю поліфонічної лінії у вокально-
інструментальній композиції добарокової та баро-
кової доби, однак за умови конкретної тембрової 
призначеності інструментальних ліній без можли-
вості їхньої тембрової заміни й із максимальним 
виявленням тембрової специфічності (флажо-
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лети арфи, контрабасів, тремоло флейти, гнучка 
рухлива юбіляційна мелодія флейти, що діалогі-
зує з вишуканою вокальною партією солюючого 
тенора). З іншого боку, функціональна рівноправ-
ність живиться ідеєю паритетної ансамблевої вза-
ємодії в умовах малого складу як сутнісної ознаки 
ансамблевого письма. Відповідно, оркестрове 
письмо середніх розділів реалізується в умовах 
малого складу, перебираючи на себе властивості 
ансамблевого письма.

Однак за спільних загальних рис оркестрове 
письмо в трьох середніх частинах має варіанти 
реалізації. У ІІ частині у вокально-інструмен-
тальному ансамблі беруть участь тенор соло, 
флейта, англійський ріжок і три контрабаси соло. 
Рівноправність вокальних та інструментальних 
партій виявляється в їхній рівнозначній тематич-
ній активності, ритмомелодійній індивідуалізо-
ваності ліній, діалогічності у взаєминах. Дещо 
обмеженими у функціях є партії трьох контр-
абасів, які колористичними флажолетами відкри-
вають частину й прошаровують вокальні фрази 
разом із арфою.

ІІІ частина відкривається розгорнутим орке-
стровим вступом. Розділ «Cаritas» побудований 
на канонічному викладенні серійних форм (у хорі 
без басів і двох труб (І та басової)), детальний ана-
ліз яких виконав В. Гливинський (1995: 93–94). 
Басова труба тут підміняє партію басів, І труба 
виконує функцію мелодійної лінії. Так вини-
кає єдина вокально-інструментальна тканина на 
основі викладення модифікацій серій. Аналогіч-
ним чином організовано оркестровий шар фактури 
у двох наступних розділах ІІІ частини («Spes», 
«Fides»). Інструментальні партії тут є лініями 
в поліфонічній фактурі на основі модифікацій 
серій. Показовим є приклад з останнього розділу 
«Fides» (тт. 219–236), де хоровий та інструмен-
тальний канони утворюють два шари фактури. 
В оркестровому І труба й контрабасовий тромбон 
(у дублюванні) є пропостою, риспостою – І гобой 
і басовий тромбон (у дублюванні). Пропосту й 
риспосту викладено великими тривалостями, що 
дає В. Гливинському змогу провести аналогії з 
cantus firmus, на який накладаються більш рухливі 
хорові партії (1995: 94). Зі свого боку, хорові лінії 
дубльовані альтами divizi in 4 із ремаркою «вико-
нувати за акустичної необхідності». Завершується 
ІІІ частина оркестровою кодою в канонічному 
викладенні, де задіяно дві труби й орган.

ІV частина відкривається невеликим оркестро-
вим вступом (І гобой, 2 фаготи, альти і контрабаси), 
далі роль інструментів зводиться до контрапунк-
тування солюючому баритонові й хору недовгими 

мелодійними лініями: 2 труби (тт. 256–259), 
І тромбон (тт. 260–262), 2 фаготи, альти, контр-
абаси (тт. 262–265), 2 тромбони (тт. 266–270), І та 
басова труби (тт. 271–273). Названі контрапункти 
вступають через паузи, відповідно, фрагментуючи 
партію оркестру, надаючи їй дискретності. Далі в 
середині частини міститься хор a capella, після 
чого оркестрова партія представлена педалями 
у тромбонів, що встановлюються шляхом контр-
апунктичних нашарувань і «розірваними» ре в 
басовій лінії в альтів і контрабасів флажолетами 
(тт. 282–294).

Порівняно з ІІ в ІІІ та ІV частинах інструмен-
тальні партії в оркестровому шарі фактури менш 
колористичні та яскраво темброво-специфічні, 
що детерміновано ідеєю створення єдиної (одно-
рідної) вокально-інструментальної тканини на 
основі застосування серійної техніки.

В умовах стилістичних і стильових змін кон-
стантні принципи оркестрового письма І. Стра-
вінського виявляються специфічним чином, у 
деяких випадках явно, у деяких – приховано й у 
модифікованому вигляді. На нашу думку, прин-
цип багатофігурності в середніх частинах реалізу-
ється приховано, натомість передусім виявляється 
комбінаторність у змінах тембрових ліній (ІV час-
тина) та в передачах мелодійних ліній від тембру 
до тембру (ІІ частина). Пластичність яскраво 
виражено у флейтовій партії ІІ частини, насиченої 
широкими стрибками з поверненням до початко-
вого тону, що остинатно повторюються; багато-
разовими секундними розхитуваннями (містяться 
й у партії тенора), які генетично походять від 
мелізматичних розспівів, юбіляцій; формулами 
кружляння. До того ж окремі мотиви й фрази вна-
слідок своєї відмежованості паузами, ритмічної та 
інтонаційної виразності можуть бути уподібнені 
фігурам (тт. 55–56, 59–60, 73–74), проте сила 
лінійного розгортання домінує над формульністю, 
детермінованою остинатністю: повторність не 
закріплюється як основний принцип розгортання 
мелодії. Пластичність простежується й у гнучких 
тембрових передачах, у комплементарних взаєми-
нах між лініями поліфонічної фактури (тт. 86–93). 
Прикладом пластичної взаємодії на основі комбі-
наторності всередині контрапунктичної тканини є 
вступ до ІІІ частини, у якому лінії гнучко під- і 
відключаються, відповідно, регулюючи щільність 
фактури та її темброву наповненість.

Висновки. Роль оркестрової партії в «Свя-
щенному піснеспіві» є значною, що пояснюється 
фактом замовлення й орієнтацією композитора 
на традиції Венеціанської поліфонічної школи, 
яка вирізнялась інтересом до оркестрового коло-
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риту, просторовості звучання, експресивністю, 
тяжінням до контрастів. Специфіка оркестрового 
письма твору визначається кількома чинниками: 
впливом ренесансної музики (мотетного письма 
ХVІ ст.), домінуванням горизонтального мис-
лення внаслідок застосування серійної техніки, 
застосуванням прийомів ансамблевого письма, 

збереженням і втіленням у явному або модифіко-
ваному вигляді константних принципів оркестро-
вого письма (багатофігурність, комбінаторність і 
пластичність) композитора.

Перспективами дослідження є вивчення орке-
стровки пізніх творів І. Стравінського на основі 
компаративно-жанрового аналізу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Гливинский В. В. Позднее творчество И. Ф. Стравинского. Исследование. Донецк : «Донеччина», 1995. 192 с.
2. Друскин М. С. Собрание сочинений : в 7 т. / ред.-сост. : Л. Г. Ковнацкая и др. Санкт-Петербург : Композитор, 

2009. Т. 4 : Игорь Стравинский. Личность, творчество, взгляды / ред. кол. : Л. Г. Ковнацкая. С. 31–265.
3. Задерацкий В. В. Полифоническое мышление И. Стравинского : Исследование. Москва : Музыка, 1980. 287 с.
4. Савенко С. И. Мир Стравинского : монография. Москва : Издательский дом «Композитор», 2001. 328 с.
5. Савченко Г. С. Багатофігурність оркестрового письма як принцип організації часу і простору в оркестрових 

творах І. Ф. Стравінського (від ранніх балетів до Симфонії in C та Симфонії у трьох частинах). Аспекти історичного 
музикознавства. Харків, 2019. Вип. 16. С. 242–258.

6. Савченко Г. С. Комбінаторність як принцип оркестрового мислення І. Ф. Стравінського. Культура та мисте-
цтво: сучасні тенденції та перспективи : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Одеса, 4 червня, 2020 р. Одеса, 
2020. С. 281–283.

7. Стравинский И. Ф. Диалоги. Ленинград : Музыка, 1971. 414 с.
8. Locanto M. “Composing with Intervals” : Intervallic Syntax and Serial Technique in Late Stravinsky. Music Analysis. 

Vol. 28/2. 2009. P. 221–266.
9. Smyth D. Stravinsky as Serialist: The Sketches for Threni. Music Theory Spectrum, Vol. 22 (2). 2000. P. 205–224.  

doi.org/10.2307/745960.

REFERENCES
1. Glivinskiy V. V. Pozdnee tvorchestvo I. F. Stravinskogo. Issledovanie [Later work of I.F. Stravinsky. Study]. Donetsk: 

“Donechchina”, 1995. 191 p. [in Russian].
2. Druskin M. S. Sobranie sochinenij : v 7 t. / red.-sost. : L. G. Kovnaczkaya i dr. St. Petersburg : Kompozitor, 2009. 

T. 4 : Igor` Stravinskij. Lichnost`, tvorchestvo, vzglyady` [Igor Stravinsky. Personality, creativity, views] / red. kol. : 
L. G. Kovnaczkaya. pp. 31–265. [in Russian].

3. Zaderatskiy V. V. Polifonicheskoe myishlenie I. Stravinskogo : Issledovanie [I. Stravinsky’s Polyphonic Thinking : 
Research]. Moscow : Muzyka, 1980. 287 p. [in Russian].

4. Savenko S. I. Mir Stravinskogo [Stravinsky’s World]. Moscow : Kompozitor, 2001. 328 p. [in Russian].
5. Savchenko H. S. Bahatofihurnist orkestrovoho pysma yak pryntsyp orhanizatsii chasu i prostoru v orkestrovykh tvorakh 

I. F. Stravinskoho (vid rannikh baletiv do Symfonii in C ta Symfonii u trokh chastynakh) [Orchestral composition multifigure 
as a principle of time and space organization of I. F. Stravinsky’s orchestral works (from early ballets to Symphony in C 
and Symphony in three movements)]. Aspects of historical musicology, 2019, 16, pp. 242–258 doi: 10.34064/khnum2-1614 
[in Ukrainian].

6. Savchenko H. S. Kombinatornist yak pryntsyp orkestrovoho myslennia I. F. Stravinskohoo [Combinatorics as a 
principle of orchestral thinking of I. F. Stravinsky]. Culture and art : current trends and prospects : materials of the All 
Ukrainian scientific-practical conference, 2020, рр. 281–283 [in Ukrainian].

7. Stravynskyi Y. F. Dyalohy. [Dialogues] Lenynhrad : Muzyka, 1971. 414 s. [in Russian].
8. Locanto M. “Composing with Intervals” : Intervallic Syntax and Serial Technique in Late Stravinsky. Music Analysis. 

Vol. 28/2, 2009. рр. 221–266 [in English].
9. Smyth D. Stravinsky as Serialist: The Sketches for Threni. Music Theory Spectrum, Vol. 22(2), 2000. рр. 205–224 

[in English]. doi.org/10.2307/745960.



Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 35, том 5, 202134

Мистецтвознавство

УДК 78
DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863/35-5-6

Володимир САЛІЙ,
orcid.org/0000-0002-3522-3787

кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри народних музичних інструментів та вокалу

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
(Дрогобич, Львівська область, Україна) mega.vvllaadd@ukr.net

ВПЛИВ ТВОРЧОСТІ А. СЕГОВІЇ НА ГІТАРНЕ ВИКОНАВСТВО XX СТОЛІТТЯ

У статті проаналізовано творчість Андреса Сеговії та її вплив на гітарне виконавство XX століття. Просте-
жено розвиток гітарного мистецтва в першій половині XX століття, який відбувався під впливом романтичних 
тенденцій. Еміліо Пухоль (1886–1980), Мігель Льобет (1878–1938), Хуліо Сагрерос (1879–1942), Августин Барріос 
(1885–1944), Андрес Сеговія (1893–1987), Домінго Прат (1886–1944), Реджино Санз де ла Маза (1896–1981) не 
тільки перейняли створений і відроджений до життя репертуар Тарреги, а й підхопили естафету романтичного 
стилю виконання. З’ясовано, що злет популярності гітари в першій половині XIX століття мав інтернаціональ-
ний характер (майстри і виконавці іспанської, італійської, французької шкіл перебували в тісному взаємозв’язку), 
а друга хвиля злету була пов’язана перш за все з музикантами Іспанії. Отже, новий етап розвитку гітари став 
періодом інтенсивного зростання інтересу до цього інструмента у всьому світі. Головним осередком поширення 
гітари стала Іспанія та країни Латинської Америки. Якщо Таррега лише інколи виїжджав за межі своєї батьків-
щини, то гітаристи наступного покоління – Льобет, Барріос, Пухоль, Санз де ла Маза – концертували в багатьох 
країнах світу, що, безсумнівно, прискорювало процес світової популяризації іспанської гітари.

Досліджено, що через збільшену затребуваність гітари почало відбуватися поширення її різновидів, зокрема 
вестерн-гітари й електрогітари. Зазначено, що, незважаючи на паралельний розвиток інших видів акустичних 
гітар і появу перших електричних інструментів, на той момент тільки іспанська гітара змогла стати само-
стійним концертним інструментом для гри соло. На загальній хвилі підйому популярності гітари в 1920-х роках 
простежено появу на естраді виконавця, творчість якого визначила напрям розвитку гітарного мистецтва в 
XX столітті та сьогоднішній стан інструмента в музичному світі – Андреса Сеговії (1893–1987).

Ключові слова: класична гітара, гітарне виконавство, технічні навички, тембр, гриф, синтетичні струни.
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THE INFLUENCE OF A. SEGOVIA’S CREATIVITY  
ON THE GUITAR PERFORMANCE OF THE XX CENTURY

The article analyzes the creativity of Andres Segovia and its influence on the guitar performance of the XX century. The 
development of guitar art in the first half of the XX century, which took place under the influence of romantic tendencies, is 
traced. Emilio Pujol (1886–1980), Miguel Lobet (1878–1938), Julio Sagreros (1879–1942), Augustin Barrios (1885–1944), 
Andres Segovia (1893–1987), Domingo Prat (1886–1944), Regino Sainz de la Maza (1896–1981) not only adopted 
Tarrega’s repertoire, which was created and revived, but also picked up the baton of the romantic style of performance. 
It was found that the rise of guitar popularity in the first half of the XIX century was international in nature (masters and 
performers of Spanish, Italian, French schools were in close contact), and the second wave of the rise was associated 
primarily with Spanish musicians. Thus, the new stage of guitar development was a period of intense growth in interest in 
this instrument around the world. The main center of distribution of the guitar was Spain and Latin America. If Tarrega 
only occasionally went abroad, the next generation of guitarists – Lobet, Barrios, Pujol, Sainz de la Maza – performed in 
many countries around the world, which undoubtedly accelerated the process of global promotion of the Spanish guitar.

It has been studied that due to the increased demand for the guitar, its varieties began to spread, including Western 
guitars and electric guitars. It is noted that, despite the parallel development of other types of acoustic guitars and the 
emergence of the first electric instruments, at that time only the Spanish guitar was able to become an independent concert 
instrument for solo playing. In the general wave of rising guitar popularity in the 1920s, the appearance on the stage of 
a performer whose work determined the direction of guitar art in the XX century and the current state of the instrument 
in the music world – Andres Segovia (1893–1987).

Key words: classical guitar, guitar performance, technical skills, timbre, fingerboard, synthetic strings.
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Постановка проблеми. Особливість генія 
Сеговії насамперед у тому, що він повною мірою 
зміг розкрити можливості гітари як інструмента, 
здатного передавати найрізноманітніші художні 
образи. Такий творчий потенціал абсолютно необ-
хідний для інструмента, який претендує на право 
сольного виконання академічних програм. Фор-
муючи новий тип репертуарної бази гітариста, 
Сеговія не тільки сам писав і виконував пере-
кладання класичної музики, але й співпрацював 
із композиторами-сучасниками, які створювали 
музику для гітари. Через досвід Сеговії в суспіль-
ній свідомості сформувалося нове сприйняття 
гітари як цінителями академічного мистецтва, 
так і музикантами. Так була започаткована тради-
ція створення творів для гітари не тільки самими 
гітаристами, а й висококваліфікованими профе-
сійними композиторами.

Аналіз досліджень. Більшість опублікованих 
наукових досліджень дотичні до гітарного мисте-
цтва – музикознавчого напряму, а деякі – комплек-
сно описують історію гітари в країнах Європи – 
J. Tyler, P. Sparks “The Guitar and Its Music” (Tyler, 
Sparks, 2007), H. Turnbull “The Guitar from the 
Renaissance to the Present Day” (Turnbull, 1974), 
Е. Шарнассе «Шестиструнная гитара» (Шар-
нассе, 1991). Низка наукових робіт спрямована 
на аналіз творчості видатних діячів гітарного 
мистецтва – B. Jeffery “Fernando Sor composer and 
guitarist” (Jeffery, 1994), G. Wade, G. Garno “New 
Look at Segovia: His Life and His Music” (Wade, 
Garno, 1997), J. Romanillos “Antonio De Torres: 
Guitar Maker: His Life and Work” (Romanillos, 
1997), а також праці музикознавця М. Вайсборда, 
які безпосередньо присвячені творчості А. Сего-
вії – «Андреас Сеговия в Москве» (Вайсборд, 
1971), «Андреас Сеговия и гитарное искусство 
XX века: очерк жизни и творчества» (Вайсборд, 
1989), «Андрес Сеговия» (Вайсборд, 1981). 
Потрібно констатувати той факт, що ґрунтов-
них досліджень постаті геніального іспанського 
гітариста-виконавця, популяризатора гітари в 
академічній музиці А. Сеговії, які охоплювали 
б проблематику його творчості на світовому або 
європейському рівнях, немає.

Мета статті – проаналізувати творчість 
Андреса Сеговії та її вплив на гітарне виконав-
ство XX століття.

Виклад основного матеріалу. Художня гли-
бина інтерпретацій А. Сеговії, його разюче про-
никнення в авторський задум, уже не говорячи 
про блискуче віртуозне виконання творів, дали 
критикам різних країн змогу поставити ім’я 
іспанського гітариста поруч із всесвітньо услав-

леними музикантами. «Андрес Сеговія, – писав 
після концертів у Берліні в 1926 році журнал «Die 
Gitarre», – виконавець найвищого рангу, якого 
треба поставити в один ряд із Крейслером або 
Шнабелем». А через рік той же журнал конста-
тував: «Виступ Андреса Сеговії в концертному 
залі – подія величезного значення» (Вайсборд, 
1989: 10). Сеговія постійно оновлював свій репер-
туар, перебуваючи в невпинному пошуку нових 
образних і тембрових можливостей гітари.

Безумовно, А. Сеговія – феномен гітариста 
XX століття, але при цьому він є перш за все хра-
нителем і продовжувачем традицій іспанської 
гітари. В одному з інтерв’ю Андрес зізнавався, 
що він лише «слідував по вірним стопам Тар-
реги, який жив і помер у відданості цьому пре-
красному інструменту» (Wade, Garno, 1997: 162). 
Незважаючи на те що два цих гітариста ніколи не 
зустрічалися, Андрес безпосередньо стикнувся з 
творчістю Тарреги через одного з його найталано-
витіших учнів, М. Льобета, який «з рук» показу-
вав юному Сеговії перекладання класичних тво-
рів Тарреги і його авторські п’єси (Wade, Garno, 
1997: 157). Символічно, що свій перший сольний 
концерт Сеговія дав у 1909 році, в рік смерті Тар-
реги, як би прийнявши від нього стяг лідера.

Так, як і більшість відомих гітаристів початку 
XX століття, репертуар для своїх ранніх концертів 
Сеговія запозичив у Тарреги. Програма одного з 
таких концертів майже цілком складалася з творів 
славетного гітариста (три його авторських п’єси: 
Арабське капричіо, Блискучий етюд, Прелюдія, та 
три транскрипції – Серенада Малатса, Мазурка 
Шопена, Гранада Альбеніса). Також на цьому 
концерті Сеговія виконав: Тонаділью, Три власні 
прелюдії та етюд Сора. На збереженій афіші кон-
церту в королівській академії Кадіса у 1914 році 
програма також складалася майже повністю з п’єс 
Тарреги: Гавот, Арабське капричіо (Таррега), Гра-
нада, Кадіс, Севільяна (Альбеніс-Таррега), Буре 
(Бах- Таррега), Ноктюрн (Шопен-Таррега), Ада-
жіо (Бетховен-Таррега), Етюд № 24 (Кост).

Однак уже з другої половини 1920-х і протя-
гом 1930-х років Сеговія почав розширювати свій 
концертний репертуар п’єсами сучасних компози-
торів, найчастіше іспанських. Наприклад, на кон-
церті, який відбувся третього жовтня 1924 року 
в Музеї Лінареса, Сеговія виконав: Севільяну 
Хоакіна Турині, тричастинну Сонатину Феде-
ріко Моррено-Торроби і Серенаду Франциско де 
Лакерди. Надалі Сеговія безперервно розширю-
вав свій репертуар за рахунок п’єс сучасних ком-
позиторів, які охоче для нього писали. Поступово 
інтерес до гітари вийшов за межі Іспанії, серед 
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композиторів, які співпрацювали з Сеговією: 
Мануель Понсе з Мексики, Ейтор Віла Лобос з 
Бразилії, Маріо Кастельнуово-Тедеско і Альфредо 
Казелла з Італії, Жак Ібер, Густав Самазей, Даріус 
Мійо і Альбер Руссель з Франції, Карлос Педрель 
з Аргентини, Олександр Тансман з Польщі, Сиріл 
Худоба і Джон Дуарте з Англії, Реджинальд Сміт 
зі Швеції.

Іншим джерелом поповнення репертуару Сего-
вії стали транскрипції творів класики. Почавши з 
транскрипцій Тарреги, Сеговія поступово перехо-
див на авторські перекладання, які виявилися не 
менш вдалими. Всього Сеговії належить близько 
двохсот транскрипцій, не рахуючи п’єс, написаних 
сучасними композиторами з ним у співавторстві.

Щодо гітар Сеговії відомо, що з 1912-го 
по 1937 рік на початку своєї кар’єри він вико-
ристовував гітару майстра Сантоса Ернандеса 
(1873–1943), який працював у майстерні Мануеля 
Раміреса (1864–1916) і був одним з його видат-
них учнів. У 1922 році Ернандес, відкривши 
свою майстерню і почавши випускати гітари під 
власним лейблом, звернувся до Сеговії з пропо-
зицією змінити на етикетці прізвище Раміреса на 
його власне. Однак той відмовився. У даний час 
гітара знаходиться в нью-йоркському Метрополі-
тен-музеї. Задня дека і обичайки гітари виконані з 
бразильського палісандра, а верхня дека з ялини. 
Мензура інструменту становить 657 мм.

У 1937 році Сеговія придбав інструмент, який 
на довгі роки став його концертним. Йдеться 
про знамениту гітару майстра Германа Хаусера 
(1882–1952). Прикметно, що Хаусер на початку 
XX століття починав свою кар’єру як майстер 
гітар у віденському стилі, створюючи інструменти 
на зразок гітар Йогана Штауфера. Однак позна-
йомившись і подружившись з Мігелем Льобетом, 
вони гастролювали в Німеччині у 1913-х роках, 
Хаусер почав вивчати особливості конструк-
ції гітар іспанських майстрів. Льобет дав для 
вивчення Хаусеру власну гітару моделі Торреса з 
якої він зробив креслення. А в 1924 році Хаусер 
отримує від Сеговії дозвіл вивчити модель гітари 
1912 року, виконану Ернандесом. Таким чином, 
Хаусер багато експериментував, використовуючи 
досвід іспанських майстрів, особливо Торреса, 
Ернандеса і Раміреса. Наприклад, в моделі гітари 
1937 року, зробленої спеціально для Сеговії, Хау-
сер використав дещо розширену форму корпусу, 
властиву гітарам Раміреса, хоча в основних про-
порціях і особливостях конструкції цієї гітари 
явно вгадується прототип гітари Торреса.

Гітари, створені під лейблом іспанських май-
стерень Раміреса, Ернандеса, Контерроса, а також 

копії моделей Торреса і Хаусера дуже подібні між 
собою і сьогодні вважаються еталонами гітар для 
виконання академічної музики. Між ними і сучас-
ною класичною гітарою важко відшукати суттєві 
відмінності, таким чином поняття іспанської та 
класичної гітари непомітно зливаються.

Окремо потрібно сказати про струни. Як і 
більшість гітаристів першої половини XX сто-
ліття, Сеговія грав на жильних струнах. Однак з 
1945 року компанія «Augustine» почала випускати 
нейлонові струни. Андрес особисто контактував з 
виробниками і став першим, хто випробував цей 
вид струн в концертній практиці.

Нейлонові струни швидко витіснили жильні, 
оскільки мали перед ними кілька переваг: витри-
мували більш високу напругу, не рвалися, були 
більш економічні у виробництві. Якість звуку 
нейлонових струн – питання суб’єктивне, як і від-
чуття при грі. Деякі гітаристи стверджують, що 
контакт пальців з натуральними струнами значно 
кращий, ніж з нейлоновими. Проте жильні струни 
незабаром були зняті з масового виробництва і 
переважна більшість гітаристів перейшли на син-
тетичні нейлонові та карбонові аналоги.

Отже, з моменту осмислення майстрами 
XX століття моделей гітар Торреса в якості зраз-
ків і переходу на синтетичні струни іспанська – 
тепер уже класична – гітара повністю набула свого 
сучасного вигляду і статусу, а мистецтво Сеговії 
стало непорушним орієнтиром в техніці гри на 
цій моделі інструменту. Найбільш докладно тех-
ніка Сеговії описана в його посібнику «Моя гитар-
ная тетрадь» (Сеговия, 1995) і в роботі V. Bobri 
«The Segovia technique» (Bobri, 1972).

Будучи активним прихильником академізації 
гітари, Сеговія неодноразово підкреслював важ-
ливість набуття гітаристом високого рівня техніч-
них навичок. У передмові до одного з видань він 
пише: «Проектуючи будинок, архітектор повинен 
переконатися в міцності фундаменту, здатного 
витримати його вагу. Подібним чином учень, 
який навчається гри на гітарі, повинен перш за 
все закласти фундамент своєї техніки. Лише після 
того, як його посадка, вміння тримати інструмент, 
постановка і рухи рук будуть правильними, він 
зуміє впоратися з тими наростаючими трудно-
щами, з якими стикнеться під час навчання» (Вай-
сборд, 1989: 40).

Постановка рук Сеговії ідентична постановці 
Тарреги. Сеговія сідає на передню частину стільця 
звичайної середньої висоти, ліва нога розташо-
вується на лавочці висотою 12–14 сантиметрів, 
а п’ята звисає. Інструмент опирається на чотири 
точки: ліве стегно, внутрішню частину правого 
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стегна, тильну сторону правої руки і на груди. 
Гриф розташований під кутом приблизно 40–45 
градусів до площини підлоги, головка грифа зна-
ходиться на рівні плечей.

Подібності в постановці двох майстрів оче-
видні. Для того щоб перевірити правильність 
положення правої руки, Сеговія радить зробити 
обертальні рухи в ліктьовому суглобі паралельно 
площині верхньої деки.

Сеговія вважає, якщо при цьому русі опора на 
корпус зберігається, тоді положення правильне, 
якщо для утримання ваги руки потрібне зусилля 
групи плечових м’язів, тоді положення непра-
вильне. В результаті такої постановки пальці 
правої руки повинні підійти до струн під прямим 
кутом, так само як це описано в школах Пухоля 
і Роча. Вертикальна позиція пальців по відно-
шенню до струн, на думку Сеговії, виключно 
важлива, так як рух пальців, розташованих 
під прямим кутом, забезпечує звук найбільшої 
чистоти і сили.

На перший погляд ця відмінність не є істотною, 
проте з нею пов’язана деяка різниця в особливос-
тях рухів великого пальця двох гітаристів. Якщо 
школа Тарреги, заснована на русі великого пальця 
від нігтьової фаланги, не має можливості вико-
нання цим пальцем удару з опорою, то Сеговія, як 
і сучасні школи, рекомендує рух від п’ясткового 
суглоба. У разі таррегівської постановки, коли 
всі пальці підходять до струн під прямим кутом, 
виконати такий удар важко, оскільки його тра-
єкторія буде перетинатися з вказівним пальцем. 
Ймовірно, з цієї причини Сеговія дещо скорегував 
положення правої руки так, щоб траєкторії руху 
великого і вказівного пальців не перетиналися.

Зазвичай сучасні школи копіюють постановку 
Сеговії, приймаючи її за основну, проте в різних 
ситуаціях, в залежності від фактури п’єси, а також 
при необхідності варіювати тембр положення 
руки у них може змінюватися.

Правильне положення лівої руки, за Сеговією, 
таке, за якого вона не підтримує інструмента, 
а зайнята тільки підготовкою звуків. Великий 
палець водночас розміщений дещо нижче серед-
ини грифа, навпроти безіменного і середнього 
пальців. Як і в школі Тарреги, пальці підходять до 
струн під прямим кутом.

Відповідно, стосовно лівої руки Сеговія дає 
рекомендації, подібні до рекомендацій учнів Тар-
реги. Положення лівої руки, запропоноване цими 
гітаристами, прийняте за основну в більшості 
сучасних гітарних шкіл. Як виняток зустріча-
ються варіанти скошених постановок, наприклад, 
в школі С. Теннанта.

Крім запозичених (переважно у Тарреги) п’єс, 
власний репертуар Сеговії складається з трьох 
напрямів: авторські п’єси; власні транскрипції 
класичних творів; твори, написані для гітари 
іншими композиторами і адаптовані для неї 
самим Андресом. Охарактеризуємо кожен із цих 
напрямів.

Відомо лише про кілька авторських п’єс Сего-
вії: «Тонаділья», «П’ять гуморесок», «Експромт», 
декілька прелюдій та інструктивних етюдів. Усі ці 
твори помітно продовжують традиції Тарреги.

Аналогічно Таррезі, для Сеговії найважли-
вішими принципами побудови форми стають 
повторність і квадратність. Однак, на відміну 
від попередника, Андрес їх розмежовує. Теми у 
вигляді повторного періоду з яскравою мелодією 
у нього частіше неквадратні, що дає відчуття 
свободи виконання. Подібна тенденція властива 
стилю композитора.

Якщо авторські п’єси представляють невели-
кий за обсягом пласт репертуару Сеговії, то його 
транскрипції дуже різноманітні. Зазвичай вони 
є перекладеннями клавірних, лютневих, віолон-
чельних і скрипкових п’єс. Однак у виконанні 
майстра всі вони звучать так, наче були спеці-
ально написані для гітари.

Отже, транскрипції Сеговії стали новим 
етапом досягнень в цій області, представивши 
різноманітні твори різних епох і стилів – ком-
позиторів бароко (Рамо, Фрескобальді, Генделя, 
Глюка, Скарлатті, Баха), класиків (Моцарта, 
Бетховена, Гайдна), романтиків (Шумана, Мен-
дельсона) та інших.

Цікавими є транскрипції творів Баха. Сеговія 
ретельно вивчав творчість великого композитора, 
особливо п’єси для скрипки, віолончелі та лютне-
вого клавіру. Стимулом до створення перекладень 
став і той факт, що Бах сам робив перекладення 
власних скрипкових, віолончельних і клавірних 
творів. Сьогодні ця традиція має місце, наприклад, 
в баянних, акордеонних перекладеннях музики 
Баха, особливо органної. Здебільшого, Сеговія 
обмежувався перекладенням обраних частин і 
ніколи циклів. Оскільки головною його метою 
було створення різноманітних концертних про-
грам, що охоплюють твори різних стилів і націо-
нальних композиторських шкіл, однієї-двох п’єс 
Баха для таких програм було цілком достатньо.

Щодо нових творів для гітари Сеговія відігра-
вав роль не лише першого виконавця і натхнен-
ника для композиторів, він фактично здійснював 
своєрідний переклад новостворених творів на 
мову гітари. Майстер писав: «Багато компози-
торів, які творили для мене прекрасні твори, не 
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володіли достатніми знаннями можливостей 
інструменту. І коли я робив переклади цієї музики 
на мову гітари, результат перевершував їх очіку-
вання» (Вайсборд, 1989: 11).

Композитори, котрі відіграли особливу роль у 
створенні репертуару, що ініціював Сеговія, – це 
Федеріко Морено-Торроба, Хоакін Турина і Ману-
ель Понсе. У своїй автобіографії гітарист пише, 
що першим композитором, до якого він звернувся 
з проханням написати що-небудь для гітари, був 
Морено-Торроба, з яким він познайомився і пото-
варишував у 1918 році, після прем’єри його сим-
фонічної поеми «Золотий браслет» в мадридській 
консерваторії. Гітарист пише, що, незважаючи на 
те, що композитор не був знайомий з гітарною 
технікою, він інтуїтивно відчував можливості 
інструменту. У 1928 році Сеговія видав твори 
для гітари Морено-Торроби: Ноктюрн, Прелюдія, 
Серенада-бурлеску, в 1931 – Шість п’єс (Преам-
була, Олівейрас, Мелодія, Лос Майос, Альбада, 
Панорама).

Другий композитор, який звернувся до гітари 
через Сеговію, – Хоакін Турина. У 1926 році Сего-
вія видає його Фандангільо, а в 1927 – Севільяну. 
У 1930 публікує Рафага, в 1932 – Сонату, в 1935 – 
Гаротін і Солеріас. Усі вони регулярно входили в 
концертний репертуар Сеговії.

Особливе місце в творчості Сеговії зайняв мек-
сиканський композитор Мануель Понсе. Музи-
канти познайомилися в середині 1920-х. Сеговія 
так охарактеризував внесок Понсе в розвиток 
гітари: «Він підняв гітару на абсолютно новий 
рівень, у порівнянні з колишнім. Разом з Туріна, де 
Фалья, Маненом, Кастельнуово-Тедеско, Вілла-
Лобос, Тансманом, Марено-Торробі та іншими … 
але виявився в цьому більш плідний, ніж усі 
вони разом узяті. Завдяки йому, також як і тим 
кого я назвав, гітара перестала бути інструмен-
том виключно для гітаристів» (Segovia, 1976: 4). 
Саме цей найважливіший факт стимулював появу 
в репертуарі гітариста великих форм – сонат, кон-
цертів, варіаційних циклів.

У дискографії Сеговії 1925–1939 років твори 
Понсе мають найширше представництво, а в 
1928 році з’являються перші видання гітарних 
творів Понсе під редакцією Сеговії. У них вхо-
дять «Тема з варіаціями і фінал», «Соната III», 
«Три популярних мексиканських народних пісні», 
«Прелюдія». У 1930 році Сеговія видає цикл з 
12 прелюдій Понсе, в 1931 – «Етюд» та «Варіації 
на тему фолії з фугою», в 1939 році з’являється 
редакція знаменитої «Південної сонатини».

Серед інших композиторів першої половини 
XX століття Сеговія також яскраво проявив себе 

у співпраці з італійцем Маріо Кастельнуово-
Тедеско (що також відображено у списку його 
видань: в 1932 році були видані «Варіації через 
століття», в 1935 – «Диявольське капричіо» і 
«Пам’яті Боккеріні», в 1936 – «Тарантела»).

Окремої згадки заслуговує ім’я бразильського 
композитора Ейтора Вілла-Лобоса (1887–1959), 
який, на відміну від Понсе, Турині, Морено-Тор-
роби і Кастельнуово-Тедеско, був знайомий з тех-
нікою гри на гітарі, тому його твори менше вима-
гали від Сеговії їх адаптації. Даний факт пояснює 
відсутність творів Вілла-Лобоса серед ранніх 
редакцій Сеговії.

Під час Другої світової війни з 1939 по 1945 
Сеговія жив в Монтевідео (Уругвай), де в 1940 році 
його знову відвідав Вілла-Лобос, з циклом з п’яти 
(або шести) прелюдій. Відомо, що Сеговія виконав 
мінімум дві з них: першу, е-moll, і третю, а-moll. 
Інтерес до гітарної музики Вілла-Лобоса в Сего-
вії зріс у другій половині XX століття, вона часто 
виконувалася гітаристами наступного покоління.

Зазначимо деякі особливості стилю, властиві 
композиторам, які співпрацювали з Сеговією. 
Стиль більшості гітарних творів Хоакіна Турині 
близький до стилю гітаристів фламенко: він бага-
тий рухомими одноголосними пасажами, багато-
звучними акордами, часто бере rasgueado, акцен-
тами, синкопами. У творах відчувається опора на 
жорстку ритміку, без якої музика буквально роз-
сипається. Навіть в арпеджованих відрізках збері-
гається рубана мелодика і «залізний» ритм.

Стиль Федеріко Морено-Торроба, навпаки, від-
різняється співучістю і мелодійністю. Для компо-
зитора характерні більш звичні класичному музи-
канту гармонійні поєднання, переважає плавність 
голосоведення не лише в мелодії, а й в інших голо-
сах. Крім того, композитор прагне до регістрового 
балансу і гомофонно-гармонійної фактури. На 
відміну від Турині, він майже не залишає мелодію 
без супроводу. Однак при цьому ритм у Морено-
Тороба також індивідуальний: композитор часто 
використовує примхливі поєднання тривалостей, 
запозичені з фольклору.

Для стилю Мануеля Понсе характерні перш 
за все не загальні особливості мелодики або рит-
міки його творів, а риси їхньої фактури: пере-
важно горизонтальне мислення, завдяки якому в 
творах з’являються поліфонічні епізоди і навіть 
фуги (варіації на тему Фолії композитор закінчує 
фугою). Все це робить музику Понсе, можливо, 
найбільш складною для сприйняття і виконання з 
усього репертуару Сеговії.

Для гітарної музики Маріо Кастельнуово-
Тедеско характерна наявність пасажних атак і 
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послідовностей акордів, а також типово гітар-
ного способу викладу фактури з мелодією у верх-
ньому голосі та гармонійною підтримкою в басу і 
середніх голосах. Незважаючи на те, що цей іта-
лійський композитор не глибоко знайомий зі спе-
цифікою виконання на гітарі, його музика досить 
комфортно лягає в руки гітаристам і звучить над-
звичайно ефектно і яскраво.

Ейтор Вілла-Лобос був не просто знайомий з 
технікою гри на гітарі, але і виступав в якості гіта-
риста в професійних музичних колективах, отже, 
його музика не вимагала від Сеговії спеціальної 
адаптації. У музиці Вілла-Лобоса відчувається 
одночасно вплив латиноамериканського фоль-
клору і європейських традицій класичної музики. 
Хоча з точки зору гітарної техніки твори Вілла-
Лобоса не можна назвати простими, в них без-
сумнівно відчувається, що автор не просто писав 
для гітари, але, безумовно, бачив і чув втілення 
своїх ідей на грифі інструменту. На відміну від 
перерахованих вище композиторів, Вілла-Лобос 
писав свою гітарну музику не лише подумки, а й 
практично, тобто «писав руками». Крім того, його 
рукописи насичені досить вдалими аплікатурними 
рішеннями, які просто неможливо придумати, 
не володіючи майстерністю виконання на гітарі: 
Вілла-Лобос вміло використовує відкриті струни, 
які спеціально позначає, вказує зміни позицій, 
виписує аплікатуру для обох рук. Усе це демон-
струє, наскільки тонко композитор відчував мож-
ливості інструменту. Навіть там, де аплікатура не 
виписана, як правило, знаходяться логічні апліка-
турні рішення для самих нестандартних арпеджіо. 
Крім того, у багатьох випадках вказані штрихи і 
смислові ліги.

У другій половині XX століття Сеговія продо-
вжив розширювати свій репертуар за рахунок п’єс 
сучасних композиторів. До числа його авторів і 
співавторів додалися Олександр Тансман, Джон 
Дуарте, а також один з найвидатніших іспанських 
композиторів XX століття Хоакін Родріго, який 
написав для Сеговії «Три іспанські танці».

Найважливішою особливістю виконавського 
стилю Сеговії став яскравий, повний, насичений 
звук з великою кількістю відтінків, який частково 
вирішував проблему слабкого звучання інстру-
менту, що існувала з середини XIX століття. У дру-
гій половині XX століття такий звук стали нази-
вати «звуком Сеговії», на ньому було виховане не 
одне покоління гітаристів. Взагалі гітарі властива 
проблема звуку, яка ускладнюється тим, що цей 
інструмент може істотно змінювати своє темброве 
забарвлення і ідеального, «правильного» звуку 
для гітари до сих пір не існує. Полярні точки зору 

є навіть з питання нігтьового звуковидобування. 
Проте, саме віртуозне володіння звуком Сеговією 
неодноразово вказувалося дослідниками в якості 
основної риси створеного ним образу класичної 
гітари. Американські дослідники Гарно і Вейд 
виділяють кілька основних факторів, що впли-
нули на формування особливого звуку Сеговії:

–	 Змішане звуковидобування, коли в контакті 
зі струною беруть участь як ніготь, так і поду-
шечка пальця. Вперше цей метод був описаний 
Агуадо. Найбільш ймовірно, що цим способом 
користувався і Таррега. За такого типу звуковидо-
бування струна приводиться в рух за допомогою її 
зісковзування по краю нігтя, на зразок ковзання по 
пандусу, а м’якоть пальця в свою чергу виробляє 
необхідне натягнення струни і демпфує її. Крім 
того, слід сказати про перспективу варіювання 
тембру за рахунок зміни кута контакту зі струною, 
ступеня залучення м’якоті та нігтя, напрямку 
щипка, положення точки атаки на струні. Однак 
навіть в найсучасніших школах гри на гітарі поді-
бні нюанси часто залишаються за кадром. Не 
дивно, що так сталося і з технікою Сеговії.

–	 Використання двох типів удару – apoyando 
і tirando. У сучасній педагогіці, особливо це сто-
сується гітарних шкіл США і країн Європи, при-
йнято за основу, що так званий вільний удар або 
tirando повинен бути максимально наближений до 
apoyando, в тому сенсі, що струна тягнеться вниз 
до деки під кутом. При цьому не відбувається 
опори після удару, так як палець минає сусідню 
струну, проходячи максимально близько. Мож-
ливо, це своєрідний гібрид apoyando і tirando, що 
використовує позитивні моменти обох способів. 
Сеговія використовував tirando і apoyando як в 
змішаному, так і в чистому їх вигляді. У деяких 
випадках застосовував також apoyando великим 
пальцем.

–	 Підготовка струни перед її вивільненням, 
яка народжує послідовність, подібну трьом фазам 
звуковидобування, якими Пухоль описував тех-
ніку Тарреги. Цю трифазну послідовність можна 
описувати різними термінами. За Гарно і Уейдом 
перша фаза, коли палець знаходиться на струні, 
подібна наживлені стріли на нитку тятиви; друга 
фаза, коли кінчик пальця відтягує струну, порів-
нюється дослідниками з тим, як лучник відтягує 
тятиву; нарешті, третя фаза, коли струна зісковзує 
по кінчику нігтя і починає вібрувати, схожа на те, 
як тятива під силою свого натягу плавно вислизає 
з пальців стрілка.

–	 Постійний контроль над тембром. Викорис-
тання гітаристом подушечки в якості демпфера 
дозволяло уникнути характерного металевого при-
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звуку, який міг давати ніготь. Крім того, Сеговія 
вміло варіював тембр, створюючи на гітарі різний 
тембровий колорит. У сучасних записах музики 
для гітари використовуються спеціальні терміни: 
dolce – ніжно (ближче до грифа), naturalle – при-
родно (в межах розетки), pontichello – яскраво, 
блискуче (ближче до підставки).

До інших особливостей виконавського стилю 
Сеговії належать такі: часте застосування вібрато; 
застосування глісандо як способу розвитку мело-
дії; використання арпеджіато; застосування 
rubato; часте природне legato; використання гори-
зонтальної аплікатури.

Сумарно наголосимо на головному: всі темб-
рові, темпові нюанси в грі Сеговії забезпечували 
майстрові індивідуальний підхід до інтерпретації.

Висновки. Отже, можна констатувати, що в 
XX столітті ні сам інструмент, ні гітарна техніка 
кардинально не змінюються. Провідні гітарні 
майстри світу, що також створювали інструменти 
для Сеговії, беруть за основу досвід Торреса, а 
виконавська техніка Сеговії відрізняється від тар-
регівської тільки в деталях.

Проте саме творчість А. Сеговії визначила 
провідний напрям розвитку гітарного мисте-
цтва в XX столітті та сьогоднішній стан гітари 
у світі музичних інструментів. Особливість 
генія Андреса Сеговії виявилася насамперед у 
тому, що він повною мірою зміг розкрити мож-
ливості гітари як інструмента, здатного вті-
лювати найрізноманітніші глибинні художні 
задуми. Через досвід Сеговії в суспільній сві-
домості формується нове, значно розширене 
розуміння звукового образу гітари. Завдяки 
йому до гітари починають звертатися високок-

валіфіковані професійні композитори, серед 
яких першими опинилися його співвітчизники 
М. Де Фалья, Ф. Морено-Торроба, Х. Туріна, до 
яких згодом приєдналися М. Понсе (Мексика), 
Е. Вілла-Лобос (Бразилія), М. Кастельнуово-
Тедеско, А. Казелла (Італія), Ж. Ібер, Г. Сама-
зей, Д. Мійо (Франція), К. Педрель (Аргентина) 
та інші. У багатьох випадках Сеговія особисто 
адаптував написані для гітари твори у співпраці 
з композиторами. Крім того, Сеговія розвинув і 
продовжив найважливішу для гітарного мисте-
цтва лінію традицій зі створення транскрипцій. 
У своїй «Замітці про транскрипції» гітарист так 
характеризує цей вид творчості: «Транскрип-
ція – не буквальне перенесення твору з одного 
інструмента на інший. Транскрибувати – озна-
чає знаходити еквівалент, який не змінить ні 
естетичний дух, ні гармонійну структуру твору» 
(Вайсборд, 1989: 20). Транскрипції Сеговії 
стали новим етапом досягнень у цій сфері, пред-
ставивши в новому образному, тембровому і 
драматичному рішеннях твори різних епох і сти-
лів. Показово, що найчастіше першоджерелом 
транскрипцій Сеговії стають твори Й. С. Баха, 
що входять в обов’язкову програму академічних 
спеціальностей для всіх інструменталістів.

Отже, тому, що гітара стала повноправною 
учасницею життя академічної музики та при-
сутньою у всіх її іпостасях, вона багато в чому 
зобов’язана Андресу Сеговії (1893–1987). Сьо-
годні вона звучить на естраді соло і в складі 
ансамблів, у програмах філармонійних концертів, 
на сценах більшості спеціалізованих навчальних 
закладів, зокрема багатьох консерваторій, у яких 
відкрито відділення гітари.
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ОСОБЛИВОСТІ ВТІЛЕННЯ ПОЕЗІЇ ІВАНА ФРАНКА  
У ХОРОВІЙ ТВОРЧОСТІ МИКОЛИ ЛАСТОВЕЦЬКОГО

Українські композитори вже давно переконалися, що поезії Івана Франка – невичерпна скарбниця, переду-
сім для вокальних жанрів. Його поетична спадщина приваблює своєю багатогранністю, незміряним обширом 
тем, ідей, мотивів, а також глибиною думки і випуклою яскравістю образів, розмаїттям ритміки, своєрідністю 
метафор та алегорій. І напрочуд стійкою актуальністю змісту.

Мета публікації полягає у намірі цілісно розкрити хоровий доробок композитора Миколи Ластовецького на 
слова Івана Франка та висвітлити особливості його стилістики.

У статті розглянуто п'ять хорів М. Ластовецького на вірші І. Франка з різних збірок і різної тематики. Три 
поезії з «другого жмутку» циклу «Зів'яле листя» становили літературну основу двох чоловічих хорів («Зелений 
явір» і «Ой жалю мій, жалю») та одного мішаного («Червона калино»). Поетичний цикл, відомий своєю музи-
кальністю й близькістю до народно-пісенних джерел, викликав застосування адекватних виражальних засобів, 
проте неоднорідну стилістику.

Так, «Зелений явір» утілено в куплетно-вараційній формі з незмінною пісенною темою розповідного характе-
ру в розмаїтому фактурно-тембровому оформленні. Хоровий виклад «Ой жалю мій, жалю» нагадує східноукра-
їнський спосіб співу та фольклорних опрацювань. «Червона калино» – театралізована замальовка з народними 
«персонажами» та музичною мовою, наскрізь просякнутою фольклором. Якщо два перші твори розкривають 
любовні почуття ліричного героя, то хор «Червона калино» присвячений переживанням героїні.

Композиція для чоловічого хору «Чим пісня жива?» (вірш із поетичної збірки «Профілі і маски» (цикл «Поет»)) 
вирізняється осучасненням стилю галицьких чоловічих хорів ХІХ ст. насамперед із гармонічного та метро-рит-
мічного боків. Такий підхід до музичного озвучення художньо виправданий – він наче наближує до Франкової 
епохи, допомагає відчути її дух.

Мішаний хор «Дивувалася зима» (з текстом першої веснянки з однойменного циклу І. Франка) – це яскрава, 
насичена модерними фактурно-гармонічними й фонічними прийомами сценка в неофольклористичному дусі. Тут 
поєднано елементи давніх веснянкових наспівів (інтонації, ритміка, ладогармонічні ознаки) із сучасними фоніч-
ними прийомами.

Проаналізовані хорові п'єси М. Ластовецького на вірші І. Франка виявили вдумливе осягнення поетичних ори-
гіналів і створення на їхній основі власних художніх концепцій із матеріалом, формою та музично-образним 
змістом, що не суперечать поетичним задумам. Ці хорові твори сконцентрували у собі багатство музично-сти-
лістичних ідей, притаманних істинному митцеві.

Ключові слова: поет, композитор, поезія, хор, фольклор, музична тема, гармонія, фактура, динаміка.
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SPECIFIC FEATURES OF REALIZATION OF IVAN FRANKO’S POETRY  
IN THE CHORAL ART OF MYKOLA LASTOVETSKYI

For a long time Ukrainian composers have been convinced that I. Franko's poetry is an inexhaustible treasury, first of 
all for vocal genres. His poetic heritage is multifaceted, deeply thoughtful, full of themes, ideas and motifs with brilliant 
colours, diversity of rhythm with unigue metaphors and allegories. Moreover, it has always been relevant.

The purpose of the publication is to completely reveal the choral work of composer Mykola Lastovetskyi on Ivan 
Franko's lyrics and to highlight the peculiarities of his stylistics.
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The article deals with 5 choral works of M. Lastovetskyi based on I. Franko's poems from various collections and 
themes. 3 poems from «the second cycle» of «The Faded Leaves» formed the literal basis of 2 compositions for male 
choirs («The Yreen Sycamore» and «Oh, Woe, My Woe») and one for a mixed choir («The Red Guelderrose»). The poetic 
cycle, renowned for its musicality and proximity to folk songs, caused the use of adeguate expressive means, though 
different stylistics. All these elements of «The Green Sycamore» – timbre, lyricism, narrative character – are embodied in 
couplet variation form. The choral setting of «Oh, Woe, My Woe» recalls Estern Ukrainian type of singing and folklore 
traditions. The musical language of «The Red Guelderrose» is steeped in characters and music from folklore. The first 
two works show a feeling of affection of the main character, «The Red Guelderrose» deals with the heroine's feelings.

The composition for a male choir «Our Vibrant Song» (a poem from the poetic collection «Profiles and Masks» (cycle 
«Poet»)) is in a harmonic and metric style of halician choirs of the 19th century. Such an approach to a music version is 
justified – it helps to feel the spirit of the epoch of I. Franko. A work for full chorus chorus «Wondering Winter» (lyrics 
taken from the first vesnianka of the same name cycle of I. Franko) – is a bright scene with modern harmonization in a 
non-folklore style. It has both elements of old vesniankas (intonation, rhythm, mode) and modern harmonies.

Analysed choral works of M. Lastovetskyi based on poems of I. Franko reflect the poetic text. These choral works have 
music, stylistic ideal – a characteristic feature of a true artist.

Key words: poet, composer, poetry, choir, folklore, music theme, harmony, dynamics.

Постановка проблеми. Іван Франко й укра-
їнська музична культура – надзвичайно об'ємна 
сфера досліджень, що включає історико-куль-
турний, мистецтвознавчий, музично-педагогіч-
ний, аксіологічний, дидактичний та інші аспекти. 
Варто нагадати, що у статті до 100-літнього юві-
лею І. Франка (1956 р.) Станіслав Людкевич писав 
про надто «слабу музичну реакцію» композиторів 
на його творчість, вияснював причини цього й 
заохочував до написання творів, «достойних генія 
поета» (Людкевич, 1999: 276). Понад шістдесят 
років, які минули відтоді, якісно й кількісно змі-
нили ситуацію. Як зауважила Марія Загайкевич, 
«творчість І. Франка починала вливатися в укра-
їнську музику поступово, немов окремими струм-
ками, що з плином часу перетворилися у велику 
повноводну ріку» (Загайкевич, 1986: 98). Компо-
зитори переконалися, що поезія І. Франка – неви-
черпна скарбниця, зокрема для вокальних жан-
рів. Свідченням цього стали численні, передусім 
вокальні, твори, а також симфонічні й оперні, які 
з'являлися з кінця ХІХ, впродовж усього ХХ ст. й 
продовжують писатися сьогодні. Франкова пое-
тична спадщина магнетизує своєю багатогран-
ністю, незміряним обширом тем, ідей, мотивів, 
а також глибиною думки, випуклою яскравістю 
образів, розмаїттям метроритміки й строфіки, 
своєрідністю прийомів версифікації. І, безумовно, 
напрочуд стійкою, позачасовою змістовністю.

Аналіз досліджень. Питання зв'язку поетич-
ної творчості І. Франка та національного хорового 
мистецтва привертали увагу багатьох дослідни-
ків. Серед них, окрім С. Людкевича та М. Загай-
кевич, які зосередилися на еволюційно-стильо-
вому ракурсі проблеми та питаннях «співності» 
Франкового вірша, це Стефанія Павлишин, Лю 
Пархоменко, Любов Кияновська, Ганна Карась, 
Оксана Фрайт, Наталія Лозинська та ін., у працях 
яких аналізуються окремі здобутки авторів мину-

лого й сучасності включно з діаспорними. Проте 
хорові композиції Миколи Ластовецького на слова 
І. Франка досі не перебували в полі зору науковців 
за винятком Ірини Бермес, яка присвятила статтю 
одній із композицій (Бермес, 2014). І це зрозуміло, 
оскільки нотна збірка «Не забудь юних днів» 
нещодавно побачила світ (2017 р.). Цим поясню-
ється актуальність теми.

Мета статті – цілісно розкрити хорові над-
бання композитора, створені на основі поезій 
І. Франка, з'ясувати особливості музичної мови й 
стилістики.

Виклад основного матеріалу. Заслужений діяч 
мистецтв України, композитор М. Ластовецький 
народився 1947 року в місті Дунаївці Хмельниць-
кої області. Закінчив теоретичний відділ Хмель-
ницького музичного училища та композиторський 
факультет Львівської державної консерваторії ім. 
М. Лисенка (клас професора Романа Сімовича, 
вихованця «празької школи»). М. Ластовецький – 
автор симфонічних і вокально-симфонічних поло-
тен (серед них – «Лірична поема», симфонієта 
«Пам'яті героїв Крут», «Sinfonia rustica», «Бой-
ківська увертюра», кантата «Давидові псалми» 
на канонічні біблійні тексти), музики до вистав 
(близько тридцяти), камерно-вокальних і хорових 
творів (на вірші Л. Українки, П. Тичини, О. Олеся, 
В. Симоненка, М. Рильського, А. Малишка), 
літургійної музики, камерно-інструментальних 
опусів, зокрема ансамблів для духових інструмен-
тів, «Романтичної сонати» для скрипки й фортепі-
ано, фортепіанних сонат, варіацій, п'єс для молоді 
(понад 100) тощо.

М. Ластовецький проживає у місті юності 
І. Франка з 1976 року. Аура франкового краю не 
могла не надихнути до спроб музичної інтер-
претації текстів поета. Так одна за одною наро-
дилися п’ять хорових композицій без супроводу: 
три – для чоловічого хору та дві – для мішаного, 
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для яких вибрано вірші з різних збірок і різної 
тематики. Загалом ці твори М. Ластовецького 
вписуються в тенденцію, виокремлену І. Ельтек 
стосовно музичних інтерпретацій поезії Каме-
няра В. Камінським: «Завдяки суттєвому онов-
ленню системи музичного мислення в творчості 
українських композиторів кінця ХХ – початку 
ХХІ ст., пов'язаного з багатоманітністю компози-
ційних технік та діалогом різних стильових епох, 
з'являються якісно нові музичні прочитання поезії 
І. Франка», що істотно відрізняються від «радян-
ських штампів» чи примітизованих так званих 
«патріотичних шаблонів» (Ельтек, 2014: 109).

Відома поетична збірка «Зів'яле листя» наві-
яна нерозділеним коханням І. Франка, його інтим-
ними переживаннями. Вона названа Миколою 
Вороним «ліричною драмою», їй властиві багата 
гама любовних почуттів, щирість і музикальність 
вислову. Сам поет охарактеризував свій витвір 
у передмові до другого видання, пояснюючи 
суспільну потребу «сеї збірки ліричних пісень, 
найсуб'єктивніших із усіх, які появилися у нас від 
часу автобіографічних поезій Шевченка, та при 
тім найбільш об'єктивних у способі малювання 
складного людського чуття» (Франко, 1976: 120). 
Тому й не дивно, що привертала увагу багатьох 
творців музики. «Вічна тема кохання, його багато-
гранні, сокровенно-інтимно пережиті моменти в 
поезіях «Зів'ялого листя» … не могли залишити 
байдужими українських композиторів, які чер-
пали і продовжують черпати в них натхнення для 
вираження сердечних почуттів» (Фрайт, 2007: 52).

М. Ластовецький використав поезії «Зелений 
явір», «Червона калино», «Ой жалю мій, жалю», 
взяті з «другого жмутку» збірки, найбільш нао-
чно спорідненого з фольклорниими джерелами. 
«Вірші «Зів'ялого листя», що увібрали в себе над-
бання народної пісенної поетики, належать до 
вищих досягнень художньої майстерності Франка-
лірика» (Дей, 1981: 77). Саме звернення до фоль-
клорних прототипів дало змогу об'єктивізувати 
зміст поезій і завуалювати власні переживання 
цей, за висловом поета, «автобіографічний ключ» 
(Франко, 1976: 121).

У «Зеленому яворі» (для чоловічого хору) 
зачин соліста-тенора передує хоровому звучанню. 
Це перший куплет вірша, пісенну форму якого 
М. Ластовецький увиразнив приспівом (доданим 
повторенням третього й четвертого рядків). Тут, 
як у ядрі, сконцентровано мелодичний розвиток 
теми, локальну кульмінацію і поступовий спад-
повернення до тоніки. Задана інтонаційно-гармо-
нічна дуга та динамічна амплітуда зберігаються 
впродовж усього твору, зазнаючи деяких фактур-

них змін і ладогармонічного збагачення. Тобто 
автором використано притаманну народнопісен-
ному фольклору куплетно-варіаційну форму.

Так, уже в другому куплеті тема розпочина-
ється у басах і продовжується тенорами як терцева 
втора, завдяки чому створюється елемент каноніч-
ної імітації за панівного гомофонно-гармонічного 
викладу. Композитор увиразнив перехід до суб-
домінанти ввідним зменшеним септакордом, що 
переходить в обернений домінантсептакорд. Цей 
кульмінаційний момент на форте вирізняється 
найбільшим емоційним наснаженням за доміну-
вання в динамічному плані куплету нюансів піа-
нісімо й піано.

У третьому куплеті партія басів виконується на 
морморандо: спочатку вони ведуть низхідну лінію 
контрапунктом до верхніх голосів, що виклада-
ють тему двоголоссям, близьким до кантового 
(переважають терції); потім баси відіграють роль 
гармонічно-акордової основи. Нетиповим є закін-
чення куплету на субдомінантовому тризвуку. 
Композитор застосував тут найделікатніші дина-
мічні барви – навіть кульмінаційне наростання не 
виходить за межі мецо форте.

На початку четвертого куплету тема має вигляд 
канонічної імітації у сексту. Хоча надалі цей 
виклад не зберігається, баси, наче за інерцією, 
«запізнюються» порівняно з тенорами в інтону-
ванні тексту, сходячись разом у кадансі. У терце-
вих мотивах партії басів двічі вжито зіставлення 
гармонічного й натурального мінору. Цей куплет 
важливий із формотворчого погляду: за загаль-
ного темпу Andante moderato тут відбувається аго-
гічна зміна (Piu mosso espressivo) та, відповідно 
до тексту про «голосні дзвони», динамічне підне-
сення (форте з першого такту куплету й до його 
кінця на відміну від попередніх варіацій на мецо 
піано і мецо форте).

Останній куплет повертає до початкового 
темпу й являє собою нову варіацію теми, що міс-
титься в басах і супроводжується цілком новим 
матеріалом у верхніх голосах, які озвучують його 
на морморандо до приспіву. Завдяки цьому фак-
тура варіації набуває рис контрастної поліфонії. 
Нестандартно вирішено закінчення твору: підхід 
до повторення-приспіву (додаткова фраза тенорів 
«навік її втратив») накладається на кінець куплету 
басів із раптовим коротким сплеском емоцій 
(фортісімо) і фактурним згущенням. Усе це так 
само раптово затихає, щоб за другого повтору 
тієї ж констатації «я навік її втратив» знову під-
нятися на фортісімо в акордовій фактурі до тоніч-
ного акорду в найвищій у творі теситурі тенорів. 
Такими засобами відображено крайню межу горя 
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й розпачу ліричного героя. Варіаційний метод 
розгортання твору з колоритними темброво-дина-
мічними зіставленнями допоміг переконливо вті-
лити образний зміст поезії, наскрізь витканої на 
народнопісенній канві народнопісенними візе-
рунками (Дей, 1981: 42).

Тематика нещасливої любові продовжена в 
пісні «Ой жалю мій, жалю» для чоловічого хору. 
«З чулістю й ніжністю, властивими найбільш 
хвилюючим народним ліричним пісням, оспівана 
в цьому вірші упущена голубка, що понесла із 
собою всі мрії й надії ліричного героя і вже ніколи 
не повернеться» (Дей, 1981: 62). Три куплети пое-
зії І. Франка вкладаються у двочастинну репризну 
форму, що завершується кодою (третій куплет). 
Пісенна мелодика твору оформлена в манері схід-
ноукраїнського гуртового співу. На це вказують 
її широка протяжність, перевага діатоніки, поєд-
нання підголосковості з контрастною поліфонією.

Прикметною властивістю композиції є неспів-
падання текстів тенорів і басів, що синхронізу-
ються лише в закінченнях фраз. Такий прийом 
полішаровості вертикалі нагадує традиції роз-
повсюдженого на Наддніпрянщині одночасного 
звучання кількох хорів. Для цього композиторові 
довелося подекуди запровадити додаткові повто-
рення окремих словосполучень, а також зробити 
пропуски. Закінчення першого куплету модулює 
в тональність домінанти, а другого – до основної 
тональності мі мінор.

Кода відрізняється від попередніх куплетів і 
настроєм, і мелодикою. Задумливо-розповідний 
характер музики змінюється на драматичний, 
що помітно вже з початкового висхідного мотиву 
тенорів, на який нашаровується, як імітація, 
інверсійний басовий хід. На коду припадає куль-
мінація твору: це стрімкий пощаблевий підйом 
зі значним (до фортісімо) наростанням динаміки 
й поступовим заповільненням руху та так само 
пощаблевий низхідний рух до зменшеного сеп-
такорду другого щабля (повтореного двічі з фер-
матами). Після паузи слідує кадансовий зворот із 
монолітних акордів на форте в початковому темпі. 
Така рішуча кінцівка наче демонструє внутрішню 
стійкість героя перед невблаганним вироком долі.

Натомість композиція «Червона калино, чого 
в лузі гнешся?» для мішаного хору розкриває 
переживання ліричної героїні. Автор музики 
творчо розвинув закладений у вірші принцип 
«психологічного паралелізму» (О. Дей), запози-
чений І. Франком із народнопісенної спадщини. 
Розмова-діалог дуба з калиною втілена М. Лас-
товецьким у відповідному діалогічному способі 
експонування й розгортання тематичного матері-

алу чоловічих і жіночих партій хору. Показово, що 
чоловіче звертання «червона калино» (від імені 
дуба) викладено за допомогою «порожніх» квін-
тових паралелізмів у суворому колориті натураль-
ного мінору, тоді як жіночі репліки мають вигляд 
інтонаційно заокруглених речень із хроматизова-
ним сьомим щаблем (тільки в третьому застосо-
вано натуральний) і зупинкою на тоніці. Кожне 
із цих речень, побудованих на ідентичних звуках, 
викладене інакше: унісон, у сексту та в терцію. 
Так композитор «персоніфікує» і навіть театра-
лізує хорову партитуру, запроваджуючи з такою 
метою, крім тембрально-мелодичного контрасту 
голосів, додаткові повторення уривків тексту, а 
саме звертань, відсутніх в оригіналі. Після ости-
натного викладу двох перших строф вірша третя й 
четверта вкладаються у більш схвильований (poco 
piu mosso) потік тритактових фраз, якими озву-
чено запитальні мотиви: «Чи жаль тобі цвіту?.. Чи 
бурі боїшся, чи грому з блакиту?».

У відповідях калини на питання дуба, що ста-
новлять середню частину твору, застосовано соло 
сопрано, причому хор отримує значення гармоніч-
ного тла. Основна тема тут варіантно змінюється, 
насамперед інтонаційно, оскільки проводиться не 
від основного щабля ля мінору, а переважно від 
терції. Водночас рух хорових вертикалей указує на 
відхилення у паралельний мажор, тобто на ладову 
змінність, властиву пісенному фольклору. Іншою 
характерною ознакою переосмислення народно-
пісенної традиції є метрична перемінність серед-
инного епізоду.

Зі словами «та вгору не пнуся, бо сили не 
маю» помітний короткочасний висхідний напрям 
мелодики поруч зі значним посиленням динаміки 
(фортісімо). Натомість наступний рядок «червоні 
ягідки додолу схиляю» озвучується низхідними 
ланками секвенцій із більш мелодизованими 
вісімками, що повторюються двічі на діміну-
ендо. Цей повтор наче компенсує відсутність двох 
останніх строф вірша у хорі.

Для створення логічної архітектоніки ком-
позиції автор музики додав скорочену репризу, 
залучивши до неї першу строфу. Її вирішено 
дзеркально-обернено до початку твору (у сенсі 
обміну функцій партій): квінтові паралелізми 
виконуються жіночими голосами, а тема дору-
чена басам. Провідний тематичний мотив, цього 
разу із висхідним закінченням, востаннє ведеться 
усіма хоровими голосами у вигляді низки пара-
лельних квінт. Унаслідок подовження тривалос-
тей він сприймається тут як відлуння, після чого 
голоси зливаються і завмирають у тонічному 
акорді на піанісімо, із верхнім квінтовим тоном. 



Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 35, том 5, 202146

Мистецтвознавство

І структура, і «персонажі» цього Франкового 
вірша мають автентичний фольклорний характер, 
що тонко відчув і передав автор музики, головно 
через сучасні прийоми творчої стилізації різнома-
нітних народнопісенних засобів. За спостережен-
ням І. Бермес, «партитура хору написана лако-
нічно, кожна фраза, кожний акорд максимально 
виразні та повнозначні» (Бермес, 2014: 53–54).

Твір «Чим пісня жива?» (для чоловічого 
хору) написаний на слова однойменного вірша 
(збірка «Профілі і маски», цикл «Поет»). Осно-
вна ідея вірша полягає у переконанні, що кожна 
поезія-пісня народжується у справжнього митця 
з глибини його душі, тому є щирою, правди-
вою і вистражданою. Поезія для І. Франка – «це 
Пісня, «одрада душ і сонце благовісне», його рай 
і мука. Вона рівняє людські серця, облагороджує 
душі і сльози перетворює в алмази» (Корнійчук, 
2004: 155). Композитор утілив цей вірш у стиліс-
тиці, що нагадує галицькі чоловічі пісні ХІХ ст. 
Liedertafel, осучаснивши її передусім із гармоніч-
ного боку. На таку думку наводять гомофонно-
гармонічна фактура, чітка квадратність структури 
речень і фраз, метроритмічна єдність твору (4/4) 
із невеликим темповим відхиленням у середині 
тричастинної форми (Andante – Moderato). Такий 
підхід до музичного озвучення художньо виправ-
даний – він наче наближує до Франкової епохи, 
допомагає відчути її дух.

Початкові два куплети становили основу пер-
шої частини, що позначена мужньо-впевненим 
тонусом і розміреним поступальним рухом. Тема-
мелодія поступово, з кожною фразою завойовує 
все ширший простір в обсязі октави – досягає 
вищої теситурної і динамічної точки (від нижньої 
тоніки до верхньої) й повертається назад. Другий 
куплет повторюється повністю як приспів.

Середина, складена третім і четвертим купле-
тами, починається в тональності мінорної домі-
нанти. Хоча темп стриманіший, проте музика 
більше цілеспрямована, з прихованою енергією. 
Цей характер створюється короткими висхідними 
реченнями, розмежованими паузами. Кожне з них 
містить тріоль або пунктирний зворот у третій 
долі такту. Ритміка надає напруженості, про яку 
йдеться в тексті («нап'ятий мій дух, наче струна-
прім»). Під час озвучення четвертого куплету 
паузи щезають, зате наростають динаміка й темп, 
з'являються настирливі повтори, що емоційно 
загострюються збільшеною секундою. Компози-
тор навмисне запровадив кількаразові остинатні 
проведення на фортісімо словосполучень-іте-
рацій «кожний вдар, кожний рух» (тричі замість 
одного на тих самих звуках у тенорів і четвертий 

раз – на інших звуках у басах), щоб дати психо-
логічний ефект «мук творця». Адже його серце 
робиться надчутливим і прагне відгукнутися пое-
зією на все, що вражає.

Гармонічна мова середньої частини суттєво 
різниться від першої (із її більш традиційною 
функційною схемою): застосовано зіставлення 
тональностей, альтерації і хроматизми. Реприза 
утворена на основі повторення першого куплету 
перед заключним п'ятим. Задля дотримання симе-
тричної цілісності музичної форми М. Ластовець-
кий проявив творчу ініціативу й привніс відпо-
відні зміни до поетичної побудови оригіналу.

У творі «Дивувалась зима» (для мішаного хору) 
використано перший вірш із циклу «Веснянки». 
Вірші циклу, як зазначила Т. Гундорова, «зближу-
ють настрої, викликані весняним пробудженням 
природи, одвічним землеробським інстинктом 
селянина, з одного боку, та досить віддалений 
суспільний контекст – передчуття перетворення 
й оновлення людського життя – з іншого» (Гун-
дорова, 2005: 17). Вслід за І. Франком, М. Ласто-
вецький спирається на первісні джерела давнього 
народного календарно-обрядового жанру. І це 
дало змогу створити найбільш авангардову ком-
позицію з усіх п'яти на слова поета.

Неофольклористичний підхід, використаний 
у «Червоній калині», тут поглиблений завдяки 
синкретично-архаїчним витокам веснянок. Він 
угадується вже у підкресленій простоті почат-
кових заклично-уривчастих поспівок – лако-
нічних і життєрадісних, у вузькому діапазоні 
й швидкому темпі (Allegro vivace). Вони базу-
ються на тонічному органному пункті басів, аж 
до кадансового відхилення у тональність домі-
нанти. Тотожність викладу двох перших куплетів 
урізноманітнюється динамічними контрастами 
(subito p та subito f) й докорінно змінюється з 
третім. Він починається на піано з глибини басів, 
дещо таємничо, у мінорній тональності третього 
щабля основного соль мажору.

Це середина твору, де розвивається початкова 
поспівка, причому закінчення новоутвореного 
речення співпадає зі вступом наступного голосу 
(водночас нижні голоси утворюють витримані 
гармонії). Почергове звучання всіх партій пере-
ходить у щільні паралельні септакорди (для чого 
вводиться divisi), якими озвучується додаткове 
словосполучення «дивувалася зима, зима», що 
завершується хоровим глісандо. Ця побудова зву-
чить удруге зі зміщенням вгору на інтервал кварти 
(четвертий куплет), чим досягається вищий емо-
ційний регістр. Після цього різким контрастом 
з'являється «тема зими» у суцільній хромати-
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зації хорової тканини, викладена «повзучими» 
вертикальними співзвуччями, на тлі постійного 
коливання наростаючих і спадаючих динамічних 
хвиль (п'ятий куплет і половина шостого). Друга 
половина шостого куплету «шура-буря пройшла» 
та сьомий – відрізняються суттєвим просвітлен-
ням гармонічного колориту й фактури завдяки 
внесенню чистих квінт на остинато у жіночі пар-
тії, тоді як у чоловічих ще залишаються окремі 
альтеровані звуки.

Останній у І. Франка сьомий куплет не є закін-
ченням хору. Композитор і цього разу вільно 
повівся з поетичним текстом із метою надання 
стрункості форми музичній композиції. Щоб 
утворити репризу тричастинної форми, він повер-
нув перший куплет. Сюди увійшли також озву-
чені по-новому третій і сьомий (повторені двічі). 
Трансформації стосуються фактури: поспівки у 
жіночих партіях потовщені третім звуком (замість 
терцій і секст), а чоловічі партії отримують подо-
вжені тривалості, внаслідок чого їхній текст ско-
рочується і слова цих партій не співпадають аж 

до кадансу. Кода на фортісімо – ті ж паралельні 
септакорди з подвійним повторенням слів «диву-
валась зима», а далі лише «зима» у синкопованих 
висхідних зворотах від терції до квінти (два рази) 
та від квінти до тоніки, ускладненої неакордо-
вими звуками і прикрашеної низхідним глісандо. 
Та остаточним фіналом твору стає, за побажанням 
композитора, «атональний» вигук «зима». Таким 
чином тут поєднано елементи давніх веснянково-
ігрових наспівів (інтонації, ритміка, ладогармо-
нічні ознаки) із сучасною гармонією та позаму-
зичними фонічними прийомами.

Висновки. Проаналізовані хорові п'єси М. Лас-
товецького на вірші І. Франка виявили вдумливе 
осягнення поетичних оригіналів, глибоке проник-
нення у їх образний зміст, урахування смислових 
відтінків і підтекстів. Композитор не лише творчо 
доповнив сказане Франком, а й створив на поетич-
ній основі його текстів власні художні концепції, 
що сконцентрували у собі багатство інтонаційно-
семантичних та естетико-стилістичних ідей, при-
таманних істинному митцеві – нашому сучаснику.
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ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬОГО СВІТОГЛЯДУ ТЕТЯНИ ЯБЛОНСЬКОЇ  
В МАЙСТЕРНІ ВИКЛАДАЧА ЖИВОПИСУ ФЕДОРА КРИЧЕВСЬКОГО

Статтю присвячено творчому становленню Тетяни Яблонської під керівництвом провідного викладача Київ-
ського художнього інституту Федора Кричевського.

Висвітлено формування українського художнього середовища 40–50-х рр. з аналізом відлуння та впливу 
попереднього десятиліття. Окреслено особливості навчального процесу в Київському художньому інституті 
на живописному факультеті загалом і процес становлення Тетяни Яблонської під керівництвом Федора Кри-
чевського зокрема. Розглянуто питання формування власної індивідуальності під впливом майстра, досліджено 
особливості спільної плідної праці вчителя та зростаючої мисткині.

Висвітлено принципи педагогічної діяльності Федора Кричевського, акцентовано увагу на навчальних поста-
новках на заняттях із живопису в контексті творчих настанов майстра.

Проаналізовано двадцять три роботи Тетяни Яблонської, які створено в період навчання в Київському 
художньому інституті з 1935-го по 1941 рік і безпосередньо в майстерні Федора Кричевського. Виявлено й кон-
статовано факти розбіжності в поданні хронології та назв окремих творів художниці 1935–1941 рр. у наукових 
працях дослідників другої половини ХХ – початку ХХІ століть. Запропоновано належне узгодження з метою 
уникнення зазначених невідповідностей у подальших наукових розвідках.

Досліджено відлуння почерку майстра за допомогою порівняльного методу, методу художнього аналізу тво-
рів, формального аналізу стильових рис авторської живописної манери.

З’ясовано, що такі настанови майстра, як чіткий конструктивний рисунок, безкомпромісна, ясна логіка фор-
ми й точне відтворення натури, стали запорукою подальшого творчого зростання Тетяни Яблонської. Насиче-
ний яскравий колорит, гра контрастних теплих і холодних кольорів, тонке нюансування світлотіней і рефлек-
сів, що притаманні живописним полотнам майстра, увійшли в арсенал художніх засобів майбутньої мисткині. 
Втім, творча обдарованість, індивідуальний погляд на мистецькі процеси сприяли осмисленню настанов Федора 
Кричевського й формуванню авторського мистецького шляху художниці.

Ключові слова: українське образотворче мистецтво ХХ століття, Тетяна Яблонська, Федір Кричевський, 
Київський художній інститут.
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FORMATION OF ARTISTIC VISION OF TETIANA YABLONSKA  
IN THE STUDIO OF ART TEACHER FEDIR KRYCHEVSKY

The article is dedicated to the creative development of Tetiana Yablonska under the guidance of Fedir Krychevsky, the 
leading teacher of Kyiv Art Institute.

Formation of Ukrainian art world of 40−50s was covered and analyzed with the analysis of the echo and influence of 
the previous decade. The peculiarities of educational process at Kyiv Art Institute at the Painting Department in general 
and in particular the process of becoming the artist under the guidance of Fedir Krychevskyi were outlined. The formation 
of own identity under the master’s influence was examined, the peculiarities of fruitful cooperation between the teacher 
and the developing artist were studied.

The pedagogical activity principles of Fedir Krychevsky were covered, the emphasis was placed on setting up at 
painting classes in the context of the master’s artistic guidance.

The twenty-three works of Tetiana Yablonska, created during studying at Kyiv Art Institute from 1935 till 1941 and 
directly at the studio of Fedir Krychevsky, were analyzed. The fact of discrepancies in provision of chronology and the 
names of the separate works of the artist of 1935–1941 in scientific works at the end of the 20th and the early 21st centuries 

Ситник I. Формування художнього свiтогляду Тетяни Яблонської в майстернi…
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was revealed and established. The proper arrangement to avoid major discrepancies in further scientific researches was 
proposed.

The echo of the master’s hand was studied with the help of the comparative method, the method of works artistic 
analysis, the formal analysis of stylistic features of the author’s painting style.

It was clarified that such master’s guidance, as a clear constructive drawing, uncompromising, clear logic of the form 
and the exact reproduction of nature guaranteed the further creative growth of Tetiana Yablonska.

Bright saturated colours, play of contrast warm and cold colours, subtle nuances of light-and-shade and reflexes 
that are common to the master’s painters were included into artistic means of the future artist. However, creative talent, 
individual view on artistic process facilitates comprehension of guidance of Fedir Krychevsky and formation of the artist’s 
creative path.

Key words: Ukrainian fine arts of the 20th century, Tetiana Yablonska, Fedir Krychevsky, Kyiv Art Institute.

Постановка проблеми. Шлях розвитку мис-
тецької освіти в Києві 1930−1940 рр. сформував 
плеяду відомих живописців, серед яких – обда-
рована Тетяна Яблонська, яка навчалась у Київ-
ському художньому інституті в живописній май-
стерні Федора Кричевського. Виявлення впливу 
мистецьких настанов видатного українського май-
стра на творче становлення Тетяни Яблонської є 
важливою частиною біографії мисткині, оскільки 
педагогічні засади Кричевського не тільки впли-
нули на формування художніх поглядів, але й ево-
люціонували протягом усього її творчого життя. 
Цей монументальний вплив художниця пронесла 
крізь всі роки її творчого шляху, адже саме Федір 
Кричевський заклав основи для подальшого зрос-
тання талановитої художниці та становлення її як 
професіоналки та майстерного живописиці.

Утім, у сучасному мистецтвознавчому про-
сторі України немає ґрунтовного дослідження, 
що розкриває всю проблематику становлення 
творчого шляху Яблонської в стінах Київського 
художнього інституту.

У процесі дослідження виникли питання, які 
саме фактори сприяли розвитку самобутності й 
таланту Тетяни Яблонської, як це відбувалося 
крізь призму парадигми соціалістичного соцре-
алізму, що саме в період навчання в живописній 
майстерні Федора Кричевського надавало роз-
витку мисткині, що саме спонукало до пошу-
ків. Наскільки активно в навчальних постанов-
ках і творчих композиціях студентки Тетяни 
Яблонської проявляється художня мова Федора 
Кричевського. Аналіз періоду навчання Тетяни 
Яблонської в Київському художньому інституті 
(1935−1941) і, зокрема, з третього курсу в май-
стерні Федора Кричевського дав можливість від-
повісти на всі зазначені питання.

Федір Кричевський відіграв впливову роль у 
розвитку українського образотворчого мистецтва, 
був одним із засновників та рушійною силою 
ідей розвитку художньої освіти в Україні (Піа-
ніда, 1972: 7). Так само і його обдарована учениця 
Тетяна Яблонська виростила цілу плеяду відомих 
митців та виступала уособленням українського 

радянського мистецтва ХХ століття (Скляренко, 
2018: 19).

Аналіз досліджень. На сучасному етапі не 
досить досліджено вплив Федора Кричевського 
на творче становлення та розвиток Тетяни Яблон-
ської. Основними дослідниками творчості Тетяни 
Яблонської протягом 50–70-х рр. були Леонід 
Владич (Владич, 1958), Володимир Цельтнер, 
протягом 80-х – Олена Короткевич (Коротке-
вич,1980), Олександр Соловйов (Соловйов, 1989). 
На перетині епох творчість Тетяни Яблонської 
висвітлює Ігор Бугаєнко (Бугаєнко, 1991). Сучас-
ний аналіз творчого доробку Тетяни Яблонської 
аналізує Галина Скляренко (Скляренко, 2018). 
Кожен із мистецтвознавців констатував причет-
ність Федора Кричевського до творчості Тетяни 
Яблонської. Період навчання в майстерні худож-
ника висвітлювався або однобічно – з погляду 
тенденцій та вимог часу, або узагальнено. Утім, 
глибинного висвітлення цього питання сьогодні 
немає. Однією з цікавих і довгоочікуваних подій є 
видання спогадів і щоденників Тетяни Яблонської 
у 2020 році (Атаян, 2020), у якому окремо висвіт-
лено враження мисткині від співпраці з великим 
майстром.

Мета статті – дослідити значення та вплив 
мистецьких ідей та практичних настанов Федора 
Кричевського на формування особистості та 
творче зростання Тетяни Яблонської протягом 
навчання в Київському художньому інституті з 
1935-го по 1941 рік, а також їх віддзеркалення в 
подальшому творчому зростанні мисткині, а саме 
в її роботах 1960-х років.

Виклад основного матеріалу. Українське 
художнє середовище 1920-30-х років, коли 
працював Федір Кричевський, − це час змін і 
нових поглядів на процес створення та фор-
мування радянського мистецтва, коли гостро 
розв’язувалися питання пошуку художніх образів, 
засобів їх творення (Піаніда, 1972: 6).

Борис Піаніда, художник і педагог, учень 
Тетяни Яблонської, у своїх спогадах доволі 
детально зазначає особливості мистецького життя 
1930-х років і виокремлює три групи митців в 
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українському художньому середовищі, серед яких 
відбувалася гостра боротьба з питань образної 
мови, її засобів відображення дійсності. Група 
Михайла Бойчука спиралася на прийоми візантій-
ського живопису та закономірності фресок доби 
проторенесансу в Італії (Джотто), а також ста-
роукраїнське мистецтво, маючи за мету через ці 
канони передати радянську дійсність. Група Лева 
Крамаренка мала за орієнтир традиції давньорусь-
кого мистецтва, мистецтва Стародавнього Єгипту 
та сучасного реалістичного мистецтва Франції, 
створюючи на цій основі фрески та розписи про 
нове радянське життя. Група представників реа-
лістичного напряму, який очолював Федір Кри-
чевський, зверталася до реалістичного мистецтва 
вітчизняних майстрів, не ігноруючи прийомів 
давньоруського та староукраїнського мистецтва й 
досягнень іспанської школи живопису (Веласкес, 
Рібери, Мурільо) (Піаніда, 1972: 7).

Зрештою, боротьба течій призвела до необхід-
ності перебудови художнього середовища на дер-
жавному рівні. Це питання розв’язано на держав-
ному рівні ухваленням Постанови ЦК ВКП (б) від 
23 квітня 1932 року «Про перебудову літературно-
художніх організацій». Відбувається ствердження 
соціалістичного реалізму як єдиного можливого 
методу та стилю радянського мистецтва.

На початку 1930-х років Федір Кричев-
ський активізував свою педагогічну діяльність. 
У 1934 році він бере участь у реорганізації худож-
ньої освіти на Україні як заступник директора 
Київського художнього інституту і декан живопис-
ного факультету (Піаніда, 1972: 13). І в 1935 році 
Тетяна Яблонська вступає до Київського худож-
нього інституту.

Майбутня художниця завжди була завзятою, 
талановитою ученицею, з самого малку до цього 
її привчив батько. У студентки Київського худож-
нього інституту, що займалась улюбленою спра-
вою, риси наполегливості та працелюбства тільки 
розвинулись під впливом великих майстрів укра-
їнського живопису. Саме в майстерні Федора Кри-
чевського розпочалося швидке зростання, наро-
щування майстерності майбутньої мисткині.

Федір Кричевський заклав основу, вивів, 
витягнув назовні та удосконалив рівень якості 
творів Тетяни Яблонської. Підхід до рисунку та 
живопису на високому фаховому рівні закладено 
саме в живописній майстерні та завдяки урокам 
Федора Кричевського.

Дослідник В. Денісов у своїй статті, присвя-
ченій висвітленню першої студентської виставки 
робіт Тетяни Яблонської у 1941 році відзначив 
підвищені вимоги Федора Кричевського саме 

до малюнку та колористичного рішення форми. 
Під час навчання в майстерні видатного вчителя 
й художника малюнок Тетяни Яблонської стає 
більш загостреним та точнішим, побудова кольо-
ром форми стає впевненою, а володіння пензлем – 
вільнішим (Денисов, 1941: 23).

Борис Піаніда у 1972 році назвав Федора Кри-
чевського майстром реалістичного напряму, який 
зміцнив реалістичні засади в українському обра-
зотворчому мистецтві (Піаніда, 1972: 9). Втім, 
Галина Скляренко, об’єктивно відзначає: «Твор-
чість цього майстра зросла на відмінних від 
реалізму засадах – пізньому академізмі та сеце-
сії, пройшла крізь зацікавленість символізмом, 
кубізмом, традиціями українського іконопису та 
народного мистецтва. Постійною формою, у якій 
працював художник, була картина-панно, що скла-
лася у модерні, – без розлогого сюжету, з умовним 
простором, декоративністю кольору та ритміки» 
(Скляренко, 2018: 24).

Однак, варто відзначити, що в основі всебіч-
них мистецьких пошуків майстра і його принци-
пів викладання − міцний академічний рисунок. 
Адже сам Федір Кричевський отримав фахову 
художню освіту, навчаючись в Московському 
училищі живопису, скульптури й архітектури 
(1896−1901) та в Петербурзькій Академії мис-
тецтв (1903−1910).

Український живописець Сергій Григор’єв 
також зазначав, що однією з головних вимог до 
студентських робіт був чіткий конструктивний 
рисунок: «Ви побудуйте так, як в архітектурі – 
геометрично, кубічно. Розбивайте на площини, 
на грані» (Піаніда, 1972: 34). Все це доводить 
високі вимоги майстра до академічного рисунку 
як основи реалістичного живопису.

Такий різноманітний шлях вчителя з дивовиж-
ною здібністю до перетворення та сприйняття 
нового передано обдарованій учениці Тетяні 
Яблонській. Постійний пошук та здатність транс-
формуватися в творчості простежується протягом 
всього творчого шляху мисткині.

У дослідженнях 1958−1960 рр. доволі кри-
тично визначається вплив Федора Кричевського 
на Тетяну Яблонську. Поряд з окресленням визна-
чної ролі художника в розвитку українського 
образотворчого мистецтва, його творчість роз-
глядається як суперечлива. Імпресіоністичні та 
декоративістські впливи на живопис Федора Кри-
чевського відзначаються як негативні (Владич, 
1958: 10).

Важливо зазначити, що для 1950-х рр. була 
характерна боротьба з формалізмом, відтак, зазна-
чені творчі підходи суперечили принципам соці-
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алістичного реалізму в живопису, побудованому 
на ідеології. У 1958 р. Федора Кричевського кри-
тикують за площинне трактування форми, любов 
до одноплановості та декоративності, за зосе-
редження уваги студентів на суто формальних 
завданнях, за відсутності питання ідейності (Вла-
дич, 1958: 11).

Проте пізніше, у спогадах українського худож-
ника, викладача Київського художнього інституту 
Карпа Трохименка, саме однопланова побудова 
буде визначена як один із головних принципів 
роботи майстра при постановках (Піаніда, 1972).

З оглядом на упереджене ставлення до мис-
тецьких засад Кричевського у 1950-х роках, 
Леонід Владич критикує і окремі роботи Тетяни 
Яблонської, зокрема два академічні етюди, вико-
нані на п’ятому курсі в майстерні Кричевського – 
«Кухарчука» та парну постановку: двоє натурщи-
ків, що сидять (жінка в рожевій сукні й чоловік 
у білій свиті та чорних штанах): «У цих етюдах, 
особливо у другому, нема й натяку на багатопла-
новість. Вони побудовані в одному плані, на одній 
площині, і форма трактована тут площинно, деко-
ративно» (Владич, 1958: 11).

Про тенденції до втрати реалістичної насиче-
ності образів та прояви декоративізму в останніх 
студентських творах Тетяни Яблонської, зазначає 
і В. Денисов у 1941 році, аналізуючи виставку сту-
дентки Тетяни Яблонської. Автор наголошує на 
сподіванні, що робота над кольоровим силуетом 
з декоративним ухилом є лише етапом в ланцюгу 
пошуків студентки до об’ємної форми великого 
реалістичного образу (Денисов, 1941: 25). Автор 
підкреслює високу працелюбність, працездат-
ність та самоорганізацію Тетяни Яблонської, її 
обдарованість.

Художник Борис Йогансон дав слушну оцінку 
творчого і педагогічного методу Кричевського. 
«В основному реалістична українська школа в 
недавньому довоєнному періоді все-таки мала 
недосить глибокий підхід до зображення людини. 
Я кажу про недавнє минуле Київського інституту 
на чолі з Кричевським. Будучі короткий час про-
фесором у цьому інституті, я мав можливість 
бачити загальну спрямованість школи – повто-
рюю, в основному реалістичну, але з помітним 
ухилом до імпресіоністичного декоративізму… 
Це позначилось на творчості найталановитіших 
художників України – С. Григор’єва, Т. Яблон-
ської, С. Отрощенка» (Владич, 1958: 11).

Графік та художник театру, Леонід Векштейн 
зазначає: «Кричевський домагався від своїх учнів 
засвоєння наполегливою працею основ професій-
ної майстерності, високого художнього смаку та 

ідейного розуміння завдань мистецтва, єдності 
форми та змісту. Це були основні вимоги профе-
сора. Можна сміливо сказати, що майстерня Кри-
чевського зіграла величезну роль у загальному 
піднесенні образотворчого мистецтва Радянської 
України» (Піаніда, 1972: 53).

У спогадах Карпа Трохименка, опублікованих 
у 1972 році, автор наводить свої враження від 
Кричевського як педагога. Особливу увагу при-
ділено постановкам Федора Григоровича. Відзна-
чено їх новаторство та оригінальність, довершену 
живописність та пластичність. Саме за словами 
Карпа Трохименка, Федір Кричевський вважав, 
що педагог повинен сам готувати такі постановки 
з метою подальшої демонстрації прийомів живо-
писної пластичності (Піаніда, 1972: 24).

Тетяна Яблонська у своїх спогадах висвітлю-
вала роки праці в майстерні Кричевського як най-
щасливіші роки навчання. Вона звертала увагу 
на академічні постановки, що ставали подією 
в інституті і святом для студентів: «Нова поста-
новка! Значить нове цікаве художнє завдання 
разом з новими труднощами й новими творчими 
успіхами! Федір Григорович завжди заздале-
гідь продумував кожну постановку, уточнював її 
зміст, художній образ, архітектоніку. Ніколи він 
не запрошував випадкових натурників і не вико-
ристовував випадкових речей, драпірування та 
аксесуарів для постановок, що нерідко практику-
валося в інституті. Він наперед усе вирішував у 
творчій уяві. І все мало відповідати його педаго-
гічній системі» (Атаян, 2020: 477).

Важливим фактом відзначено вимоги Федора 
Кричевського до учнів у процесі співпраці та 
навчання: «Федір Григорович вимагав від своїх 
учнів конструктивного, чіткого рисунка в про-
цесі оволодіння живописом. Він не терпів, коли 
живопис «переливався через край», коли втрача-
лась ясність і пружність форми. Він привчав нас 
до ясної логіки форми, не припускаючи при цьому 
ніяких компромісів у взаєминах всіх компонентів 
картини. Федір Григорович завжди зберігав точ-
ність і конкретність у відтворенні натури, відки-
дав при цьому все другорядне, що не відповідало 
його творчому задумові».

Навіть до палітри у Федора Кричевського були 
свої вимоги: «Палітра в студента постійно була 
доладна, і фарби на ній завжди свіжі». Тетяна 
Яблонська згадує: «Він любив, щоб палітра сама, 
так би мовити, викликала «живописний апетит» 
(Атаян, 2020: 478).

Тетяна Яблонська згадувала, що Федір Григо-
рович вибирав одну роботу, на якій він міг якнай-
краще пояснити свій підхід до натури, і досить 
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довго над нею працював, все побачене учнями в 
цей момент їх дуже сильно збагачувало профе-
сійно. Авторка відзначає одну з своїх робіт, що 
залишились в інституті, де майже вся голова, 
хустка й частина сорочки натурниці написані 
Кричевським. Вона підкреслює особливу сві-
жість, точність барв та закінчену архітектоніку 
рисунку в цій роботі, яку допомагав творити її 
наставник.

Живописець Сергій Григор’єв у своїх спогадах 
про Кричевського теж зазначав, що правки, вне-
сені Федором Кричевським так вражали студен-
тів, що учні відмовлялись продовжувати писати, 
щоб їх не зіпсувати. До таких робіт відноситься 
картина «Юнак і дівчина» Тетяни Яблонської, 
створена за постановкою Федора Кричевського 
(Піаніда, 1972: 36).

Тетяна Яблонська зосереджувала увагу на 
характерній для Федора Кричевського техніці під 
назвою «впоперек форми». «Федір Григорович, 
коли ліпив форму на полотні, глибоко аналізував 
її, перебирав усі її переходи, немовби викладаючи 
короткими, поперечними мазками. Поздовжніх, 
слизьких мазків він майже не припускав. Техніка 
«впоперек форми» давала йому можливість збага-
чувати живопис новими переходами й відтінками 
барв» (Атаян, 2020: 478).

Учениця Кричевського, в свою чергу, спрос-
товує думки щодо декоративізму в творчості її 
вчителя та висловлює з цього приводу наступне: 
«Деякі художники дотримуються думки, що Федір 
Григорович прищеплював студентам площинний 
декоративний підхід до живопису. Це, мені зда-
ється, неправильно…Поза сумнівами, мистецька 
мова в Кричевського була яскрава й оригінальна. 
В його живописі є декоративність, монументаль-
ність композиції, мажорність колориту, архітек-
турна чіткість рисунка, що відповідало цілісній 
системі художнього реалістичного сприйняття 
дійсності» (Атаян, 2020: 479).

Тож можемо констатувати, що головними та 
відчутними принципами Федора Кричевського 
для Тетяни Яблонської в творчій навчальній діяль-
ності, за умови збереження індивідуальності учня 
й наполегливій праці, були наступні:

− чіткий конструктивний рисунок;
− безкомпромісна ясна логіка форми;
− точне відтворення натури;
− ліплення об’єму за принципом «впоперек 

форми».
Карпо Трохименко, зі свого боку, зазначав такі 

головні принципи постановок Кричевського:
− кожна постановка має бути закінченим ком-

позиційним твором;

− пряме освітлення на навчальну постановку, 
без заглиблення у світлотіні. Це надає можливість 
виявити локальний колір предмету й згрупувати 
їх на площині полотна в єдине ціле у тональному 
співвідношенні;

− дотримання реалістичних засад, не зважа-
ючи на пошуки в індивідуальній художній діяль-
ності: в основі живопису – академічний рисунок;

− постановки писати «в упор», щоб існував 
один план, тоді при зміні освітлення не виника-
ють неточності при накладанні світлотіні.

Борис Піаніда влучно характеризує особли-
вості живописної манери Кричевського:

− насичений яскравий колорит;
− гра контрастних теплих та холодних кольорів;
− тонке нюансування світлотіней і рефлексів.
Досконалі знання техніки живопису, власти-

вості художніх фарб, глибинне знання рисунку 
та композиції, отримані при навчанні в майстерні 
живопису Кричевського − запорука майстерності, 
притаманна Тетяні Яблонській.

Не всі студентські роботи талановитої учениці 
Кричевського збереглися до нашого часу через 
роки Великої Вітчизняної війни. Досліджено 
двадцять три роботи періоду навчання, за якими 
збережено інформацію, які існують в наявності чи 
знищені під час Великої Вітчизняної війни.

У процесі дослідження виявлено розбіжності 
назв та часу написання учбових творів. Вважаємо, 
що причини таких невідповідностей пов’язані 
як з давно минулими подіями, так і через втрату 
окремих творів.

У Леоніда Владича (Владич, 1958: 47), у Олени 
Короткевич постановка оголеної жінки визна-
чена під назвою «Натурщиця, що лежить» (1937) 
(Короткевич, 1980: 106). У 2020 році Гаяне Атаян 
публікує цей твір під назвою «Оголена. Акаде-
мічна постановка» (1937) (Атаян, 2020: 68). Етюд 
бабусі в коричневій шубі та сірому капелюсі 
«Стара в зимовому пальто» Леонід Владич позна-
чає 1937−1938 рр. (Владич, 1958: 47), а Олександр 
Соловйов – 1938 роком (Соловйов, 1989: 84). 
Існують розбіжності в назві роботи «Дівчина з 
хлопцем» (1940). Саме таку назву надає Олек-
сандр Соловйов (Соловйов, 1989: 84), а зазначена 
постановка у Бориса Піаніди фігурує під назвою 
«Подружжя» (1940) (Піаніда, 1972: 38). Леонід 
Владич постановку називає «Натурщик і натур-
ниця, що сидять» (1940) (Владич, 1958: 48).

Досліджений учбовий доробок Тетяни Яблон-
ської умовно можливо поділити на три групи: 
академічні постановки, що збереглись і відомі за 
багатьма публікаціями; твори, що зникли під час 
війни та роботи, які раніше не публікувались і 
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були представлені сучасними науковцями остан-
ніх десятиліть.

Серед академічних постановок, написаних під 
час навчання в Київському художньому інсти-
туті відзначимо наступні: «Старик-натурщик» 
(1936−1937 рр., полотно, олія), «Натурщиця, що 
лежить» (1937 р., полотно, олія); «Стара у зимо-
вому пальто» (1937−1938 рр., полотно, олія); 
«Чоловічий портрет» (1937−1938 рр., полотно, 
олія); «Портрет хлопчика» (1937−1938 рр., 
полотно, олія); «Портрет військового (з гіпсовим 
зліпком у руках)» (1937−1938 рр., полотно, олія); 
«Стара з рибою» (1939 р., полотно, олія); «Натур-
щик та натурщиця, що сидять» (1940 р., полотно, 
олія); «Дві натурщиці, що сидять» (1940 р., 
полотно, олія); «Кухарчук» (1940 р., полотно, олія).

Відомі твори, написані під час навчання в 
Київському художньому інституті, що зникли під 
час тимчасової окупації Києва фашистськими 
загарбниками: «Жінка з коромислом» (1938 р., 
полотно, олія), «Колгоспний польовий стан на 
березі Десни» (1938 р., полотно, олія), «Авто-
портрет» (1939 р., полотно, олія), «Іній» (1940 р., 
полотно, олія), «Берізки» (1940 р., полотно, олія), 
«Вечір на Дніпрі» (1940 р., полотно, олія), «Голова 
старої. Етюд до картини «Повернення з сінокосу» 
(1941 р., полотно, олія), «Колгоспне весілля» 
(1941 р., не закінчена, полотно, олія), «Повер-
нення з сінокосу» (1941 р., дипломна робота не 
закінчена, полотно, олія).

Твори Яблонської періоду навчання, що вперше 
відзначені в сучасних джерелах: «Ранньою вес-
ною» (1938) (Бугаєнко, 1991: 27), «Портрет 
живописця С. Б. Отрощенка» (1940) (Бугаєнко, 
1991: 30), «Етюд, написаний в с. Чоповичі Жито-
мирської області» (1939) (Атаян, 2020: 67), «Пор-
трет Сергія Отрощенко у маскарадному вбранні» 
(1939) (Атаян, 2020: 69), «Портрет матері» (1939) 
(Атаян, 2020: 68), «Гуцульська пара» (1939) 
(Сонячне сяйво, 2017: 145).

На жаль, немає окремої збірки студентських 
робіт Тетяни Нилівни Яблонської, роботи напи-
сані за період навчання друкувалися в різних 
виданнях та монографіях. Втім, варто підкрес-
лити вплив творчої манери Федора Кричевського 
на характер академічних постановок Яблонської, 
адже деякі роботи талановитої студентки відзна-
чені ще в період навчання.

Ігор Грабар, російський та радянський худож-
ник-живописець, реставратор та мистецтвозна-
вець, у своєму відгуку про виставку академічних 
робіт інституту за 1937 рік, відзначив роботу 
Яблонської «Натурниця, що лежить» (1937). 
Акцентуючи увагу на необхідності органічного 

сполучення рисунка з живописною формою, 
як позитивний приклад, відзначив тільки етюд 
Яблонської, в якому органічно співіснують рису-
нок і живопис.

Особливо важливий у контексті дослідження 
етюд «Стара з рибою», виконаний на четвертому 
курсі і залишений у методичному фонді Худож-
нього інституту (нині НАОМА). Етюд відзнача-
ється міцним рисунком, гармонійним колоритом 
і переконливою матеріальністю в зображенні 
різноманітної фактури предметів. Незаперечною 
позитивною рисою цієї роботи є те, що Яблонська 
розвинула сюжетність, закладену в академічній 
постановці. Природна поза старої, яка чистить 
рибу і немов відірвалася на хвилинку від роботи, 
щоб глянути на того, хто ввійшов до кухні.

Для академічних постановок Яблонської зазна-
ченого періоду характерні професійна побудова і 
чіткість форм, міцний узагальнений рисунок, гар-
монійність і насиченість колористичної палітри, 
тонке нюансування світлотіней і рефлексів. Що 
саме і дозволяє стверджувати вплив мистецьких 
засад Федора Кричевського.

Кричевському властиві широке ліплення 
форми, насичений яскравий колорит, гра контр-
астних теплих та холодних кольорів (Піаніда, 
1972: 53). Всі ці засоби створення живописного 
полота притаманні Тетяні Яблонській і в наступні 
етапи творчого життя.

Герої картини «Хліб» (1949) – це переможці 
праці і життя, справжні господарі. Чіткий кон-
структивний рисунок, ясна логіка форми, точне 
відтворення натури – так через роки зберігаються 
засади, закладені вчителем під час навчання. 
Варто згадати полотно Кричевського «Веселі 
доярки» (1937).

Варто визначити, що український побут, 
мальовничість народних обрядів і костюмів 
завжди глибоко хвилювало майстра, і ця любов 
віддзеркалювалась в його творах. Пройдуть деся-
тиліття, і в 1960-х рр. Тетяна Яблонська буде 
відтворювати на полотнах виразно-декоративні 
народні образи, лірично-мрійливі («Лебеді», 
1966) чи сумні («Паперові квіти», 1967).

Галина Скляренко відзначає помітний вплив 
Федора Кричевського не лише у студентських 
роботах Тетяни Яблонської, а і у полотнах мист-
кині 1950-х − початку 1960-х рр. (Скляренко, 
2018: 25). Творчі пошуки Тетяни Яблонської в 
цей період нерозривно пов’язує з впливом Федора 
Кричевського Іва Павельчук: «Канонізовані» 
Ф. Кричевським архетипи селян та іконографія 
сюжетів стали фундаментом для художніх інтер-
претацій наступних поколінь, закономірно оно-



55ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

вились у 1960-х рр. у творчих пошуках Т. Яблон-
ської» (Павельчук, 2018: 34).

Іва Павельчук зазначає, що в творах учениці 
Кричевського «Весняне сонце» (1964), «Мати 
і дитя», «Лебеді», «Наречена» (1966) профе-
сійно поновлюються прийоми учителя, зокрема 
об’єднання кольору, об’єму, структурності і ваги 
через силует, фарбу та контраст.

Варто звернути увагу на триптих «Життя» 
(1925−1927) Федора Кричевського і полотно 
Тетяни Яблонської «Життя продовжується» 
(1971). Розуміючи відмінності творів суто у живо-
писному характері й культурному контексті, варто 
відзначити головну ідею, що об’єднує ці твори – 
філософія та глибина почуттів. В основі триптиха 
Федора Кричевського – тема любові, сім’ї та 
повернення, що символізують одвічні етапи люд-
ського існування.

Відчуття колообігу людського життя, розу-
міння його плинності й повернення до джерел 
стали лейтмотивом полотна Тетяни Яблонської. 
Важливо відзначити, що твори видатних митців 
були написані в зрілий період, коли Кричевському 
було 46 років, а Яблонській 54, майже одночасно 
за віком, у період глибинних філософських розду-
мів, але кожен у своєму історичному часі і про-
сторі буття.

Тож міцні традиції школи Федора Кричев-
ського ввійшли у твори Тетяни Яблонської та 
вплинули на формування як її особистості, так і 
на весь творчий шлях.

Висновки. У результаті дослідження мис-
тецького середовища й тенденцій розвитку укра-
їнського образотворчого мистецтва в період 
1930−40-х рр. виявлено значну роль Федора Кри-
чевського у формуванні живописної школи зага-
лом і творчості Тетяни Яблонської зокрема.

Виявлено та структурно окреслено головні 
принципи художньої та педагогічної діяльності 
Федора Кричевського. Наведено засоби худож-
ньої мови, притаманні Федору Кричевському, які 
він передавав у своїх настановах учням.

Висвітлено та розкрито творчі вподобання 
майстра, основні засади в художній діяльності, 
на яких базувалася педагогічна діяльність митця. 
Наголошено на особливостях академічних поста-
новок професора.

Систематизовано творчий доробок Тетяни 
Яблонської, написаний саме в період навчання в 
Київському художньому інституті та майстерні 
Федора Кричевського, що складається з два-
дцяти трьох робіт. Констатовано факти розбіж-
ності подання інформації щодо творів худож-
ниці 1935–1941 рр. у працях дослідників різного 
періоду.

Дослідження впливу Федора Кричевського на 
образотворчу мову Тетяни Яблонської дає змогу 
зазначити його вагомий внесок у творче зрос-
тання та становлення мисткині. Любов до свого 
народу та філософія, притаманна вчителю, зна-
йшли прояв у творах Тетяни Яблонської впродовж 
усього її творчого шляху.
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ФІЗИЧНИЙ ТЕАТР DV8 У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ТАНЦЮ

У даному дослідженні визначено передумови появи та розвитку фізичного театру DV8. Установлено нероз-
ривний взаємозв’язок сучасного танцю з фізичним театром, вплив сучасного танцю на фізичний театр, зворот-
ний зв’язок впливу фізичного театру на сучасний танець. Віднайдено корінь у короткому екскурсі про зароджен-
ня поняття «фізичний театр».

Проаналізовано багатогранний філософський підхід та попередній танцювальний досвід художнього керів-
ника, творця театру DV8 Ллойда Ньюсона, якого критики називають одним із сотні найвпливовіших худож-
ників, що працювали у Великобританії за останні сто років. Виявлено перевагу концептуальної роботи театру 
над абстрактною, поєднання руху з голосом як один з основних інструментаріїв генератора сутності фізичного 
театру DV8 Ллойда Ньюсона.

Окреслено концептуальну дослідницьку діяльність фізичного театру DV8. Розглянуто у хронологічному клю-
чі перелік робіт, з яких складається репертуар театру DV8: «My Sex, Our Dance», «Deep End», «My body, your 
body», «Dead Dreams of Monochrome Men», «Is only», «Strange fish», «Can we talk about this?», «The happiest day 
of my life», «Enter Achilles», «The cost of living», «Just for Show», «Jonh». Зазначено здобуті численні міжнародні 
премії та нагороди фізичного театру DV8 у сфері сучасного мистецтва, танцю, театру та кіно. Прослідковано 
динаміку впливу робіт фізичного театру Ллойда Ньюсона на сучасний танець у цілому. Описано належність до 
даної сфери теми, важливу місію таких митців, як Рудольф фон Лабан, Піна Бауш, Стів Пакстон, Костянтин 
Станіславський.

Здійснено логічне обґрунтування всебічного розвитку танцівників-акторів, що досягли високих успіхів та 
професіоналізму як на сцені, так і в танцювальній кіноіндустрії. Доведено вагомий аспект соціальної темати-
ки фізичного театру DV8. Сформовано ідейну думку, а також актуальні доступні засоби для здійснення місії 
театру DV8. Визначено ключовий тип рушійних сил фізичності, яка руйнує закріплені психологічні, соціальні та 
політичні табу, розкриваючи гострі питання сучасного соціуму.

Ключові слова: фізичний театр DV8, танець, сучасний танець, Ллойд Ньюсон, кінотанець, танцювальна 
компанія, культура, мова тіла.
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DV8 PHYSICAL THEATER IN THE CONTEXT  
OF THE DEVELOPMENT OF MODERN DANCE

This study identifies the prerequisites for the emergence and development of physical theater DV8. The inseparable 
interrelation of modern dance with physical theater, the influence of modern dance on physical theater, the feedback of 
the influence of physical theater on modern dance has been established. The root was found in a short excursion about 
the origin of the concept – physical theater.

The multifaceted philosophical approach and previous dance experience of the artistic director, creator of the DV8 
Theater Lloyd Newson, who is called by critics one of the hundreds of the most influential artists who have worked in 
the UK for the last hundred years, is analyzed. The advantage of the conceptual work of the theater over the abstract, 
the combination of movement with voice as one of the main tools of the generator of the essence of the physical theater 
DV8 Lloyd Newson.

The conceptual research activity of the physical theater DV8 is outlined. The list of works that make up the DV8 
theater's repertoire is considered in chronological order: «My Sex, Our Dance», «Deep End», «My body, your body», 
«Dead Dreams of Monochrome Men», «Is only», «Strange fish», «Can we talk about this?», «The happiest day of my 
life», «Enter Achilles», «The cost of living», «Just for Show», «Jonh». Numerous international awards and prizes of the 
DV8 Physical Theater in the field of contemporary art, dance, theater and cinema have been won. The dynamics of the 
influence of the works of Lloyd Newson's physical theater on modern dance in general is traced. Described belonging 
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to this area of the theme, the important mission of artists: Rudolf von Laban, Pina Bausch, Steve Paxton, Konstantin 
Stanislavsky.

A logical substantiation of the comprehensive development of dancer actors who have achieved high success and 
professionalism both on stage and in the dance film industry. An important aspect of the social theme of the physical 
theater DV8 is proved. An ideological idea has been formed, as well as the relevant available means for carrying out the 
mission of the DV8 theater. The key type of driving forces of physicality is determined, which destroys the established 
psychological, social and political taboos, revealing the acute issues of modern society.

Key words: DV8 physical theater, dance, modern dance, Lloyd Newson, film-dance, dance company, social themes, 
culture, body lenguage.

Постановка проблеми. Сьогодні у світі існує 
поширене визначення «фізичний театр». Яка істо-
рія появи фізичного театру і що об’єднує фізич-
ний театр із сучасним танцем. Як фізичний театр 
вплинув на сучасний танець, а сучасний танець – 
на фізичний театр. Яскрава особливість фізичного 
театру DV8. Занурення в тонкощі підбору та ваго-
мості сучасного репертуару фізичного театру 
DV8 творцем та художнім керівником Ллойдом 
Ньюсоном.

Аналіз досліджень. Дану тему досліджували: 
письменниця та журналістка Daisy Bowie-Sell 
«DV8 artistic director to put his company on hold» 
(Bowie-Sell, URL); письменниця Martha Bremser 
частково оглядає споріднену тематику у книзі 
«Fifty Contemporary Choreographers». Змістовним 
викладом інформації тему збагатив письменник 
та культурний дослідник Mihael Arditti у статті 
«At the theatre of blood and bruises: DV8 tread a fine 
line between athleticism and masochism» (Arditti, 
URL), а також танцювальна критик та репор-
тер культурних новин Anna Kisselgoff «Review/
Dance; Clashes of the Sexes» (Kisselgoff, URL).

Мета статті – дослідження творчого шляху 
фізичного театру DV8, висвітлення спорідненості 
фізичного театру із сучасним танцем.

Виклад основного матеріалу. Фізичний 
театр DV8 був створений і названий Ллой-
дом Ньюсоном у 1986 р., до того, як фізичний 
театр став позначеним як академічне визначення 
(Офіц. сайт … DV8, URL). Цікавим фактом є 
поява вибраної назви внаслідок невдоволення, 
яке відчував Ллойд Ньюсон, рефлектуючи на 
ситуацію, яка відбувалася в сучасному танці на 
той час (Офіц. сайт … DV8, URL). А саме – заба-
гато абстрактності і так мало концептуальної 
простоти, потрібної глядачеві. Тож на фундацію 
та створення Фізичного театру DV8 у 1986 р. 
Ллойдом Ньюсоном вплинуло його розчарування 
відсутністю тематики в сучасному танці. Він від-
чував, що аудиторія «обдурена глибиною» сучас-
ного танцю, який він уважав загалом поверхне-
вим, одержимий «естетикою над змістом» (DV8 
Physical Theatre Company Promo, URL). Деякі 
джерела і сьогодні допускають неточності з ужи-

ванням назви фізичного театру DV8, називаючи 
його танцювальною компанією.

Варіант актуального визначення фізичного 
театру сьогодні – це жанр театральної вистави, 
який включає у себе сюжетне оповідання вистави 
в першу чергу через фізичні рухи. Характерна 
риса цього жанру – абсолютне домінування руху 
над текстом, не виключаючи його повної відсут-
ності. Незалежне від тексту драматурга уявлення 
дій за допомогою мови тіла, що частково зближує 
фізичний театр із пантомімою. Виконавці спіл-
куються між собою за допомогою жестів тіла, 
висловлюючи при цьому свої емоції і внутрішні 
імпульси (What is Physical Theatre. URL). Фізич-
ний театр сучасності виріс із багатьох джерел, 
таких як мімічні і театральні школи, клоунади, 
Міжнародна школа театру Жака Лекока в Парижі, 
що також яскраво вплинули на багато сучасних 
виражень фізичного театру (Офіц. сайт школи 
Ж. Лекока, URL).

Спостерігаючи за відеороботами театру DV8, 
розкривається танцювальна палітра широкої 
фізичності людського тіла.

Сучасний танець вплинув на уявлення фізич-
ного театру, тож більшість фізичних театрів очі-
кує та вимагає від акторів певного рівня фізичного 
контролю та гнучкості, пластичності, володіння 
своїм тілом як багатогранним інструментом.

Ллойд Ньюсон створив першу компанію, що 
включила термін «фізичний театр» у назву своєї 
компанії DV8 Physical Theatre (Офіц. сайт … теа-
тру DV8: Р. «Історія», URL). Та згодом збенте-
жився тим, що велика кількість компаній і вико-
навці, які описують свій процес діяльності як 
фізичний театр, не мають фізичних навичок, під-
готовки чи досвіду в професійній руховій діяль-
ності. Таким чином, сучасні театральні підходи, 
у тому числі постмодерністська вистава, приду-
мана вистава, візуальна вистава, постдраматична 
вистава та ін. хоча й мають свої власні чіткі визна-
чення, часто просто позначаються як «фізичний 
театр» тільки з тієї причини, що вони в деякому 
роді незвичайні.

Сучасний танець впливав на формування 
фізичного театру, погляди та мистецькі ідеї того-
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часних митців танцювального руху, таких як 
Рудольф фон Лабан, який розробив спосіб диви-
тися на рух кодифікованого танцю і зіграв важливу 
роль у створенні класифікації руху не тільки для 
танцюристів, а й для акторів (Laban, URL). Піз-
ніше танцівниця і хореограф Піна Бауш досліджу-
вала зв'язок між танцем і театром (Bausch, URL). 
В Америці постмодерністський танцювальний 
рух танцю Церкви Джадсона також почав впли-
вати на театральних практиків, оскільки їхні про-
позиції щодо руху та соматичного навчання були 
однаково доступні для тих, хто вивчав мистецтво 
танцю, і для тих, хто вивчав театральне мистецтво 
(Judson Dance Theater, URL). Стів Пакстон викла-
дав театральне мистецтво студентам Дартінгтон-
ского коледжу мистецтв та інших навчальних 
закладів (Paxton, URL). Східні театральні традиції 
вплинули на деяких практиків, які потім вплинули 
на фізичний театр. Низка східних традицій має 
високий рівень фізичної підготовки й є візуаль-
ними шедеврами.

Окрім поступового вливання ідей з-за меж 
західної театральної традиції, вплив виник, почи-
наючи з Костянтина Станіславського. Пізніше в 
житті Станіславський почав відкидати свої власні 
ідеї натуралізму і переслідувати ідеї, що стосу-
ються фізичного тіла у виконанні. А такі майстри 
своєї справи, як Мейєрхольд і Гротовський, роз-
винули ці ідеї і почали розвивати акторську під-
готовку, яка включала в себе дуже високий рівень 
фізичної підготовки (Брокетт, Гілді, 2014). Можна 
розглядати безліч коренів походження фізичного 
театру та фактом є, що саме Ллойд Ньюсон пер-
шим використав термін, повністю реалізовуючи 
його значення.

Ллойд Ньюсон очолював Фізичний театр DV8 
від моменту його створення в 1986 р. (Офіц. 
сайт … театру DV8: Р. «Засновник», URL). Нью-
сон керував компанією, генеруючи всі її поста-
новки за винятком «My Sex Our Dance», де спі-
вавторську позицію зайняв Найджел Чарнок, 
будучи одним із провідних виконавців компанії 
до 1992 р. (Офіц. сайт … театру DV8: Р. «Істо-
рія», URL). Робота DV8 відображає особисті 
інтереси Ньюсона в соціальних, психологічних 
та політичних питаннях. У своїх роботах, пере-
важно відкидаючи абстракцію, яка пронизує 
більшість сучасних танців, віддає перевагу кон-
цептуальній та роботі голосу.

Народжений в Австралії, Ньюсон вивчав пси-
хологію та соціальні дисципліни в Мельбурн-
ському університеті (Офіц. сайт … театру DV8: 
Р. «Засновник», URL). У той час він захопився 
танцями, захопленням, що відкрило можливість 

навчальної стипендії в Лондонській школі сучас-
ного танцю. Перш ніж створити власну компа-
нію, Ллойд танцював та займався постановками 
з багатьма танцювальними компаніями, вклю-
чаючи Театр танцю імпульсів, Новозеландський 
балет, Театр додаткових танців та Театр сучасного 
танцю (Офіц. сайт … театру DV8: Р. «Засновник», 
URL). Розвиваючи танець, текст, театр і кіно, 
робота Ньюсона стає багатогранною, не схожою 
на танцювальні компанії сучасного танцю того 
часу. Із 2007 р., спеціально зосереджуючи увагу 
на дослідженні взаємозв'язку між словесним тек-
стом та рухом, театр стає абсолютно не схожим на 
звичний театр та сучасний танець.

Робота Ньюсона стрімкою динамікою впли-
нула на сучасний танець, театр та кіно, отри-
мавши понад 50 національних та міжнародних 
премій. Критики називають його одним із сотні 
найвпливовіших художників, що працювали у 
Великобританії за останні сто років. У 2013 р. 
Ньюсон був нагороджений королевою за заслуги 
в галузі сучасного танцю (Офіц. сайт … театру 
DV8: Р. «Засновник», URL).

Оскільки робота Ньюсона заснована на змісті, 
він визначає тематику та підбір виконавців для 
кожного нового проєкту, тож DV8 не має постій-
ної компанії виконавців. Протягом багатьох років 
багато людей сприяли успіху DV8: безліч над-
звичайних виконавців, адміністративних та тех-
нічних команд і ради директорів компанії (Офіц. 
сайт … театру DV8: Р. «Історія», URL).

Перша робота, яку Ньюсон випустив із новою 
трупою, була зроблена у співпраці з Найдже-
лом Чарноком під назвою «My Sex, Our Dance» 
(1986 р.), де розкривається тема СНІДу та дослі-
джується ідея довіри як на емоційному, так і на 
фізичному рівні між двома геями (Офіц. сайт шк. 
Ж. Лекока, URL). Далі послідував «Deep End» 
1987 р., в якому танцівниця Ліз Ранкен приєдна-
лася до Ньюсона, Річеркура та Чарнока як викона-
виця. Усі три роботи здійснили гастролі у Велико-
британії (Deep end, URL; Elemen t(h)ree sex, URL), 
а «Мій секс, наш танець» і «Глибокий кінець» гля-
дачі побачили в Нью-Йорку в рамках фестивалю 
«Наступна хвиля», який відбувся в Бруклінській 
музичній академії 1988 р. (Kisselgoff, URL).

Наступною для компанії стала робота «Моє 
тіло, твоє тіло» 1987 р., яка досліджувала пси-
хологію жінок, котрі шукають стосунків із жор-
стокими чоловіками. Робота створена на основі 
аудіозапису близької подруги Ньюсона та книги 
«Жінки, які занадто люблять» Робіна Норвуда 
(Giannachi, 1999). Постановка гастролювала у 
Великобританії в 1987 р. У ній взяла участь Венді 
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Хаустун (Judith, URL), яка пізніше зіграла голо-
вну роль у фільмах «Якби тільки …» 1990 р. та 
«Дивна риба» 1992 р.

У 1988 р. для сцени був створений «Dead Dreams 
of Monochrome Men», який через два роки був адап-
тований до кінофільму – першому з декількох, зро-
блених компанією. Створення черпало натхнення 
у книзі «Вбивство для компанії» про серійного 
вбивцю Денніса Нілсена (Arditti, URL). У 1989 р. 
фільм отримав численні нагороди за DV8, вклю-
чаючи танцювальну премію «Тайм-аут» та премію 
«Вечірній стандартний балет» (Fifty Contemporary 
Choreographers, 2011: 108–114). У 1990 р. режисер 
Девід Хінтон на замовлення шоу South Bank Show 
співпрацював із Ньсоном для адаптації сценічного 
виробництва для телебачення.

Після «Мертвих мрій монохромних чоловіків» 
Ньюсон почав розвивати більш поетичний стиль, 
залучаючи дедалі складніші декорації (DV8 
Physical Theatre, URL). У той час він заявив, що 
втомлений фізичними відчуттями, які ознамену-
вали роботу DV8 у 1986–1989 рр. (DV8 Physical 
Theatre, URL). Першою із цих робіт стала «Якби 
тільки…» 1990 р., отримавши нагороду «Золотий 
Пегас» на Міжнародному фестивалі в Мельбурні 
в 1990 р. (Fifty Contemporary Choreographers, 
2011: 08–114). «Дивна риба» 1992 р., в якій взяли 
участь Венді Хаустоун (Judith, URL) разом із 
Найджелом Чарноком і співачкою Мелані Пап-
пенгейм, що в тандемі принесло шалений успіх 
(Udith, URL). Cценічна постановка виграла Лон-
донську премію танців і виступів й була адапто-
вана до фільму ВВС того ж року, згодом вигравши 
першу нагороду компанії Prix Italia (Archived 
copy, URL).

Протягом 1990-х років DV8 продовжував 
випускати роботи, які добре сприймалися кри-
тиками та стали популярними серед глядачів. 
Кіноверсія BBC «Enter Achilles» 1996 р. отри-
мала Prix Italia та Міжнародну премію «Еммі» в 
1997 р. (Guider, URL), тоді як «Найщасливіший 
день у моєму житті» 1999 р. – «Тайм-аут» за 
декорацію року.

У 2000 р. Сіднейська культурна олімпіада 
замовила «Чи можемо ми це допустити», згодом 
перейменовану у «Вартість життя». Театр продо-
вжив сезон танцювальних парасольок у Лондоні 
та здійснив гастролі до Гонконгу (Dance Umbrella, 
URL). У 2004 р. робота була адаптована до 
фільму, удостоєного нагород (C4, URL), і переро-
блена з додатковими сценами як спектакль «Живі 
витрати» 2003 р. за замовленням та для лондон-
ської галереї сучасного мистецтва Tate Modern 
(Meisner, URL).

У 2004–2005 рр. DV8 створив «Just for Show», 
першу у співпраці з Національним театром у 
Лондоні (Ellis, URL). Це було суттєвим та новим 
взаємозв’язком із погляду міжжанрової позиції 
компанії між дедалі більш довільними категорі-
ями «танець» та «театр».

Наступна постановка «Бути прямим із тобою» 
2007 р. ознаменувала перехід Ньюсона у словес-
ний театр – деталізацію руху до реальних слів 
реальних людей. Для створення сценарію Нью-
сон та його дослідник Аншу Растогі опитали 85 
людей різної етнічної приналежності та сексуаль-
ності щодо їхнього досвіду та поглядів щодо релі-
гії, культури та гомосексуалізму.

«Чи можемо ми говорити про це?» 
2011–2012 рр. – другий витвір із повноцінним залу-
ченням голосу – стосувався свободи слова, цензури 
та ісламу. Матеріал відібраний на основі існуючих 
інтерв’ю, а також на інтерв’ю, проведених осо-
бисто Ньюсоном. «Чи можемо ми говорити про 
це?» отримав премію Helpmann, Австралія, 2012 р., 
та був визнаний виробництвом року журналу Tanz, 
Німеччина, 2012 р. (Past nominees …, URL).

Робота DV8, «Jonh» 2014 р. прослідковує жит-
тєву історію людини, однойменного титульного 
персонажа, якого зіграв Ганнес Лангольф, де про-
слідковується його злочинність, уживання наркоти-
ків, особисті стосунки, зусилля щодо реабілітації 
та бажання вести звичайне життя. Знову створений 
спільно з Національним театром Лондону, він тран-
слювався в кінотеатрах по всьому світі за допомо-
гою програми NT Live (JOHN, URL).

12 січня 2016 р. компанія оголосила, що худож-
ній керівник Ллойд Ньюсон бере перерву для 
роздумів про майбутнє. Як наслідок, компанія 
підтвердила, що виробництво нових творів має 
призупинитися на невизначений час (Bowie-Sell, 
URL). Для митців важливим складником наро-
дження нових шедеврів є ресурс та його запаси. 
Тож після паузи нова постановка «Enter Achilles», 
створена Ньюсоном спільно з «Балетом Рамберта» 
та «Садлерс Уеллс», здійснила світову прем'єру на 
фестивалі в Аделаїді в березні 2020 р.

Фізичний театр DV8 отримує фінансування 
через Національну програму портфоліо Ради 
мистецтв Англії, а також періодичну підтримку 
проєктів від Британської Ради (Офіц. сайт теа-
тру DV8, URL). Він багато гастролював у Вели-
кобританії та Європі, США, Гонконгу, Кореї та 
Тайвані. Багато з його довготривалих партнерів 
по копродукції – театри та фестивалі з усього 
світу. Для ефективного функціонування мають 
бути налагоджені як художній складник, так і 
фінансовий. Ллойд Ньюсон часто заявляв, що 
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компанія мотивована художнім натхненням та 
творчими потребами, а не фінансовими, орга-
нізаційними та гастрольними вимогами (Офіц. 
сайт театру DV8, URL).

Після «Dead Dreams» Ньюсон трохи полег-
шив і розширив свої цілі. Він почав використо-
вувати іронічний гумор та вводити більше теа-
тральних елементів, таких як мова, реквізит та 
декорації, а також дослідження кіно. DV8 має на 
меті пов’язати зовнішній світ зі світом усередині 
або ж особистий із політичним. Незважаючи на 
те що їхня увага зосереджена на тілі в дії, вони 
використовують будь-які засоби, необхідні для 
досягнення цього зв’язку: танці, акторську май-
стерність, цирк, фільм тощо. Повідомлення має 
значення більше, ніж засіб (Офіц. сайт театру 
DV8, URL). Така ідейна думка сформувалася 
театром протягом його формування та функціо-
нування: «Зміст, а не стиль, керує роботою DV8, 
що відрізняє її від багатьох інших сучасних тан-
ців. Наша робота вникає в те, як люди ставляться 
один до одного, досліджуючи дії окремої людини 
і дивлячись на те, як вони, своєю чергою, відобра-
жають політичні та соціальні проблеми», – ска-
зав Ллойд Ньюсон в інтерв'ю з Джо Баттерворт, 
1998 р. (Офіц. сайт театру DV8, URL).

«Бачення Ньюсона може бути похмурим, але 
його фізична привабливість робить це захоплю-
ючим», – Майкл Ардітті, незалежний глядач, 
1993 р. «Чудовий, абразивний, анархічний, без-
компромісний, холодноокий, теплосердечний», – 
Клемент Крисп, Financial Times, 2005 р. «Вислов-
лює те, що часто залишається замовчаним», – Лін 
Гарднер, Guardian, 2008 р. (Офіц. сайт театру 
DV8, URL).

Робота DV8 характеризується прагненням 
ризикувати, ставити під сумнів ставлення та пере-
конання людей, розчиняти бар’єри, що розділя-
ють види мистецтва, і, врешті-решт, чітко та неви-
багливо передавати ідеї та почуття.

Висновки. Своїм рухом та творчістю DV8 
суттєво збагатив сучасний танець, удосконалю-
ючи всебічний розвиток танцівників, досягнувши 
високих успіхів у танцювальній кіноіндустрії, 
створюючи лише тоді, коли є що сказати, відбира-
ючи виконавців, які впроваджують власні різно-
манітні навички та досвід у створення твору. Це 
робить фрагменти робіт DV8, як правило, більше 
схожими на сукупні колажі, колекцію сцен із різ-
ними темами, ніж послідовні історії. Не слід очі-
кувати від усього послідовності. Компанія часто 
звертається до таких соціальних тем, як свобода 
слова, права людини, мультикультуралізм, толе-
рантність, гендерні ролі, сексуальна ідентичність 
та соціальний клас, а також особистих питань, які 
залишаються актуальними й сьогодні.

Творчість DV8 прагне використовувати най-
більш підходящі та доступні засоби для вико-
нання своєї місії. Таким чином, постановки 
Ллойда Ньюсона включають елементи танцю, 
натуралістичний рух, відео, циркові навички та 
дослівний текст, і це стає вже чимось набагато 
більшим, ніж сучасний танець. Використовуючи 
грубу та ризиковану фізичність, його ранні роботи 
руйнують табу, викривають емоційні та соціальні 
рани навколо гострих питань.

Сучасний танець надихнув Ллойда Ньюсона на 
створення фізичного театру DV8, а театр, своєю 
чергою, тримає високу планку сучасного танцю в 
різних його проявах.
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У статті аналізується проблема формування творчої особистості майбутнього режисера засобами літера-
турної композиції; розглядається аспект професійного підходу до складання літературної композиції, починаючи 
з обґрунтування вибору теми, її актуальності, ідейно-тематичного та дійового аналізу і завершуючи втіленням 
на сцені; висвітлюються принципи та методи створення композиції, поетапність роботи у художньо-творчому 
процесі над літературно-сценічною композицією; розкриваються креативний задум виконання, невербальні засо-
би виразності у мовленнєвому спілкуванні.

У статті зосереджується увага на вдосконаленні емоційно-образної виразності у роботі над літературною 
композицією, професійному володінні словом, подальшому ознайомленні із системою опрацювання літературної 
композиції основними елементами сценічної мови, а також на набутті режисерських знань, умінь та навичок у 
творчому процесі.

У статті зауважується, що творча робота над літературною композицією дає можливість допомогти 
майбутнім фахівцям обрати правильний напрям у роботі над культурою сценічного мовлення; засвоїти мето-
дику роботи над словом у театральних колективах, студіях художнього читання; підготувати акторів, режи-
серів, читців, керівників народної художньої творчості, які б уміли діяти словом, володіли виразною, логічно 
чіткою, емоційною, літературно грамотною українською мовою, мали хорошу дикцію й гучний голос широкого 
діапазону; ознайомити з технікою й культурою сценічної мови, з елементами виконавської майстерності; набу-
ти теоретичних та практичних знань й умінь; спрямувати зусилля на розкриття значення виразних засобів у 
мовному спілкуванні актора та читця, їх опанування у навчально-творчому процесі, підвищення ефективності 
професійної майстерності майбутніх працівників освіти, культури, мистецтва.
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LITERARY COMPOSITION AS A SOURCE OF FORMATION  
OF THE CREATIVE PERSONALITY OF A FUTURE DIRECTOR  

IN THE ARTISTIC PROCESS

The article analyzes the problem of forming the creative personality of the future director by means of literary 
composition; the aspect of the professional approach to the composition of the literary composition is considered, starting 
from the substantiation of the choice of the theme, its relevance, ideological-thematic and action analysis and to the 
embodiment on the stage; the principles and methods of composition creation, stage-by-stage work in the artistic and 
creative process on the literary-stage composition are covered; reveals the creative idea of performance, non-verbal 
means of expression in speech communication.

This article focuses on improving emotional and figurative expression in working on a literary composition, professional 
mastery of the word, further acquaintance with the system of literary composition processing the basic elements of stage 
language, as well as the acquisition of directing knowledge, skills and abilities in the creative process.

The article notes that creative work on literary composition provides an opportunity to help future professionals 
choose the right direction in working on the culture of stage speech; to master the method of working on the word in 
theatrical groups, art reading studios; to prepare actors, directors, readers, leaders of folk art, who would be able to act 
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with words, had a clear, logically clear, emotional, literary literate Ukrainian language, had good diction and a loud 
voice of a wide range; to acquaint with technique and culture of stage language, with elements of performing skill; to 
acquire theoretical and practical knowledge and skills; to focus efforts on revealing the importance of expressive means 
in the language communication of the actor and the reader, mastering them in the educational and creative process, 
increasing the effectiveness of professional skills of future employees of education, culture, art.

Key words: literary composition, creative personality of the director, artistic process, drama composition, 
dramatization, means of theatrical art, director's explication.

Постановка проблеми. У поступальному 
розвитку сучасного суспільства, його інтеграції 
у світі особливого значення набуває проблема 
формування професійної майстерності режисера. 
Сьогодення ознаменоване глобальними транс-
формаціями, стрімким економічним та інфор-
маційно-технологічним розвитком, потребує від 
майбутнього режисера креативності, розвитку 
естетичної культури та вдосконалення мистецтва 
художнього слова.

У сучасних художніх колективах помітно під-
вищився інтерес до драматургії композиції, різ-
них літературних видовищ, читання ліричних 
композицій та віршів. Літературна композиція 
як жанр читецького мистецтва часто використо-
вується на професійній і самодіяльній сцені. Без 
неї не обходиться жоден концерт, конкурс май-
стрів художнього слова, жодне театралізоване 
свято та видовище. Зростає кількість аматорів-
читців, створюються студії художнього читання, 
театри читців, театри поезії, літературні театри, 
моновистави, театри одного актора тощо (Сти-
хун, 2017: 100).

Літературна композиція має великі можли-
вості для всебічного розкриття творчого потенці-
алу режисера, зокрема його ціннісного розвитку. 
У змісті композиції закладена соціально-есте-
тична потреба митця ознайомити глядачів із 
літературними творами, з творчістю видатних 
письменників і поетів, пропагувати кращі зразки 
національної духовної спадщини України.

Творча робота над літературними композиці-
ями формує професійні риси майбутнього режи-
сера (організаційні, комунікативні, соціальні, 
психологічні), які мають виховний характер, 
чим удосконалює його професійну майстерність. 
У роботі над цим жанром студенти організовують 
сценічну дію на основі поетичного твору, скла-
дають «режисерську експлікацію» – сценарій 
композиції, втілюють його на сцені, використо-
вують засоби театрального мистецтва, елементи 
театралізації (музику, освітлення, одяг, реквізит, 
бутафорію тощо).

Аналіз досліджень. Актуальність проблеми 
формування творчої особистості майбутнього 
режисера засобами літературної композиції уви-
разнює значний обсяг напрацювань, авторами 

яких є великі майстри художнього слова: К. Ста-
ніславський, А. Закушняк, В. Яхонтов, С. Коча-
рян, Л. Смоленський, А. Шварц, С. Балашов, 
Д. Журавльов, Р. Іваницький, А. Паламаренко, 
А. Леснікова, Б. Чернов, П. Єршов та ін. Незва-
жаючи на різноаспектне висвітлення науковцями 
цієї проблеми, використання літературної компо-
зиції в сучасному творчому процесі існує, але ще 
не достатньо.

Мета статті – розкрити значення літератур-
ної композиції у формуванні творчої особистості 
майбутнього режисера в художньому процесі.

Виклад основного матеріалу. Літературна 
композиція – це твір, створений виконавцем за 
одним жанром літератури (поетичним, публіцис-
тичним тощо).

Під час складання та виконання літературної 
композиції треба враховувати такі закономірності:

–	 створення композиції на основі одножанро-
вих творів одного або кількох авторів;

–	 побудову композиції за сюжетною лінією 
твору, за темою;

–	 розвиток дії, логіку викладання подій;
–	 компонування частин (експозиція, зав’язка, 

розвиток дії, кульмінація, розв’язка) в єдине ціле, 
враховуючи закон «логічної перспективи»;

–	 активне ставлення виконавця до всього 
зображеного в художньому матеріалі;

–	 володіння художньою перспективою розви-
тку думки;

–	 ведення думки від «образу оповідача» або 
«образу ліричного героя»;

–	 користування різноманітними допоміж-
ними, позамовними засобами виразності (Стихун, 
2017: 46).

У роботі над літературною композицією, крім 
закономірностей, треба враховувати її принципи 
та методи складання (Стихун, 2017: 47):

–	 історичний (хронологічний) принцип. 
У поетичних композиціях цей принцип використо-
вують там, де йдеться про біографію окремих осіб 
або розгортаються події історичного характеру;

–	 просторовий принцип, що характеризу-
ється «географічним» розташуванням художнього 
матеріалу;

–	 принцип повторення, що використовується 
у багатьох видах мистецтв;
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–	 ступеневий метод, який характеризується 
послідовністю викладення теми. Суть ступене-
вого методу полягає у створенні ланцюжка поси-
лань і наслідків, коли одне положення випливає з 
іншого;

–	 концентричний метод, коли компонування 
тексту будується навколо єдиного центру – голов-
ної думки;

–	 метод контрасту, який уміщує контрастні 
за формою і ритмічною організацією вірші. 
Поєднуючи матеріал за методом контрасту, необ-
хідно враховувати як внутрішній бік методу, так і 
зовнішній, тобто зміст і форму;

–	 метод аналогії, який використовується під 
час поєднання матеріалу, подібного в одному чи 
декількох співвідношеннях. Метод аналогії при-
водить у дію розум і емоції глядачів, примушує їх 
сприймати твір мистецтва активно;

–	 дедуктивний метод, який використовується 
тоді, коли від загальних положень виконавці пря-
мують до конкретних;

–	 індуктивний метод, коли від конкретного 
положення йде перехід до загального.

Можна додати, що найголовнішим, на нашу 
думку, є принцип художнього мислення, а мис-
лення розвивається через аналіз, синтез, порів-
няння, абстракцію, узагальнення і конкретизацію, 
а також формування понять, їх класифікацію і 
систематизацію.

Перед початком творчої роботи над літератур-
ною композицією треба зробити ґрунтовний ана-
ліз: обґрунтувати вибір теми композиції; ідейно-
дійовий аналіз складових частин, фрагментів; 
ознайомитися з даними про автора, епоху; визна-
чити жанр, стиль, сюжет, конфлікт, тему, ідею, 
композиційну побудову, підтекст; виконати логіч-
ний та орфоепічний аналізи всього художнього 
тексту. Крім цього, виконавець повинен звернути 
увагу на цілісність літературної композиції. Ціліс-
ність тримає режисерська експлікація композиції.

Мотивуючи вибір літературного матеріалу, 
необхідно визначити те, на яку тему чи до якої 
події вона готується, визначити її сучасність і 
актуальність, аспекти, якими ця тема може заціка-
вити або схвилювати аудиторію.

Літературна композиція має широко розкри-
вати актуальні проблеми сучасності, правдиво 
відображати історію і творчу працю народів, від-
творювати образ сучасника, сприяти боротьбі за 
подолання негативних явищ, суперечностей у 
житті і взаєминах людей.

Художнім матеріалом для написання літе-
ратурної композиції повинні бути кращі твори 
українських та зарубіжних письменників, пое-

тів, вдалі переклади світової класики, актуальна 
публіцистика, які б висвітлювали інтереси сьо-
годення. Надалі вивчається історія написання 
твору, світогляд автора, зв’язок з епохою, а також 
розкривається конфлікт, підтекст, стильові осо-
бливості твору, аналізується жанр, сюжетна лінія 
композиції.

У процесі складання літературної композиції 
потрібно уважно слідкувати за розвитком сюжету, 
оскільки в ньому міститься концепція тексту. 
Сюжетна композиція – це побудова, яка базується 
на смисловому взаємозв’язку «фактів життя» 
і «фактів мистецтва». Безсюжетність говорить 
про те, що в авторів немає концепції. Сюжет – це 
ідейно-художня концепція автора, в якій він відо-
бражав життєві закономірності і зв’язки.

Найбільш раціональною побудовою сюжету є 
та, яка більшу частину часу приділяє наростанню 
дії і кульмінації. Необхідно визначити місце 
сюжету в системі, яка становить техніку ство-
рення сценарію. Під розвитком сюжету ми бачимо 
те, як закладається конфлікт.

Конфлікт (з лат. «зіткнення» або «супереч-
ність») – це зіткнення, протилежність інтересів, 
думок, поглядів, почуттів, що матеріалізується у 
боротьбі дійових осіб між собою та із силами при-
роди або в боротьбі дійових осіб.

У літературній композиції виконавцеві 
потрібно визначити головний та побічний кон-
флікти задля кращого розуміння авторської пози-
ції, зокрема її складові елементи, а вони є такими: 
зміст конфлікту (визначення боротьби як соці-
ального явища); предмет конфлікту (визначення 
об’єкта боротьби між конфліктними силами); роз-
виток конфлікту (конфліктна ситуація як переду-
мова виникнення боротьби читця, її початок та 
розвиток як безперервний двобій конфліктних 
сил. Кульмінація боротьби – завершення цієї 
боротьби); характер конфлікту (драматичний і 
характерний для композицій, які насичені матері-
алом, де відчувається активна оптимістична пози-
ція читця щодо вирішення гострих конфліктних 
ситуацій політичного, морально-етичного, вихов-
ного характеру).

Крім конфлікту, в літературній композиції не 
менш важливою є ідея. Поняття «ідея» пов’язане 
насамперед з уявленням про висновок, про вирі-
шення питання, яке поставлене у вибраних пое-
тичних творах. Ідея – це головна мета і ставлення 
автора композиції до відображеної ним думки, 
поглядів на ту чи іншу проблему сучасності. 
Розуміння ідеї дає виконавцеві можливість краще 
розібратися у композиційній побудові худож-
нього тексту.

Стихун Н. Лiтературна композицiя як джерело формування творчої особистостi…



Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 35, том 5, 202166

Мистецтвознавство

Подальша робота над літературною компози-
цією – це складання її за такими частинами, як 
експозиція, зав’язка, розвиток дії, кульмінація та 
розв’язка.

Доречно було б розглянути поетапно кожну 
частину композиційної побудови (Стихун, Степа-
нець, 1993: 28–30):

–	 починаючи з висхідної позиції, читець-учень 
експонує початок композиції – експозицію;

–	 експозиція готує зав’язку. Зав’язка реалі-
зує конфліктні можливості розкриття конфлікту, 
які вже закладені в експозиції. Так, експозиція і 
зав’язка – поєднані елементи єдиного початкового 
етапу побудови літературної композиції. Зав’язка – 
це свого роду «зачин», що триває залежно від обра-
ної теми матеріалу (2–3 хвилини);

–	 розвиток дії – найскладніший і найбільш 
довготривалий (3–5 хвилин) етап у побудові ком-
позиції. Він охоплює те місце творчої роботи, 
де події розгортаються у певній послідовності 
чи міняються залежно від обставин, можуть 
з’являтися нові події, персонажі, які своїми діями 
ведуть до кульмінаційної позиції;

–	 кульмінація – це найвища лінія боротьби, 
загострення конфлікту, де виконавець підводить 
до утвердження ідеї твору;

–	 після кульмінаційного моменту напруження 
не спадає, а переходить у розв’язку (1–2 хвилини), 
від якої залежить виконання режисером надза-
вдання.

Таким чином, вивчення композиційної побу-
дови, зокрема ідейно-дійового аналізу, дасть мож-
ливість студентові краще скласти режисерську 
експлікацію літературної композиції та визначити 
концепцію.

Наступним кроком у роботі над літературною 
композицією є її втілення зі сцени. Але перед тим, 
як виносити її на глядача, виконавцю-читцю необ-
хідно визначити надзавдання і наскрізну дію.

Надзавдання – це коли виконавець ставить собі 
запитання «навіщо?», «заради чого виконується 
літературна композиція?», «що хочемо сказати нею 
глядачеві?». Надзавдання тримає цілісність вико-
нання композиції, тобто через усі її компоненти дає 
глядачеві зрозуміти головну думку тексту.

На початку надзавдання може бути визначено 
виконавцем не зовсім чітко, тому що воно уточню-
ється у процесі творчої роботи над літературною 
композицією, зокрема і в процесі репетицій, ана-
літичного, режисерсько-виконавського аналізу.

Правильному виконанню надзавдання допома-
гає наскрізна дія читця. Наскрізна дія – це шлях 
до надзавдання, створення ланцюжка активних 
вольових зусиль для досягнення цілі, тобто осно-

вної мети розповіді, а також донесення голов-
ної думки композиції, її логічної перспективи. 
Наскрізна дія будується на емоційному ставленні 
читця до запропонованих обставин, подій, людей, 
які зображені у творі.

Чималу роль у наскрізній дії відіграє ство-
рення образу оповідача. Образ оповідача – це 
обов’язкова умова мистецтва художнього читання, 
яка породжує органіку поведінки читця. Це той 
образ людини, який дивиться на всі події в тексті з 
точки зору сучасника. Але цей сучасник не пови-
нен забувати про ставлення автора до цих подій, 
разом із ним жити та переживати. Необхідно 
знайти шляхи до внутрішнього перевтілення, до 
поступового надбання психології, іншого темпера-
менту людини. Як закликав М. Гоголь, «потрібно 
розділити правдиво з поетом високе почуття, яке 
наповнило його душу, потрібно душею і серцем 
відчути будь-яке слово його – і тільки тоді висту-
пати на глядача» (Стихун, 1993: 100–103). Таким 
чином, виконавцю літературної композиції необ-
хідно розділити з автором його позицію. У цьому 
і полягає суть образу оповідача.

Необхідно пам’ятати, що правильно знайде-
ний образ оповідача допомагає відтворити худож-
ній образ усієї літературної композиції. Художній 
образ композиції знаходить своє відображення 
у формі подання, тобто у спілкуванні (безпосе-
реднє, з уявним об’єктом, монологічне), а також 
через допоміжні засоби втілення (музика, освіт-
лення, реквізит, бутафорія, мізансцена тощо).

Літературна композиція може виконуватися 
і без допоміжних засобів виразності, коли цього 
вимагає задум читця. Як правило, таке виконання 
трапляється у динамічних, насичених виваженим 
словом поетичних творів, коли увага виконавця 
концентрується саме на думці, без допоміж-
ного втручання музичного оформлення, постій-
ної зміни світлових ефектів, мізансцен. У цьому 
жанрі використання допоміжних засобів вираз-
ності має бути детально продуманим. Вони пови-
нні доповнювати думку, слово, підкреслювати і 
розкривати його прихований зміст.

Допоміжні засоби виразності, зокрема музика, 
підсилюють емоційний стан читця, чим допо-
магають краще вплинути на свідомість слухача. 
Музика впливає не тільки на глядача, а й на психо-
фізику виконавця, допомагає йому зосередитися, 
«вжитися» в сценічний образ, розкриває перед 
ним різноманітні перспективи, впливаючи на 
уяву, фантазію, бачення, підсилює стан катарсису, 
тобто ефект естетичного переживання на сцені. 
Крім музики, є й інші засоби театрального мисте-
цтва: жест, міміка, рух, пластика тощо.
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Жест – це виразність рухів будь-якої частини 
тіла. Цей позамовний засіб виразності доповнює 
думку, підкреслює характер персонажа, чим ство-
рює цілісність образу в поєднанні зі словом.

На нероздільності жесту і слова наголошував у 
своїх статтях письменник О. Толстой: «Як я пра-
цюю над мовою? Я намагаюсь побачити потріб-
ний мені предмет (річ, людину, тварину). У людині 
я намагаюсь побачити жест, який характеризує її 
душевний стан, і жест цей підказує мені дієслово, 
щоб дати рух, у якому розкривається психологія» 
(Тарасенко, 1959: 42–46).

Добивався органічного поєднання слова із 
жестом і видатний режисер та театральний педа-
гог Л. Курбас. Він багато часу приділяв заняттям 
з акторської техніки (роботі над жестом, мімі-
кою, ритмікою, словом, а також над підвищенням 
загального культурного рівня акторів). «Культура 
мови поряд із культурою жесту <…> мусить стати 
в кут нашої роботи… Необхідно, щоб через деякий 
час у глядача виробився не лише смак, – зазначав 
Л. Курбас, – а навіть звичка сприймати тільки висо-
кокультурний спектакль» (Довбищенко, 1989: 59). 
Культура жестів організовує все тіло людини, пози-
тивно впливає на всі функції організму, зокрема й 
психіку, нервову систему, робить людину зібраною, 
ритмічною, вільною, формує волю і увагу.

Головна риса пластичної виразності май-
бутнього режисера – це те, що жести виконавця 
повинні бути не безладними й випадковими, а 
природно пов’язаними з твором, які використову-
ються як за змістом, так і за стилем. Зайві жести 
дратують глядача, відволікають його від головного 
задуму автора. К. Станіславський говорив: «Необ-
хідно зрозуміти, що зайві жести – сміття, плями, 
<…> читець повинен бути стриманим зовнішньо, 
якщо він збуджений внутрішньо» (Станіслав-
ський, 1955: 227).

Варто зазначити, що жести без міміки також 
будуть порожніми та зайвими. Живий потік слів 
у людині супроводжується мімікою як вияв її 
почуттів.

У роботі над мімікою майбутньому режисе-
рові потрібно вчитися адекватно й емоційно від-
творювати свій внутрішній стан думки, зокрема 
психофізику. Міміка безперечно пов’язана із жес-
том тіла. Вона у більшій мірі, ніж поза, хода, жест, 
підтримує емоційний контакт між виконавцем і 
слухачем.

Природний зв’язок міміки з почуттями не 
виключає необхідності коректувати мімічні рухи, 
звільняти їх від незграбності, нагромадження чи 
повторення, тобто м’язового затиснення у діалозі 
з партнером.

На важливості мімічних виразних засобів вза-
ємодії з партнером у мовленнєвому спілкуванні 
наголошував П. Єршов: «М’язова змобілізова-
ність – обов’язкова умова початку будь-якого 
виступу, яка виявляється в загальній зібраності 
уваги і, відповідно, у спрямуванні погляду, в 
очах, у диханні і в загальній підтягнутості м’язів 
тіла (у підтягнутості спини, хребта…)» (Єршов, 
1972: 58–60). Таким чином, чим людина емоцій-
ніша, тим більш правдивими будуть її мовлення, 
міміка і жести.

Отже, заради кращого втілення композиції зі 
сцени виконавцеві необхідно: вивчити авторську 
ідею, позицію, задум написання твору; ознайоми-
тися з біографією автора, його творчістю, з кри-
тичним матеріалом про нього; знайти причини, 
тобто події, які наштовхнули автора на написання 
твору; зрозуміти ставлення автора до цих подій 
та те, в якому жанрі і стилі був написаний твір; 
зробити ідейно-тематичний, дійовий, логічний 
аналізи; підібрати правильні позамовні засоби 
виразності (жест, міміка тощо); знайти образ опо-
відача; опрацювати наскрізну дію та визначити 
надзавдання тощо.

Висновки. Літературна композиція у форму-
ванні творчої особистості майбутнього режисера 
завжди була і є актуальною. Творчий потенціал 
режисера вимагає цілеспрямованої праці над про-
фесійною компетентністю (культурно-мистецька 
ерудиція, обізнаність в історії, теорії і практиці 
театральної педагогіки, музиці, образотворчому 
мистецтві, художній літературі та поезії як зару-
біжної, так і української класики).

Творча робота над літературною композицією 
дає режисерові основи для подальшого вдоскона-
лення його професійної майстерності: виразності 
читання поетичних текстів, виконавського аналізу 
літературних творів, уміння працювати над сло-
вом у літературних композиціях.

Отож, теоретична та практична робота над 
літературною композицією необхідна режисе-
рові, тому що вона підвищує його виконавську, 
естетичну, художню, театральну, мовленнєву 
культуру, розвиває навички зовнішньої і вну-
трішньої техніки словесної дії, аналітичні зді-
бності, теоретико-філософські, морально-етичні 
дослідження і пізнання. Таким чином, педагог 
повинен навчити студентів на матеріалі різнома-
нітних літературних композицій розвивати нави-
чки та вміння образного, аналітичного, абстрак-
тного мислення, уяви; ознайомити з видами 
спілкування сценічної мови; навчити студента-
читця звільнятися від м’язового затиснення та 
напрацьовувати креативність.

Стихун Н. Лiтературна композицiя як джерело формування творчої особистостi…
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ПОБУТУВАННЯ ІКОНОПИСУ В XVII–XX СТОЛІТТЯХ  
НА ТЕРИТОРІЇ СЛОБІДСЬКОЇ УКРАЇНИ

Дослідження спрямовано на виявлення іконопису з пізніми записами з аналізом причин цих випадків. У роботі 
встановлено перелік іконописних шкіл і майстерень, твори яких побутували на території Слобожанщини та 
найчастіше підпадали під записи.

Статтю присвячено дослідженню ікон із записами ХVІІ–ХХ ст., які побутували на території Слобожанщи-
ни, та виявленню їх класифікаційних ознак, яка засновані на таких показниках, як визначення школи; сюжети 
між верхнім живописом та авторським; вид прошарку між шарами живопису; призначення запису; особливість 
техніки та датування різночасового живопису, а також на встановленні факторів, що спричиняють появу запи-
сів. Установлення класифікаційних ознак іконопису з різночасовим живописом має значення для обрання методу 
його реставрації.

Визначення наявності записів на іконах уже відомі за способами проведення комплексної атрибуції, яка ділить-
ся на два етапи. Першим етапом у дослідженні творів іконопису є: проведення візуального аналізу, на основі 
якого визначають основні характеристики; організація іконографічного і живописного ладу творів, визначення 
стилістичних особливостей ікон і використовуваних матеріалів. Спираючись на зібраний візуальний матеріал, 
подальше вивчення іконопису відбуватиметься за допомогою техніко-технологічних досліджень.

Найбільш ефективним техніко-технологічним дослідженням із виявлення записів на творах є рентген. Він 
дає можливість без руйнувань визначити вид запису і їх кількість, але не дозволяє визначити техніку виконання 
і художній рівень твору. Результати, отримані в процесі техніко-технологічного дослідження, підтверджують 
або ж спростовують попередні дані.

Для проведення переконливої атрибуції необхідно зняти верхнє зображення шляхом його розшарування для 
дослідження нижнього.

Ключові слова: різночасовий живопис, реставрація, ікона, запис, методика реставрації, розшарування, 
поновлення.
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EXISTENCE OF ICON PAINTING OF THE XVII–XX CENTURIES  
ON THE TERRITORY OF SLOBIDSKA UKRAINE

Research is aimed at identifying iconography with late records with an analysis of the causes of these cases. The paper 
establishes a list of icon-painting schools and workshops, the works of which were in the territory of Slobozhanshchyna 
and most often fell under the records.

The article is devoted to the study of icons with records of the XVII–XX centuries, which existed in the territory of 
Slobozhanshchyna and the identification of their classification features, which are based on such indicators as: definition 
of the school; plots between the upper painting and the author’s; the type of layer between the layers of painting; the 
purpose of the record; feature of the technique and dating of different time painting, as well as the establishment of factors 
that cause the appearance of records. Establishing the classification features of icon painting with different time painting 
is important for choosing the method of its restoration.

Determining the presence of records on the icons is already known methods of complex attribution, which is divided 
into two stages. The first stage in the study of iconography is a visual analysis, namely on its basis reveals the main 
characteristics in the organization of iconographic and pictorial image of the work, immediately determined the stylistic 
features of the icon, as well as the features of the materials used. Based on the collected visual material, which is aimed 
at further study of icon painting with the help of technical and technological research.

The most effective technical and technological study to detect records on the works is an X-ray. It makes it possible 
to determine the type of recording and their number without destruction, but does not allow to determine the technique 

Терехов М. Побутування iконопису в XVII–XX столiттях на територiї Слобiдської України



Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 35, том 5, 202170

Мистецтвознавство

and artistic level of the work. The results obtained during the technical and technological study confirm or refute the 
previous data.

To make a convincing attribution, it is necessary to remove the upper image by layering it to study the lower.
Key words: painting at different times, restoration, icon, record, restoration technique, stratification, renewal.

Постановка проблеми. У процесі дослідження 
творів із різночасовим шаром живопису для того, 
щоб дістатися до авторського та, на думку влас-
ника, ціннішого твору, відбувається видалення 
верхнього. На території Слобожанщини є певна 
кількість ікон із різночасовим зображенням, де 
верхній живопис створений на такому ж високому 
(а іноді і більш професійному) художньому рівні, 
що і нижнє зображення, яке має значення для істо-
рії мистецтва. Для якісного збереження всіх шарів 
різночасового живопису необхідно застосовувати 
методику його розшарування, а не просто вида-
лення верхнього.

На території України існувало багато іконопис-
них майстерень у різних регіонах країни. Вони 
відрізнялися між собою як професійним худож-
нім рівнем, так і технікою виконання. На території 
Слобожанщини теж працювали художні та іконо-
писні майстерні. Самостійні художники, що утри-
мували власні майстерні та мали учнів, могли вва-
жатися засновниками невеликих художніх шкіл 
(Терехов, 2016: 151–153).

Пізній запис, який приховує більш ранній 
живопис, становлять художні ремісничі вироби, 
що видаляються реставраторами. Однак у дея-
ких випадках пізній запис сам є високохудожнім 
витвором мистецтва, що розташований поверх 
авторського живопису (Терехов, 2016: 151–153). 
Пізні записи є відображенням етапів життя творів, 
тобто побутування, що змушує дослідити їх істо-
рію (Долуда, Терехов, 2018: 165–170), (Долуда, 
Вишневський, Пукліч, 2015: 33–36), (Долуда, 
2007: 32–35), (Долуда, Пуклич, 2016: 399–405), 
(Долуда, Терехов Лінь Бінь, 2018: 22–25).

Установлено, що пам’ятки іконопису із запи-
сами, тобто з одним або кількома шарами різноча-
сового живопису, поширені в Слобідській Україні, 
належать до Чугуївської, Борисівської, Холуй-
ської, Чернігівської, Палехської, Мстерської, Вєт-
ківської, Московської, Волинської, Липованської, 
Сузунської шкіл іконопису та живопису невідо-
мих майстрів.

В Україні питанням атрибуції та розподілу за 
певними ознаками іконопису з різночасовим іко-
нописом досі не приділялося належної уваги.

Аналіз досліджень. Єдиним ученим в Україні, 
який приділяє увагу питанням побуту іконопис-
них центрів Слобожанщини, а саме Чугуївської 
та Борисівської майстерень, є мистецтвознавець 

В. Шуліка. Наукові роботи цього науковця направ-
лені на дослідження іконографії, стилістики та 
техніко-технологічних особливостей церковного 
живопису Слобожанщини сер. XIX – поч. ХХ ст. 
(Шуліка, 2020: 49–59).

Питання атрибуції іконопису з різночасовим 
живописом не належать до його наукових завдань.

Мета статті – розробити класифікаційні осо-
бливості багатошарової іконографії XVIII–XX сто-
літь, яка побутує на території Слобожанщини.

Завданнями статті є:
–	 виявлення іконописних майстерень, твори 

яких мають різночасовий живопис і побутування 
на території Слобожанщини;

–	 визначення класифікаційних ознак іконо-
пису із записами;

–	 окреслення факторів, що спричиняли появу 
записів на іконах.

Виклад основного матеріалу. Твори мисте-
цтва у своєму побутуванні піддаються діям часу, 
що призводить до різноступеневих ушкоджень, а 
інколи й цілеспрямованим діям людини, що спри-
чиняє вилучення його з функціонування, зміни 
початкового вигляду, а іноді й зникнення. Доволі 
поширеними в історії побутування живопису є 
випадки, коли на вже готовий живопис наносять 
новий, зберігши при цьому більш ранній, майже, 
як здавалося, назавжди ізолювавши його від науко-
вого обігу. Відбувається це з різних причин: полі-
тичних, естетичних, матеріальних та банальних 
(не було можливості відреставрувати пам’ятник).

Іконопис перелічених майстерень – це дуже 
поширене явище для цього регіону. Загалом, вони 
не відрізняються високим художнім рівнем, але 
між ними є значні та високохудожні, що мають 
право на збереження. У таких творах використо-
вуються найбільш поширені сюжети, вони цікаві 
за своїми художніми особливостями, є різними та 
унікальними в кожній майстерні.

Такі твори можна побачити в багатьох музеях 
та приватних колекціях не тільки України, але й 
сусідніх країн. Це ікони тиражні, їх дуже багато, 
адже вони створювалися для масової потреби. 
Однією з найпоширеніших іконописних шкіл 
Слобожанщини є Борисівка.

Більшість ікон Борисівки належить до примі-
тиву, тому і трапляються ікони із записам пере-
важно саме цієї школи. Серед причин записів 
можна назвати нестачу матеріалів, невдоволенням 
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художнім рівнем твору та наданням пріоритності 
більш поширеному сюжету (рис. 1)

Зважаючи на надані зображення, спочатку під 
оклад писалися ікони, а не навпаки, як це вико-
нувалось за відомою технологією. Живопис на 
ликах та руках, а також на одежі святих зробле-
ний одним прийомом. Ікони Борисівки виконува-
лись технікою олійного живопису в примітивному 
стилі. Впізнавана колірна гама ікон, наївний стиль 
письма, часом схожий із дитячим малюнком, 
обмеженість застосування кольорової палітри – 
усе це є особливостями цих ікон.

На другому місці за розповсюдженням після 
Борисівки на території Слобожанщини є іконопис 
Холуя.

Із XVII століття Холуй стає одним із традицій-
них центрів іконопису. Іконопис Холуя має поши-
рення на території Слобожанщини, починаючи з 
XVIII століття. Холуй є однією з найбільш тираж-
них іконописних майстерень Російської імпе-
рії. В рік створювалось до двох мільйонів ікон, 
плащаниць, хоругв, вишиванок, лубок (Шуліка, 
2020: 49–59).

До характерних особливостей тиражного 
холуйського іконопису належало те, що живопис 

виконувався із застосуванням срібла разом із гра-
фічністю зображення та обмеженістю кольорової 
палітри.

Основною причиною появи ікон із записами 
саме цієї школи є її значний вік функціонування, 
тому до нашого часу вони доходять вже з утратою 
колориту авторського живопису та прозорості 
лакової плівки самого живопису (рис. 2).

Як захисне покриття для ікон холуйські іко-
нописці використовували гарячу оліфу, яку нано-
сили товстими шарами, а з часом лакова плівка 
темніла і змінювала колорит зображення. Голов-
ною причиною появи записів на холуйських іко-
нах було потемніння живопису, який писався на 
сріблі, що призводило до утворення сполук сір-
чаного срібла чорного кольору. Реставрація цих 
ікон є надзвичайно складним процесом і більш 
витратним, ніж написання нового зображення. 
Холуйська школа досить давня, тому її ікони 
за тривалий час побутування осипалися. При-
чинами появи записів є значні втрати нижнього 
авторського живопису. Більшість творів перепи-
сувались зі зміною первісного сюжету. Різниця у 
віці між шарами різночасового живопису стано-
вить понад століття.

Рис. 1. Ікона «Спас Вседержитель» із суцільним 
записом зі змінним сюжетом «Святий Миколай» 

обидва зображення належать до Борисівської 
іконописної майстерні ХХ ст., олійна техніка 

виконання двох зображень

Рис. 2. Ікона «Св. Георгій» Холуйської школи поч. 
ХІХ ст. із суцільним записом зі змінним сюжетом 

«Обранні Святі» Сузунської майстерні кін. ХІХ ст., 
темперна техніка виконання двох зображень
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Наступною за поширеністю художньою шко-
лою є Чугуївський іконописний центр Харків-
ської області.

Іконопис у Чугуєві почав формуватися у 
зв’язку з організацією школи військових топо-
графів на початку XIX ст., де викладалося малю-
вання і живопис. Випускники, які отримали 
початкову мистецьку освіту, пробували себе в іко-
нописі (Doluda, Terekhov, 2018: 18–22), (Шуліка, 
2020: 49–59).

Більш детально описується розвиток іконо-
пису у творчості Рєпіна, коли говориться про його 
дитинство та перших чугуївських учителів живо-
пису в книзі «Далеке близьке». Також він описує 
інших художників, що проживали в місті Чугуєві. 
Про живописців сам Рєпін розповідає, що один 
художник був хороший, а інший – не дуже, але за 
цими висловлюваннями не можна зробити висно-
вок про професійність того чи іншого художника, 
оскільки це лише думка самого Рєпіна (Шуліка, 
2020: 49–59).

Дотичність автора до тієї чи іншої ікони визна-
чити дуже складно, оскільки ікони, як правило, 
не підписувалися, тому твір можна зарахувати 
тільки конкретно до іконописної майстерні. Але 
все ж на деяких іконах є підписи авторів. Чугуїв-
ські художники-іконописці писали на замовлення 
не тільки ікони, а й портрети і пейзажі, які під-
писували, тому за характерною манерою письма 
можна визначити авторство.

Головною ознакою ікон Чугуївської школи є 
наявність на зворотному боці основи ікони покриття 
олійною фарбою трав’яного або темно-коричневого 
кольору, що захищало її від різних шкідників. Чугу-
ївські майстри використовували кольорові ґрунти 
(охристі, червоні, зелені), що також є атрибутив-
ними ознаками ікон цієї школи. Чугуївська школа 
була затребувана щодо замовлень на ікони. В май-
стерні були художники-поновлювачі, а не реставра-
тори, що є також однією з головних причин появи 
записів на іконах цієї майстерні.

Установлено кілька видів записів цих ікон: 
фрагментарний чи суцільний запис, який повто-
рює сюжет і малюнок авторської іконографії або 
ж зовсім інший (рис. 3).

Виявлено низку вівтарних ікон, на яких пере-
писано тло або ж суцільний запис. Записи вико-
нано як на лаковій плівці, так і з проміжним 
шаром ґрунту.

За останні 10 років досліджено понад 500 тво-
рів різних іконописних шкіл на дерев’яних осно-
вах, що існують на території Східної України. 
Установлено, що кожна десята ікона має кілька 
шарів різночасового живопису, яка виявляється 

у вигляді суцільного або часткового запису. 
Відмінними риси цих ікон між собою є такі, як 
іконописні майстерні, вид прошарку, різновид 
записів, техніка виконання, ступінь руйнування 
різночасових шарів живопису, які викладені у 
таблицях (табл. 1–2).

У процесі дослідження виявлено 53 ікони з 
різними видами записів. Записи розподілені на 
суцільні та несуцільні. Виявлено 29 ікон із суціль-
ним записом із повторним та неповторним автор-
ським сюжетом.

Виявлено 24 ікони з несуцільним записом, 
які розподілені за такими ознаками, як неквалі-
фікаційні реставраційні втручання, покращення 

Рис. 3. Ікона «Спас Вседержитель» кін. ХІХ ст. 
із суцільним записом який повторює авторську 
іконографію «Спас Вседержитель» поч. ХХ ст., 
Чугуївська школа створення та олійна техніка 

виконання двох зображень
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художнього рівня живопису на іконі, тимчасова 
консервація фарбового шару.

Основною причиною появи ікон із записами 
є значний вік функціонування, тому до нашого 
часу вони доходять вже з утратою колориту автор-
ського живопису та прозорості лакової плівки, яка 
міститься на живописі. Як захисне покриття іко-
нописці використовували гарячу оліфу і наносили 
її товстими шарами, а з часом лакова плівка тем-
ніла і змінювала колорит зображення.

Головною причиною появи записів на іконах 
було потемніння живопису, який іноді писався 
на сріблі. Це ікони таких майстерень, як Холуй, 
Палех (рис. 4), Мстера, Галичина.

Установлено фактори, які спричиняють появу 
записів на іконах, що побутують на території Сло-
божанщини:

–	 некваліфіковані реставраційні втручання;
–	 втрата функціонального значення ікони;
–	 економія матеріалів для написання нового 

зображення;
–	 покращення художнього рівня живопису на 

іконі.
–	 тимчасова консервація фарбового шару.
Виявлено низку ікон Чугуївської, Борисівської 

майстерень, на яких втрати більш раннього шару 
були незначними, коли іконописець мав можли-
вість використовувати старий рисунок і компо-

Таблиця 1
Іконопис із суцільним записом

Іконописна 
майстерня/

школа

Кількість ікон,  
що досліджуються

загальна/із записом

Час створення 
верхнього /  
нижнього 
живопису

Вид прошарку між 
шарами різночасового 

живопису

Техніка виконання
Верх/низ

Борисівка 70/4 середина 20 ст./ 
початок 20 ст.

Лакова плівка Олія / олія

Сузун 10/2 середина 19 ст./ 
кінець 19 ст.

Ґрунт Темпера / темпера

Холуй 50/5 середина 19 ст./ 
кінець 20 ст.

Ґрунт Темпера / темпера

Чернігівська 10/3 середина 20 ст./ 
початок 20 ст.

Лакова плівка Олія / олія

Чугуївська 70/10 середина 20 ст./ 
початок 20 ст.

Лакова плівка Олія / олія

Волинська 10/2 середина 20 ст./ 
початок 20 ст.

Лакова плівка Олія / темпера

Палех 10/1 середина 20 ст./ 
початок 20 ст.

Лакова плівка Олія / темпера

Мстера 10/1 середина 20 ст./ 
початок 20 ст.

Лакова плівка Олія / темпера

Невідомий  
іконопис

10/2 середина 20 ст./ 
початок 20 ст.

Лакова плівка Олія / темпера

Таблиця 2
Іконопис із несуцільним записом

Іконописна 
майстерня/

школа

Кількість ікон,  
що досліджуються

загальна/із записом

Середній 
відсоток 
запису

Час створення 
верхнього /  
нижнього 
живопису

Вид прошарку 
між шарами 

різночасового 
живопису

Техніка 
виконання
Верх/низ

Нев’янська 30/1 35% cередина ХІХ ст. Лакова плівка Олія / темпера
Московська 40/3 45% cередина ХІХ ст. Лакова плівка Олія / темпера
Холуй 60/1 45% середина 19 ст. Лакова плівка Олія / темпера
Чернігівська 10/2 15% середина 19 ст. Лакова плівка Олія / олія
Чугуївська 70/6 60% початок 20 ст. Лакова плівка Олія / олія
Вєтковська 10/1 10% початок 20 ст. Лакова плівка Темпера / темпера
Галичина 10/4 35% середина 18 ст. Лакова плівка Олія / темпера
Липованська 10/3 25% початок 20 ст. Лакова плівка Акрил / темпера
Невідомий  
іконопис

10/2 27% середина 19 ст. Лакова плівка Олія / олія
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зицію. Живопис наносився на авторську лакову 
плівку або з шаром ґрунту.

Іконопис у Чугуєві був дуже розвинений, 
оскільки до кінця 19 століття у самому місті 
Чугуєві існувало 7 церков. Художників-іконопис-
ців у місті було багато: І. М. Бунаков, І. Н. Шама-
нов, Триказе, Крайненко, Ф. Мяшін, Іваник, 
Персані, Івженко, Піхтярев, Рєпін та ін. (Шуліка, 
2020: 49–59).

Виявлено декілька ікон Московської та Чугуїв-
ської шкіл із частковими олійними записами, які 
розташовані на зруйнованих місцях фарбового 
шару на периметрі зображення у вигляді рами. 
Тимчасове припинення руйнації фарбового шару 
є призначенням такого виду запису.

Чинниками збереження записів можна вва-
жати такі:

–	 побутування твору та іконописної школи;
–	 естетичні;
–	 зміна смаків і традицій людей, що теж дозво-

ляє датувати історію не тільки самого твору, а і 
країни;

–	 мистецтвознавчі (нижні записи мають 
вищий художній рівень, ніж пізні (і навпаки)).

Після аналізу причин появи суцільних запи-
сів на творах іконопису простежуються тенден-
ції до доповнення авторської іконографії або ж 
повної її заміни на більш популярніші сюжети. Це 
пов’язано зі зміною художнього смаку і погляду 
власника ікони.

У таких випадках (коли під одними фарбовими 
шарами виявляються інші) бажано застосовувати 
розшарування, адже тільки так можна зберегти 
верхній шар живопису.

Реставраційна практика України дотепер 
приділяла не зовсім належну увагу розробленню 
та вдосконаленню технології розшарування різ-
ночасового живопису та збереженню пізніх 
записів, тому вдосконалювались методи без-
поворотного видалення пізніх зображень, чим, 
безумовно, нанесено шкоду культурному над-
банню. Настав час повернутись обличчям до цієї 
проблеми.

Висновки.
1. Виявлено 53 ікони з різночасовим живопи-

сом, що побутував на території Слобожанщини, 
а саме таких шкіл, як Чугуївська, Борисівська, 
Холуйська, Чернігівська, Палехська, Мстерська, 
Вєтківська, Московська, Волинська, Липованська 
та Сузунська.

2. Визначено класифікаційні ознаки ікон із 
записами, котрі побутують на території Слобо-
жанщини, яка передбачає: різновиди за школами; 
вид прошарку; призначення запису; різновид тех-
ніки; датування різночасового живопису.

3. Описано 29 ікон із суцільним записом із 
повторним та неповторним авторським сюжетом.

4. Окреслено 24 ікони з несуцільним записом, 
які розподілені за ознаками: некваліфікаційні рес-
тавраційні втручання, покращення художнього 
рівня живопису на іконі, тимчасова консервація 
фарбового шару.

5. Установлено фактори, що спричиняють 
появу записів на іконах, які побутують на терито-
рії Слобожанщини:

– некваліфіковані реставраційні втручання;
– втрата функціонального значення ікони;
– економія матеріалів для написання нового 

зображення;
– покращення художнього рівня живопису на 

іконі.
– тимчасова консервація фарбового шару.
Проведено дослідження щодо виявлення різ-

ночасового іконопису, який побутує на території 
Слобожанщини XVII–XX ст., але є перспективи 
вивчення монументального живопису та творів 
на полотні, зокрема й наявності декількох зобра-
жень, виконаних на єдиній основі.

Рис. 4. Ікона «Всіх скорботних Радість»  
школа Палех поч. ХІХ ст., темперна техніка 

виконання із записом Чугуївської школи 
«Володимирська Богородиця» поч. ХХ ст.,  

олійна техніка
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ПОРТРЕТНИЙ ЖИВОПИС ПАНАСА ЯРМОЛЕНКА  
ЯК РЕФЛЕКСІЯ ФОЛЬКЛОРУ

У статті досліджено важливі аспекти творчості маловідомого народного митця П. Ярмоленка (І третина 
ХХ ст.). Рефлексії фольклору, що відображені в автопортретах і портретах односельців, стали для нього засо-
бом осмислення навколишньої дійсності та самореалізації у сільській громаді. Художникові вдалося показати 
сучасність у контексті різноманіття фольклорних форм: міфопоетичної словесності, обрядів, звичаїв, ремесл, 
архітектури та інших видів народної творчості.

Під час дослідження основною проблемою стало визначення впливу традиційної української культури у твор-
чості художника в таких важливих аспектах, як ідейне наповнення, специфіка репрезентації образу, колорис-
тичне рішення, символічний підтекст, орнаментика окремих деталей і увага до точності документального від-
творення. Також були розв’язані проблеми встановлення вигадки і достовірності окремих деталей зображення. 
Так, здійснено атрибуцію обмундирування П. Ярмоленка на автопортреті та на світлинах, де художник сфо-
тографований під час проходження військової служби. Окрім того, обґрунтовано значущість введення мисте-
цтва наїву до наукового обігу. Дано оцінку діяльності щодо збереження та популяризації наїву в Національному 
історико-етнографічному заповіднику «Переяслав», Національному центрі народної культури «Музей Івана Гон-
чара», Родовід-Галереї та ін.

Мета статті – простежити на прикладі творчості самодіяльного художника вплив культурного серед-
овища села. Дослідження дало змогу авторці статті дійти таких висновків: фольклорні рефлексії у творчості 
П. Ярмоленка виражено у достовірному відображенні місцевих типажів, етнографічних аспектах життя і 
побуту, ремесл, архітектури, у застосуванні традиційної символіки, поетиці образів, які відсилають до зраз-
ків усної народної творчості. В образності портретів присутня художня вигадка, що доцільно використана з 
метою гармонізації композиції кольору. Унікальність портретного живопису П. Ярмоленка полягає в тому, що 
митцеві вдалося втілити власне духовне бачення світу через прискіпливе відтворення реальності, водночас уза-
гальнюючи та опоетизовуючи зображення.

Ключові слова: портрет, фольклор, народне мистецтво, самодіяльне мистецтво, наїв.

Natalia TYMOSHENKO,
orcid.org/0000-0001-6647-0169

Postgraduate Student at the Faculty of Theory and History of Art
National Academy of Fine Arts and Architecture,

Senior Scholar
National Center of Folk Culture “Ivan Honchar Museum”

(Kyiv, Ukraine) Nat_tim_20@ukr.net

PORTRAIT PAINTING BY PANAS YARMOLENKO  
AS A REFLECTION OF FOLKLORE

The article explores important aspects of the work of the obscure folk artist P. Yarmolenko (first third of the twentieth 
century). Reflections of folklore, pictured in self-portraits and portraits of fellow villagers, became for him a means 
of understanding the surrounding reality and self-realization in the rural community. The artist managed to show 
contemporaneity in the context of a variety of folklore forms: mythopoetic literature, rituals, customs, crafts, architecture 
and other types of folk art.

During the research, the main problem was to determine the influence of traditional Ukrainian culture on the artist’s 
work in such important aspects as ideological content, specific character of image representation, coloristic solution, 
symbolic undertones, ornaments of separate details and attention to accuracy of documental depiction. Problems 
concerning establishing the fiction and authenticity of particular details of the image were solved. In particular the 
attribution of the outfit of P. Yarmolenko in his self-portrait and photos, where the artist was photographed during his 



77ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

military services, was done. Besides, grounding of the significance of naive art introduction into scientific circulation 
was done. The estimation of activity in regards of preservation of the naive popularization in The National History and 
Ethnography Reserve “Pereyaslav”, The National Centre of Folk Culture “Ivan Honchar Museum”, Rodovid-gallery and 
others, was done.

The purpose of the article is to trace the influence of the cultural environment of the village on the work of an amateur 
artist. As a result of the research the author of the article came to the conclusions: folklore reflections in P. Yarmolenko’s 
works are expressed in a reliable depiction of local types, ethnographic aspects of everyday life, crafts, architecture, 
usage of traditional symbolism, images’ poetics which refer us to oral folk arts. Artistic fiction is present in the portrait 
visualization, which was reasonably used aiming at harmonization of the colour composition. Unique nature of the 
portrait painting of P. Yarmolenko is that the artist managed to embody his own spiritual outlook through scrupulous 
depiction of reality, generalizing and poetizing paintings at the same time.

Key words: Рortrait, Folklore, Folk art, Amateur art, Naive art.

Постановка проблеми. Із кін. ХІХ ст. виникає 
інтерес до портретного живопису в селянському 
побуті у зв’язку із новою модою на фотопортрет. 
Одним із найвідоміших майстрів у жанрі побуто-
вого портрету є Панас Миколайович Ярмоленко 
(1886–1953), який жив і працював на Переяслав-
щині. Його творчість вирізняється сталим автор-
ським індивідуалізмом у масовому малярському 
русі переважно анонімних сільських майстрів 
першої третини ХХ ст. Стилістика індивідуаль-
ної манери художника має самодіяльний харак-
тер, але водночас ще тісно пов’язана з народною 
живописною традицією.

Художника більше за все цікавив образ 
людини, тому свої мистецькі здібності він роз-
крив, зображаючи портрети родичів та одно-
сельців; у автопортретах; копіюючи твори про-
фесійних художників; пишучи народні картини; у 
пейзажному жанрі, де вводив постаті людей. Але 
починав митець як іконописець: перша підписана 
ним робота – Ікона Успіння Пресвятої Богородиці 
1905 р. На схилі життя він знову повернувся до 
іконопису. Твори написані на полотні й фанері, 
олійними фарбами, формат робіт зазвичай біль-
ший, ніж стандартна народна картина, розрахо-
вана на сільське помешкання.

У дослідженні ми розглядаємо лише шість 
творів у хронологічному порядку, обираючи пор-
трети переважно етнографічного характеру.

Приватні, а особливо державні колекції живо-
пису П. Ярмоленка становлять значний науковий 
інтерес. Незважаючи на самодіяльний характер 
виконання портретів, це не применшує їх мис-
тецького значення. Розкриття специфіки наїву, 
виявлення тісних зв’язків цього мистецтва з дав-
німи традиціями української культури становлять 
його ідейно-змістову цінність.

Аналіз досліджень. Біографія художника 
представлена на матеріалах, наданих головним 
зберігачем історико-етнографічного заповідника 
«Переяслав» Л. Годліною, що були опубліковані 
Г. Щупак в альбомі «Панас Ярмоленко: Портрет 
мого краю», 2006 р. На сторінках альбому також 

розміщено фотографії з архіву родини художника, 
свідчення односельців П. Ярмоленка та їх нащад-
ків, історію формування колекції НЦНК «Музей 
Івана Гончара».

Про постать засновника Історико-етнографіч-
ного заповідника «Переяслав» М. Cікорського 
і шляхи формування колекції розповідається 
у статтях С. Тетері та Л. Гладун; С. Зубер та 
С. Захарченко; О. Горбового. Знайти зв’язок між 
зображеннями, фольклором та етнографією вда-
лося за історико-етнографічним альбомом І. Гон-
чара «Україна й українці», довідковим видан-
ням М. Жайворонка, В. Войтовича, збірниками 
прислів’їв, приказок, колискових.

Мета статті – дослідити, якими засобами 
самодіяльний художник відображає в портрет-
ному живописі світогляд і цінності української 
культури, носієм якої він є.

Виклад основного матеріалу. Історія дослі-
дження творчості художника проблематична. 
Через формально самодіяльний характер живо-
пису, національно-патріотичне забарвлення ідей-
ного змісту творчості П. Ярмоленка майстрові за 
життя не вдалося влитися в річище радянського 
самодіяльного мистецтва, тому його творчий спа-
док надовго залишався на узбіччі історії україн-
ського мистецтвознавства.

Найбільша колекція творів художника (майже 
50 од. зб.1) зберігається в НЦНК «Музей Івана 
Гончара», куди перші полотна надійшли на 
початку 2000-х рр. У музеї творчість П. Ярмо-
ленка високо оцінили як певне відкриття свого 
часу, як унікальне мистецьке явище. Багато в чому 
допомагали науковці НІЕЗ «Переяслав»: біогра-
фію художника надала головний зберігач фондів 
Л. Годліна, завдяки їй були знайдені одні з най-
кращих портретів художника.

З іншого боку, після виставки «Панас Ярмо-
ленко. Портрет мого краю» в Українському Домі, 
Київ, 2006 р., організованій Родовід-Галереєю та 

1  Частина з них не встановленого авторства, підписи від-
сутні, але за походженням вони належать до «кола» П. Ярмо-
ленка.

Тимошенко Н. Портретний живопис Панаса Ярмоленка як рефлексiя фольклору
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Музеєм Гончара, в НІЕЗ «Переяслав» цікавість 
до творчості П. Ярмоленка активізувалася, були 
здійснені експедиції селами Переяславщини, і на 
2007 р. в музейній колекції налічувалося 25 робіт 
художника (Тетеря, Гладун, 2007: 169).

Потрібно віддати належне заповіднику в 
справі збереження українських старожитностей, а 
особливо його засновнику – М. Сікорському, який 
поклав усе своє життя на створення скансена під 
відкритим небом, де було порятовано та зберіга-
ється понад 180 тис. експонатів (Вортман, 2021).

Автопортрет як жанр – рідкість у наївному мис-
тецтві. В Україні автопортрет почав розвиватися в 
річищі романтизму з 30-х рр. ХІХ ст., найвідомі-
шим представником якого став Т. Шевченко, який 
зображував себе неодноразово впродовж життя. 
Не менш відомим є автопортрет К. Павлова, що 
зберігається в Національному художньому музеї 
України. Він викладав у Ніжинському ліцеї, був 
особисто знайомий із Т. Шевченком.

Найперший відомий нам «Автопортрет 
П. Ярмоленка» (зі спірним датуванням) є пое-
тичною, ідеалізованою інтерпретацією натури 
(рис. 1). Твір перебуває у приватній власності. 
Себе художник зобразив трохи більше ніж по 
пояс, у мундирі і кашкеті, при повному пораді із 
шаблею і білою пов’язкою з червоним хрестом на 
лівій руці. Уся постать художника на три чверті 
повернута ліворуч, руки опущені донизу. Авторка 
статті надзвичайно вдячна співробітникові Наці-
онального військово-історичного музею України, 
який конкретизував військовий одяг художника, 
але захотів залишитися невідомим.

Далі наводимо цитати з опису, наданого науков-
цем після огляду автопортрету і фотографій, про 
які йтиметься нижче: «Кашкет має світло-зелений 
верх, синій околиш зі світло-зеленими випушками 
(кантами) з кокардою нижніх чинів, підборідний 
ремінець на ґудзиках та козирок. Мундир темно-
зелений2, двобортний, з 6-ма ґудзиками на кож-
ному борті, з відкладеним коміром зі світло-зеле-
ною випушкою.

На комірі – світло-зелені петлиці з темно-зеле-
ною випушкою (художник зобразив на петли-
цях ґудзики, хоча на такому мундирі ґудзики на 
петлицях не носилися). Погони світло-зеленого 
кольору. На погонах розташовані шифровка: 
«3. П.» (3-й прикордонний Заамурський піший 
полк) та три жовті нашивки, що у поєднанні з 
нарукавною білою пов’язкою з червоним хрестом 
означають звання «старший фельдшер».

2  Ліворуч мундир темно-зелений, праворуч темно-коричне-
вий, судячи з фотографії картини на сайті – авт.

Із-під коміра мундира видно комір гімнас-
терки, але мундир не носився поверх гімнас-
терки. На мундирі художник замість шкіря-
ного поясного ременя зобразив кушак зеленого 
кольору, що був не передбачений встановленою 
формою. Як озброєння зображена шашка зразка 
1881 року на плечовій портупеї» 3. Таким чином, 
з’ясувалося: якщо вірити автопортретові, то 
на ньому зображений «старший фельдшер 
3-го прикордонного Заамурського пішого полку 
Окремого Корпусу Прикордонної Варти Росій-
ської Імперії».

Для написання автопортрета художник вико-
ристав фотографії, що зберігаються в родині 
художника (Плагонюк, 2006: 17). На першій (гру-
повій) світлині П. Ярмоленко крайній праворуч 
у ряду трьох військових, що сидять. [Плагонюк, 
2006: 16]. Із консультативного опису НВІМУ: «На 
цьому фото зображені прикордонники, не можна 
встановити якого полку, у формі до 1909 року. 
Погонів не видно, але, судячи з відсутності галу-
нів на обшлагах мундиру, то всі рядові, включно з 
Ярмоленком. Форму могли доношувати, особливо 
на Далекому Сході, тому це може бути і 1912 р. 

3  Тут і далі консультацію з музею отримала в електронному 
вигляді приватно. 

Рис. 1. П.М. Ярмоленко, «Автопортрет». 1913. 
Полотно, олія. 69,5 х 52,5. Приватна збірка



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

Словом, до війни Ярмоленко служив у прикордон-
ному полку рядовим».

На іншому фото він на повен зріст розташо-
ваний праворуч у гімнастичній сорочці, штанах і 
чоботах із білою пов’язкою з червоним хрестом 
на лівій руці. Поряд стоїть товариш, вдягнений 
аналогічно, на тлі декорацій фотосалону того часу 
(Плагонюк, 2006: 16). «На цьому фото П. Ярмо-
ленко, виглядає старшим, помітно погладшав. Міг 
сфотографуватися, починаючи з 1910 р. і до кінця 
І світової війни, якщо служив. Пов’язка означає, 
що він міг бути або санітаром, або фельдшером – 
не видно погонів». Отож, фотографії не дають нам 
чіткого уявлення про хронологічні рамки стро-
кової служби в армії і у дійсному війську, все, 
що відомо, так це те, що групове фото зроблено 
раніше, а у польовій формі – пізніше.

Усі ці спостереження свідчать про те, що на 
сайті, де представлена приватна колекція, автопор-
трет атрибутований 1918 р. помилково. По-перше, 
на портреті стоїть підпис і дата 1913 р. (Сімейна 
колекція). Якщо вірити датуванню на автопор-
треті, то він був, очевидно, написаний митцем 
після звільнення в запас зі строкової служби у 
1913 р. По-друге, у 1918 р. мундир такого зразка 
вже не носили, а це може означати тільки одне: 
П. Ярмоленко у І світовій війні не брав участі. 
Натомість у біографії сказано, що він у 1917 році 
повернувся у відпустку з війська й одружився з 
Уляною Чередниченко, якій на ту пору був 21 рік, 
а йому – 31. (Плагонюк, 2006: 8). Цей мундир ста-
рого зразка П. Ярмоленко повторить ще й у авто-
портреті з колекції НІЕЗ «Переяслав», 1943(8) р. 
Ці питання зараз так і залишаються відкритими.

Існує й інша проблема. Датування та підпис 
проставлено у лівому нижньому куті, а зобра-
ження праворуч і ліворуч відрізняється. Під час 
збільшення фотографії видно, що мундир право-
руч – прописаний окремими мазками, відобража-
ючи фактуру матеріалу; ліворуч – пензлик ходив 
вертикально, довгими рухами по формі. Праворуч 
тло піднялось розтріскуванням (кракелюр), ліво-
руч – ні. Ґудзики і погон праворуч мають глибокі 
пилові забруднення, ліворуч4 – ні, вони гладко 
написані, відсутні виразні відблиски на ґудзиках. 
На жаль, власник не дав дозвіл на натурний огляд 
портрету, відсутня фотографія звороту, але навіть 
за цих обставин із фотографії видно, що портрет 
зазнав значних реставраційних утручань, що 
потребує ретельного візуального та техніко-тех-
нологічного дослідження.

4  Крім ґудзика на петлиці і верхнього на бортові мундира, на 
ньому залишки авторського живопису.

За відсутності додаткових джерел важко 
також установити те, чи три нашивки на пого-
нах – це документальне зображення, чи художня 
вигадка, адже на автопортреті 1943(48) р. НІЕЗ 
«Переяслав» їх тільки дві, що означає «молод-
ший фельдшер».

Одне відомо точно, композиційно доцільним 
у кольорі є зображення не шкіряного ременя, а 
зеленого кушака, як і ґудзиків на петлицях – вони 
занадто близько були б розташовані, якби роз-
міщувалися тільки на мундирі, що удрібнило 
б ритм. Композиція кольорових плям і почуття 
ритму виявилися важливішими за документальні 
подробиці, що їх художник довільно інтерпрету-
вав на власний смак та розсуд.

Загалом, уся композиція автопортрета побу-
дована на основі лінійних, кольорових ритмів та 
повторів дрібних деталей. Округлі форми овалу 
обличчя повторюються в овалі картуза, його 
кокарди. М’які заокруглення має відкладений 
комір, лінії рукавів мундира. Золотисті ґудзики, 
що виділяються на темно-коричневому сукні 
одягу, в кольорових повторах утворюють ритм 
із погонами, руків’ям шаблі, дрібними деталями 
кашкета, створюючи зібраний, урочистий образ, 
як і зелені деталі в одязі.

Перед нами доладний, підкреслено узагальне-
ний образ військового. Про таких казали: «Він ані 
в воді не втоне, ані в вогні не згорить» (Міщенко, 
Міщенко, 2011: 245). У портреті присутні рефлек-
сії фольклору, пов’язані зі стародавніми військо-
вими традиціями, виражені в нових формах, що 
відповідають своєму часу.

«Портрет дівчини у вінку» (рис. 2), атри-
бутований головним зберігачем фондів НЦНК 
«Музей Івана Гончара» Г. Щупак, нині покійною, 
20-ми рр. ХХ ст.

Він був подарований художником і колекці-
онером із м. Києва Іваном Кулею «у знак вдяч-
ності Івану Макаровичу [Гончару. – авт.] за наста-
нову збирання української старовини». Пізніше 
Г. Щупак із великими труднощами відшукала 
онуку Панаса й Уляни Ярмоленко – Людмилу 
Догодько, яка в невідомій впізнала свою бабу 
Уляну (Плагонюк, 2006: 59).

Шорстке брунатне тло5, покладене в стик із 
постаттю, хоч і виглядає обтяжливо, але підкрес-
лює яскравий колоритний образ дівчини-укра-
їнки, зображеної по пояс, у святковому місцевому 
вбранні, що відповідало моді поч. ХХ ст. Тулуб 
майже у фас, голова повернута на три чверті 

5  Коричнева фарба нанесена поверх срібної металізованої 
фарби, залишки якої фрагментами залишились на межі тла і 
вінка, тла і лівого рукава. 

Тимошенко Н. Портретний живопис Панаса Ярмоленка як рефлексiя фольклору
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праворуч. На ній біла «брокарівська» сорочка, 
вишита дрібним хрестиком у троянди; синя кер-
сетка; на шиї багато разків різнокольорового 
намиста6 та хрестик; у вухах золоті сережки; на 
голові – вінок із барвистих квіток зі стрічками 
червоного, жовтого і синього кольорів. Дві коси 
перекинуто наперед і зав’язано зеленими шовко-
вими стрічками з квітковим орнаментом. Руки, в 
яких дівчина тримає букет, виглядають об’ємними 
і пухкими. Надалі художник відмовиться від 
ретельного прописування рук і буде виконувати їх 
площинно, максимально спрощуючи форму.

Існує гіпотеза, що цей портрет є парним до 
«Автопортрета П. Ярмоленка», 1913 р., з приват-
ної колекції. Попри проблеми датування, ця версія 
може відповідати дійсності. Концепція подання 
образів має багато спільного. Обидві особистості 
в мрійливому стані невинного споглядання, спо-
кою та рівноваги, у повному фізичному розквіті, 
вираженому в рум’янці на обличчях. Якщо роз-
містити портрети поряд, то постаті виявляються 
розвернутими одна до одної. Півколо вінка відпо-
відає півколам будови кашкета, уставки сорочки 

6  На поч. ХХ ст. разом з коралами могли носити кольорове 
намисто з напівпрозорого скла. Зразок такого намиста збе-
рігається в НЦНК «Музей Івана Гончара» під номером 
КН-18500. 

перегукуються з погонами, ряди вишитих квітів 
на рукавах сорочки, нареченої в горизонтальному 
ритмі, набувають динамічного звучання поряд із 
рядами ґудзиків на мундирі нареченого, як і біло-
червоно-чорні плями сорочки з біло-червоною 
пов’язкою на рукаві. Зелений колір стрічок відпо-
відає зеленим деталям обмундирування. Образи 
гармоніюють композиційно і в кольорі доповню-
ють одне одного, але у кожного з портретованих 
є своє призначення, життєва гендерна програма, 
своя філософія.

Уляна не красуня, але зачаровує ніжністю 
юності, як кажуть у народі: «Дівоча краса – як 
майова роса». Для опису дівчини також підхо-
дить й інше народне прислів’я: «Гарна дівчина, 
як у лузі калина» (Плав’юк, 1996: 97). На пор-
треті квіти – головний мотив зображення, а образ 
такою мірою узагальнений, що набуває симво-
лічного звучання. В сиву давнину в українців 
ушановувалося божество, відгомін про яке збе-
рігся у весняних обрядах. Напередодні дня Юрія 
(22 квітня/5 травня) дівчата ходили хороводом 
навколо дівчини у вінку, прикрашеної зеленню, 
яка символізувала дочку Лади – Лелю – дівчину-
весну, богиню квітів (Жайворонок, 2006: 346; 
Войтович, 2002: 274). У контексті усної народної 
творчості та традиційної символіки твір набуває 
виразного фольклорного звучання.

Що стосується композиційного рішення, то у 
дівчини дещо деформовані пропорції в побудові 
обличчя: очі виконано пласко, ніс повернутий 
праворуч більше, ніж голова, від чого рот «з’їхав» 
ліворуч. У художника відсутнє розуміння кон-
струкції, об’єму, з якої починається рисунок у про-
фесійній школі. Він працює за принципом розма-
льовки обрису. Недоліки з професійної точки зору 
компенсуються чарами наївності, майстерністю 
опрацювання деталей. Тут варто враховувати те, 
що представники народного малярства не тільки 
не володіли досконалим відтворенням натури, але 
і не прагнули до неї.

У вступній статті до книги М. Некрасової 
«Народное искусство как часть культуры» ака-
демік Д. Лихачов дав цьому явищу пояснення: 
«Стійкість – одна з умов краси. Новизна не прива-
блює, бо вона відволікає. І навіть тоді, коли подо-
баються форми чужого мистецтва (дворянського, 
«модного», сучасного), вони швидко освоюються 
і перетворюються в традиційні форми «свого». 
(Некрасова, 1983: 2). Цим же пояснюється і більш 
досконале виконання дрібних деталей, акцент на 
них та умовний підхід до зображення в цілому.

Після одруження з Уляною П. Ярмоленко 
селиться у другій половині хати батьків. Разом із 

Рис. 2. П.М. Ярмоленко, «Портрет дівчини у вінку». 
20 ті рр. ХХ ст. Полотно, олія. 70,5 х 55,2.  

НЦНК «Музей Івана Гончара»
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батьками в цей час також живе його одружений, 
молодший на два роки брат – Архип. Через рік у 
Панаса з Уляною народжується дочка Якилина, а 
ще через п’ять – Галя. З 1918 до 1930-х рр. збере-
глося дуже мало живописних робіт художника, а 
от 1930-ми роками датовано досить багато. Мож-
ливо, це саме ті 10 років, коли П. Ярмоленко з 
родиною жив у Переяславі, працював вчителем у 
школі, художником у клубі до того, як повернувся 
у Малу Каратуль перед самою війною у новозбу-
довану «свою» хату (Плагонюк, 2006: 8).

1931-им роком датовано «Портрет Федота 
Дем’яненка» (рис. 3).

На дзвінкому смарагдово-зеленому тлі, зба-
гаченому багатьма відтінками синього кобальту, 
зображено молодого чоловіка в синьому піджаку, 
жовтій сорочці, орнаментованій виноградом із 
дубовим листям7, який грає на мандоліні. Зі свід-
чень односельців, Федот «був гарний співак і тан-
цюрист добрий, грав на всіх інструментах» (Пла-
гонюк, 2006: 91). Голова повернута на три чверті 
ліворуч, тулуб – в анфас, він сидить на лавці 
коричневого кольору. Верхні кути портрету при-
крашені стилізованим зображенням грон білого 
винограду з галузками уявних рожевих квіток.

Виноград в українській культурі – дуже дав-
ній, багатозначний символ, його можна зустріти 
як у церковному так і в побутовому вжитку. Це 
євхаристичний символ. Мотив винограду при-
сутній на рушниках, на рукавах сорочок, в орна-
ментиці посуду в декоративних розписах. На 
«Портреті Ф. Дем’яненка» виноград у поєднанні 
з дубовим листям є символом молодості й чоло-
вічої сили, здоров’я й могутності. (Жайворонок, 
2006: 203–204). Дещо кітчева манера представ-
лення образу компенсується святковим та уро-
чистим настроєм, а також свідчить про ще не 
розірваний зв’язок із традиційною культурою в 
трактуванні орнаментики.

Починаючи з «Портрета Василини Литяк» 
(рис. 4) із с. Мазінки Переяслав-Хмельницького 
р-ну, датованого 1933-м роком, в НЦНК «Музей 
Івана Гончара» розгортається серія портретів, 
виконаних у холодних, сріблясто-зеленуватих 
приглушених відтінках. Напевно, від їх замов-
лення залежало виживання художника та його 
родини, але не всі вижили – в цей рік митець 
втратив матір (Плагонюк, 2006: 27). В усіх 
подальших портретах, що ми розглянемо, датова-
них 1933-м роком, меморіальна функція набуває 
загостреного значення.

7  Сорочка і орнамент на ній можуть бути вигаданими худож-
ником (Плагонюк, 2006: 99).

Завдяки фотографії острах перед портретом 
зник, він став бажаним і доступним кожній родині. 
Водночас у перші десятиліття ХХ ст. життя пересіч-
ної людини в новій радянській реальності втратило 
цінність. Ховаючись за примарною комуністичною 
ідеєю, нова влада морила людей голодом, їх зааре-
штовували і розстрілювали, вивозили на заслання 
в чужі краї. Метою нового устрою став грабунок, 
колонізація нового типу та встановлення тоталітар-
ного режиму. Але ми вчинимо, як і художник, та в 
цьому дослідженні відсторонимося від цієї теми.

Василина зображена на повний зріст, у фас, на 
тлі сільського краєвиду, що розгортається не вдаль, 
а догори, через що хати, зображені на дальньому 
плані опиняються на рівні плечей жінки – зазна-
чена побудова простору є ознакою наївного мис-
тецтва. Через димок, що в’ється над хаткою, роз-
ташованою праворуч, художник наче встановлює 
зв’язок між помешканням та героїнею картини. 
На ній традиційне місцеве сільське вбрання: біла, 
додільна вишита рослинним орнаментом сорочка, 
спідниця темно-синього кольору і синя керсетка, 
на голові вив’язка із зеленої китайки, ноги взуті у 
грубі чорні черевики на шнурках. Комплекс при-
крас складається із сережок, разків коралового та 

Рис. 3. П.М. Ярмоленко, «Портрет Федота 
Дем’яненка». 1931 р. Полотно, олія. 78 х 60,5. 

НЦНК «Музей Івана Гончара»
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напівпрозорого бурштинового намиста з хрести-
ком і ланцюжком; на правій руці – обручка. З одягу 
і за обручкою видно, що це одружена жінка.

Фронтальне подання постаті Василини, тра-
пецієподібне зображення спідниці і корсетки, 
грушоподібна форма білих рукавів сорочки, симе-
тричність розташування хат, майже правильне 
коло обличчя створюють враження відкритості, 
спокою, стійкості, сповнюючи образ шляхетністю. 
Усі складники композиції спрямовують погляд на 
обличчя молодиці, оживлене легким, прозорим 
рожевим рум’янцем, що виконане узагальнено і 
водночас надзвичайно делікатно з багатьма реф-
лексами сірувато-зеленого кольору.

В альбомі «Україна й українці: Київщина 
Лівобережна» на аркушах, присвячених Пере-

яславщині, а саме місту Переяслав-Хмельниць-
кий і району цього міста Підварки, а також с. 
Стовп’яги, бачимо ідентичні типажі. На жаль, в 
цьому альбомі інші села, де були знайдені роботи 
П. Ярмоленка, І. Гончар оминув увагою, але й ті 
документальні свідчення, що ми маємо, дають 
нам можливість порівняти портрети художника і 
фотографії тих часів.

Світлини підтверджують правдивість «ярмо-
ленських» образів: на фото ми бачимо круглолицих 
панянок із характерними «ріжками» на вив’язці8; в 
комплексі прикрас переяславських дівчат присутні 
ланцюжки, аналогічно розташовані хрестики – ці, 
на перший погляд, незначні деталі мали значення, 
бо в кожній окремій місцевості жіноцтво варію-
вало моду носіння прикрас, одягу, орнаментування 
сорочок (Україна й українці, 2007: 221, 223).

Для Панаса Миколайовича відображення міс-
цевих краєвидів стає такою ж важливою темою 
творчості, як і зображення односельців. Прикла-
дом такого твору є «Портрет Оксани Міщенко з 
донькою Ганною» (рис. 5) з рідного села Панаса 
Миколайовича Малої Каратулі. Перед нами при-

8  У Василини вони не так яскраво виражені.

Рис. 4. П.М. Ярмоленко, «Портрет Василини Литяк». 
Полотно, олія. 1933. 110 х 51.  

НЦНК «Музей Івана Гончара»

Рис. 5. «Портрет Оксани Міщенко  
з дочкою Ганною». 1933. Полотно, олія. 98 х 71,5.  

НЦНК «Музей Івана Гончара»
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клад того, як художник демонструє замилування 
краєвидом. Праворуч звивиста річка Яненка з 
вітряком на одному зі своїх поворотів, в центрі – 
дві хати під високою тополею, ліворуч – широкий 
скошений луг із копичками. Пейзаж хоч і має дру-
горядне значення як тло, але є важливою части-
ною картини, що надає відчуття простору, стає 
окрасою і документальним свідченням одночасно.

Оксана сидить, а донька Ганна стоїть ліворуч, 
поклала їй ліву руку на плече – у знак спорідне-
ності. У правій руці Ганна тримає букет квітів, що 
можна побачити на багатьох побутових світли-
нах того часу. Обидві в місцевому національному 
вбранні. Одяг на дівчині яскравіший, червоний 
колір використаний активніше: сорочка вишита 
червоним геометризованим рослинним орнамен-
том, на голові вінок із використанням червоних 
квітів, червоні і сині стрічки, квіти в руці, фар-
тух червоного кольору на темно-зеленій спідниці, 
поряд з іншими темними барвами і білим одягу 
звучить активніше, одночасно вишукано. Худож-
ник органічно відчував народний костюм.

У 30-х рр. ХХ ст. на портретах П. Ярмоленка 
ми вже не спостерігаємо широких шароварів та 
смушевих шапок на чоловіках, вони вдягнені за 
модою нового часу – в піджаки, штани, що ста-
ють вужчими і заправляються у чоботи, а сорочки 
нового крою з відкладним коміром то смугасті, 
то ще орнаментовані геометричним візерунком. 
У жіночих строях також відбулися деякі зміни, 
але не так кардинально. Дівчата (за новою модою) 

замість плахт почали носити спідниці. Серед 
прикрас з’явилося намисто зі штучних матеріа-
лів, у орнаментиці геометрія почала поступатися 
натуралістичним рослинним мотивам. В усьому 
іншому продовжували дотримуватися старих тра-
дицій, зберігаючи високий смак, що вдалося поба-
чити і вдало проілюструвати П. Ярмоленкові.

Відстороненим від реальності, ідеалізова-
ним виглядає сімейний портрет «Родина Дмитра 
Микули», 1933 р. (рис. 6). Г. Щупак детально опи-
сала історію віднайдення портрету. Л. Настич, 
власниця портрету з м. Переяслава-Хмельниць-
кого, купила хату у синів Галини Дмитрівни 
Микули, яка зображена на руках у матері Горпини. 
Її брат Іван, що на коні, загинув під час ІІ світової 
війни, церква святих Петра і Павла та хата не збе-
реглися (Плагонюк, 2006: 45).

Батько – Дмитро Микула – зображений фрон-
тально з коромислом у руці, так, наче він щойно 
налив коню води. Дмитро одягнений у білу вишиту 
сорочку, синьо-зелений піджак, сині шаровари 
і чорні чоботи. Його постать у композиції твору 
акцентовано розташуванням у центрі на тлі хати.

Сина П. Ярмоленко зобразив ліворуч, з нагай-
кою в руці, верхи на коні, показаному правим 
боком, який п’є воду; ноги Івана – у профіль, 
тулуб – у тричетвертному повороті ліворуч. Одяг-
нений він так само, як і батько, що ріднить їх візу-
ально, на голові – картуз. Крім того, до сімейного 
кола хлопця вводять лелека на даху господарської 
будівлі, що ліворуч, і кінь. Під копитами коня – 

Рис. 6. П.М. Ярмоленко, «Сім’я Дмитра Микули». 1933. Полотно, олія. 102 х 149. 
НЦНК «Музей Івана Гончара»

Тимошенко Н. Портретний живопис Панаса Ярмоленка як рефлексiя фольклору



Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 35, том 5, 202184

Мистецтвознавство

радісний песик із висолопленим язиком. На даль-
ньому плані поміж деревами – церква із дзвіни-
цею, хати.

Зображення Івана на коні корелюється з дуже 
популярною на той час картиною «Ярина», що 
міститься у збірці Музею НМАПУ авторства 
П. Ярмоленка (рис. 7). Сюжет пов’язаний із пое-
мою Тараса Шевченка «Невольник», відображено 
фрагмент проводів батьком і Яриною Степана до 
війська. На картині Степан зображений верхи на 
коні, в такій самій позі, як і Іван на портреті своєї 
родини. На варіантах, виконаних іншими худож-
никами, трапляються підписи: «Веде коня за 
поводи та плаче Ярина; старий батько іде рядом, 
научає сина…» (Шевченко, 1976: 223–224). 
«Ярина» був надзвичайно популярний сюжетом у 
народі. Іноді митцям вдається в живописі перед-
бачити майбутнє своїх героїв, як і П. Ярмоленкові 
у випадку з Іваном.

Горпина сидить під хатою на ослінчику фрон-
тально, тримаючи на руках дочку Галю у черво-
ному платтячку. Вона в білій вишитій сорочці, 
синьо-зеленій спідниці, синій керсетці, на шиї 
намисто і хрестик, на голові біла хустка. За її спи-
ною хата і високі кущі квітів, ліворуч – жовтогарячі 
лілії, праворуч уявна рослина на довгих стеблах із 
червоними квітками, невідомий біологічний вид 
яких указує на символ родини – Дерево життя.

Біля ніг хазяйки зображено кота, якому бай-
дуже до курчат, що ходять перед ним разом із 

квочкою. Ця ідеалістична казкова сцена відсилає 
до фольклору, де кіт – не реальна тварина, а істота, 
що прийшла з колискових і прислів’їв: «Кіт мур-
личе – дітей кличе» (Пазяк, 1989: 185) або «Ходи 
котику, дай до хати, будеш дітки колихати» (Сухо-
брус, Федас, 1973: 161). Про квочку з курчатами 
також існує приказка: «Як квочка з курчатами, так 
і жінка з дитятами» (Плав’юк, 1996: 140), що сим-
волізує саму господиню.

Одяг портретованих виконаний у темних 
синьо-зелених кольорах, від чого постаті виді-
ляються на світлих зелено-вохристих предметах 
тла. Білі плями щедро орнаментованих червоним 
декором сорочок зосереджують увагу на облич-
чях. Червоним пломенисто-відкритим кольором 
маляр створює контрастні акценти до додатко-
вого зеленого, відтінки якого переважають. Уна-
слідок того, що художник не користується тоном, 
відсутні тіні від постатей, виникає позачасове 
враження. Таким чином, ідейний складник твору 
зосереджено на родинно-побутових, морально-
етичних аспектах життя людей у контексті безпе-
рервності циклів буття.

Народна творчість уникала відображення тяж-
ких моментів. «Сутність народного ідеалу завжди 
було протиставлення добра – злу, краси – розпаду, 
смерті, вічного – кінцевому, тимчасовому. Адже 
саме це живить мистецтво здоровою, моральною 
силою» (Некрасова, 1983: 47). Народна мудрість, 
сформована тяжкими випробуваннями мину-

Рис. 7. П.М. Ярмоленко, «Ярина». 1932. Фанера, олія. 34 х 54. НМАПУ
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лого, через творчість П. Ярмоленка проголошує 
незмінні вічні національні ідеали та сімейні цін-
ності, що забезпечували виживання етносу.

Висновки. Фольклорні рефлексії – несвідоме 
відображення духовних і матеріальних аспектів 
дійсності, і саморефлексії – зображення себе як 
учасника у житті громади у творчості П. Ярмо-
ленка виражені у достовірному відображенні 
місцевих типажів, у протокольній увазі до дета-
лей, етнографічних аспектів життя і побуту, у 
застосуванні традиційної символіки, у поетиці 
образів, які відсилають до міфопоетичних зраз-

ків усної народної творчості. У полотнах при-
сутній елемент казковості та фантазії як вияв-
лення творчого духу вільної особистості, тому 
П. Ярмоленко водночас виявив себе як докумен-
тальний оповідач і як творець власного часо-
простору.

До подій Голодомору, жертвою якого став увесь 
український народ, П. Ярмоленко поставився 
по-філософськи помірковано, мужньо дбаючи 
про родину. Мистецтво стало для нього одним із 
засобів порятунку, допомогло залишитися живим 
самому та уберегти своїх рідних від загибелі.
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рігаються у методичному фонді Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Навчальні роботи відобра-
жують теоретичні та практичні засади навчального процесу у 1960–1970-х рр., а також засвоєння студентами 
принципів натюрмортного мистецтва, що надають можливість оволодіти необхідними професійними вміння-
ми та навичками, засвоїти основні закономірності академічного живопису, а досліднику – простежити процес 
набуття студентами виконавської майстерності. Першочергового значення у практичному вивченні натюрмор-
ту студентами набуває розвиток композиційного бачення, розуміння засобів конструктивної побудови форми, 
світло-тонального і колористичного вирішення, досягнення досконалості у передачі фактури предметів.

Розкрито, як вихованці ознайомлювалися з колом питань, спрямованих на вирішення творчих завдань у подаль-
шій практичній діяльності, а саме можливістю вільного добору засобів образотворення і різних технік живопи-
су. Наголошено на вагомому значенні на початковому етапі навчання використання теоретичних знань у творчій 
практиці. Практичні навички, отримані студентами під час виконання натюрморту, значно підвищують рівень 
їхнього професіоналізму та індивідуального мистецького бачення. Виявлено основні етапи роботи над навчаль-
ним натюрмортом: визначення задуму, виконання етюду-пошуку, підготовчий рисунок під живопис на обраному 
форматі, визначення загального світлотного і колористичного вирішення. Проаналізовані живописні полотна 
демонструють етапи навчання, які ґрунтуються на системі послідовного ускладнення композиційних, пластич-
них і колористичних завдань.

Показано, що в академічних постановках перших курсів вихованці вчилися цілісному баченню натури, орга-
нізації тональних і колористичних зв’язків між предметами. Більш складним завданням, які стояли перед сту-
дентами, було натюрмортне зображення в розширеному глибокому просторі з виявленням центру композиції. 
Ці академічні принципи вивчалися під час виконання натюрморту в інтер’єрі, котрий здебільшого виконувався 
студентами на другому курсі. На цьому етапі в методиці викладання академічного живопису відбувалося значне 
ускладнення навчальних завдань додаванням до натюрморту елементів античних скульптур (гіпсових орнамен-
тів, малих архітектурних форм, класичних взірців). Аналіз збережених робіт демонструє високий фаховий рівень 
підготовки студентів, що простежується в лаконічній узгодженості об’єктів зображення та предметно-про-
сторового середовища.

Виявлено, що в академічних завданнях для студентів старших курсів використовувалось штучне освітлен-
ня натюрморту, яке надавало нового змісту навчальним завданням, підсилювало ефектність тональних і коло-
ристичних сполучень. Живописний і технічний арсенал майбутніх художників також збагачувався роботою на 
пленері під час літньої практики. Тоді студенти вивчали особливості виконання натюрморту за умов сонячного 
освітлення: мінливості кольору, відтінків, рефлексів, теплих і холодних контрастів.

Збережені в архіві ХХПІ студентські роботи 1960–1970-х рр. надзвичайно різноманітні за тематикою і 
складністю поставлених фахових завдань. Живописні полотна Проніна, Бабакалова, Муравйова, Хохлова, Хабарі-
ної, Лозового, Черенкова демонструють органічне поєднання ознак станкового, монументального, театрально-
декораційного мистецтва. Аналіз академічних творів свідчить про синтез образотворчих засобів і колористич-
них можливостей станкового живопису, що є основними особливостями творчої практики мистецької школи 
Харкова означеного часу. Ці ознаки були пов’язані з інноваційними авторськими методиками видатних харків-
ських митців – Бориса Косарєва (1897–1994), Михайла Шапошникова (1909–1989), Йосипа Карася (1918–2000), 
Леоніда Чернова (1915–1990), Юрія Старостенка (1931–1990), Євгенія Жердзицького (1928). Виявлено, що 
художники-педагоги вплинули не тільки на освітню реорганізацію ХХПІ у 1960–1970-х рр., але й на становлення 
особистого творчого бачення студентів.

У дослідженні використовуються системно-порівняльний і мистецтвознавчий методи аналізу.

Федюн Є., Ковальова М. Натюрморти 1960–1970-х рр. iз фондiв Харкiвської…
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Проаналізовані роботи з фондів ХДАДМ вперше вводяться до наукового обігу. Показано, що більшість поло-
тен потребують реставраційного втручання. Проаналізовані академічні роботи демонструють досить високий 
рівень підготовки з академічного живопису студентів різних спеціалізацій Харківського художньо-промислового 
інституту 1960–1970-х рр., що надалі позитивно вплинуло на їхню творчу і педагогічну діяльність і на розвиток 
Харківської художньої школи.

Результати можуть бути використані у подальших дослідженнях історії та теорії українського мисте-
цтва, зокрема розвитку харківської художньої школи.

Ключові слова: академічний живопис, натюрморт, Харківський художньо-промисловий інститут, харків-
ська художня школа.
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STILL LIFES OF THE 1960–1970S FROM THE FUNDS  
OF KHARKIV STATE ACADEMY OF DESIGN AND ARTS

The Academic works of students of Kharkiv Art and Industrial Institute of the 1960–1970’s are stored in the methodical 
fund of Kharkiv State Academy of Design and Arts. The works reflect the theoretical and practical principles of the 
educational process in the 1960–1970’s as well as students mastering the principles of still life, which provide the 
opportunity to develop the necessary professional skills and basic laws of academic painting, and to trace the acquisition 
of performing skills for the researcher. Of paramount importance in the practical study of a still life by students is 
the development of compositional vision, understanding of the means of construction of a form, light-tonal and color 
solutions, perfection in the display of the texture of objects.

The analysis results in the ways how the students learned the range of issues aimed at solving creative tasks in further 
practical activities, namely, the possibility of free selection of means of education and various painting techniques. It is 
evident that theoretical knowledge plays a key role in creative practice at the initial learning stage while practical skills 
acquired by students during the performance of still life significantly increase the level of their professionalism and 
individual artistic vision. The main stages of work on the educational still life are: development of the plan, performance 
of the etude-search, preparatory drawing for painting in the chosen format, definition of the general light, and color 
decision. The analyzed paintings demonstrate the stages of learning based on the system of successive complications of 
compositional and coloristic tasks.

The analysis of the academic productions shows that the first-year students learned a holistic vision of nature, the 
organization of tonal and color connections between subjects. The most difficult task for the students was a still life 
image in an expanded deep space with the discovery of the center of the composition. These academic principles were 
studied while performing still life in the interior. Whereas this task was mostly completed by sophomores. At this stage, 
the academic painting teaching method was implemented to complicate significantly educational tasks by adding to the 
still life elements of ancient sculptures (plaster ornaments, small architectural forms, classical specimens). The analysis 
of the preserved works demonstrates a high level of professional training of students, which can be traced in the concise 
consistency of the objects of the image and the subject-spatial environment.

It is proved that in the academic tasks for senior students artificial lighting of still life was used, which contributed a 
new meaning to the educational tasks, enhanced the effectiveness of tonal and color combinations. The picturesque and 
technical arsenal of future artists was also enriched by plein air painting during summer practice. Then students studied 
the features of still life in sunlight: color variability, shades, reflexes, warm and cold contrasts.

The students’ works of 1960–1970’s stored in KSADA are extremely diverse in subject and complexity of professional tasks. 
The paintings by Pronin, Babakalov, Muravjov, Khokhlov, Khabarin, Lozoviq, Cherenkov demonstrate an organic combination 
of the easel, monumental, theatrical, and decorative art features. The analysis of the academic works indicates the synthesis 
of these pictorial means and color possibilities of easel painting, which are the main features of the creative practice of the 
art school of Kharkiv of that time. These features were associated with innovative authorial methods of the famous Kharkiv 
artists – Boris Kosarev (1897–1994), Mykhailo Shaposhnіkov (1909–1989), Joseph Karas (1918–2000), Leonid Chernov 
(1915–1990), Yuri Starostenko (1931–1990), Eugene Zherdzickiq (1928). The artists-teachers evidently influenced not only the 
educational reorganization of KSADA in the 1960’s and 1970’s but also the formation of personal creative vision of students.
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System-comparative and art methods were used to conduct the analysis.
The analysis allowed to introduce the KSADA works into the scientific circulation for the first time. It was shown 

that the majority of paintings need restoration. It was revealed that the analyzed academic works prove a high level of 
training in the academic painting of students of different specializations of Kharkiv Art and Industrial Institute (KAII) of 
the 1960–1970’s which subsequently had a positive impact on their creative and pedagogical activities and development 
of the Kharkiv Art School.

Purpose of the research was to identify the main features of the still life under analysis of academic works from the 
funds of Kharkiv State Academy of Design and Arts (KSADA).

The results of the analysis can be used for further research on the history and theory of Ukrainian Art, in particular 
the development of Kharkiv Art school.

Key words: academic painting, still life, Kharkiv Art and Industrial Institute, Kharkiv Art School.

Постановка проблеми. Із моменту утворення 
вищої художньої освіти у Харкові та протягом її 
існування провідну роль відігравало навчання 
студентів академічного живопису.

Аналіз досліджень. Вивчення академічних 
постановок Харківського художньо-промисло-
вого інституту є першою спробою реконструкції 
освітнього процесу в означений період. У процесі 
виявлення й аналізу натюрмортів із фондів ниніш-
нього ХДАДМ (колишнього ХХПІ) використову-
вався мистецький доробок багатьох науковців 
із теорії академічного мистецтва. Особливості 
практичного виконання навчального натюрморту 
висвітлюються у працях зарубіжних дослідників 
А. Вогстафа (Wagstaff, 2012), P. Сшимінга (Schmid, 
2013), Дж. Арістідеса (Aristides, 2016), Г. Кре-
утца (Kreutz, 2016). Вітчизняні мистецтвознавці 
Г. Беда (Беда, 1986: 94), П. Білецький (Білецький, 
1973: 65), Ю. Кірцер (Кірцер, 2005: 161), торка-
ючись порушеної нами проблеми, вносять уточ-
нення в методику викладання фахових дисциплін. 
Основам образотворчої грамоти присвячені тео-
ретичні дослідження М. Ростовцева (Ростовцев, 
1984) і Г. Смирнова (Г. Смирнов, 2008: 10).

Джерельну базу дослідження доповнюють 
мемуарні та теоретичні матеріали, що містяться 
у п’ятому томі видання «Майстри мистецтва про 
мистецтво» (Мац, Яворська, 1968: 311) працях 
М. Сапатової (Сапатова, 2018: 90) і В. Мухамет-
динової (Мухаметдинова, 2016: 7). Особливості 
розвитку харківської художньої школи розгляда-
ються у низці монографій і публікацій В. Немцо-
вої (Немцова, 2016: 141), Л. Соколюк (Соколюк, 
2020: 52), В. Сидоренка (Сидоренко, 2008: 76), 
Т. Павлової, В. Чечик (Чечик, Павлова, 2009: 9, 
82), Є. Федюн (Федюн, 2020: 51). Біографічні відо-
мості про митців Харківщини представлені у 
виданні «Кафедра живопису Харківської дер-
жавної академії дизайну і мистецтв» (ХДАДМ, 
2015: 182), довіднику «Художники Харкова» (Без-
хутрий, 1967: 88, 162), в архівних матеріалах Наці-
ональної Спілки художників України (ХО НСХУ).

Метою дослідження є аналіз академічних робіт 
студентів ХХПІ (нині – Харківська державна акаде-

мія дизайну і мистецтв), що доповнює картину роз-
витку харківської художньої школи 1960–1970-х рр. 
Мета статті зумовила такі завдання:

1. Розкрити особливості педагогічного про-
цесу в мистецькому середовищі Харкова у 
1960–1970-х рр.

2. Проаналізувати академічні натюрморти, які 
мають історичну і художню цінність.

3. Виявити стилістичні та технологічні осо-
бливості академічних робіт означеного періоду.

Виклад основного матеріалу. Харків-
ська державна академія дизайну і мистецтв 
(у 1960–1970-х рр. – Харківський художньо-про-
мисловий інститут) є визначним художнім закла-
дом вищої освіти, у якому вже майже століття 
наші видатні художники закладають фундамент 
мистецької майстерності, включаючи живописну 
культуру у студентів різноманітних спеціалізацій. 
Серед іншого в харківській вищій художній школі 
продовжують зберігати та розвивати історично 
сформовані традиції українського реалістич-
ного живопису з його глибинними основами, що 
витримали і продовжують витримувати перевірку 
часом. Це підтверджують і академічні натюрморти 
з фондів ХДАДМ, які виконувалися студентами у 
1960–1970-х рр. під керівництвом плеяди видат-
них українських художників і ставали міцним під-
ґрунтям для подальшого засвоєння тодішніми сту-
дентами кращих традицій українського живопису.

Важливою ланкою засвоєння принципів ака-
демічного живопису є навчальний натюрморт. 
Виконання подібних завдань у мистецькій освіті 
дозволяє оволодіти необхідною кількістю про-
фесійних вмінь і навичок, дає можливість засво-
їти основні засоби образотворення, сприяє зрос-
танню професійної майстерності молодих митців. 
Студенти під час роботи у натюрмортному жанрі 
виконують низку завдань, що полягають у визна-
ченні гармонійної композиційної побудови, кон-
структивної основи об’ємних форм і простору, 
гармонізації кольорових співвідношень, передачі 
фактури предметів.

Крім того, пишучи натюрморт, найлегше піз-
нати «чарівну силу живопису», що дозволяє навіть 

Федюн Є., Ковальова М. Натюрморти 1960–1970-х рр. iз фондiв Харкiвської…



Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 35, том 5, 202190

Мистецтвознавство

невиразні натурні об’єкти зробити надзвичайно 
цікавими на живописному полотні, як визначає 
учень видатних митців С. Беседіна (1901–1996) 
та О. Шовкуненка (1884–1974), відомий україн-
ський мистецтвознавець і художник П. Білецький 
(1922–1998) (Білецький, 1973: 65). Тобто натюр-
мортна галузь дозволяє не тільки послідовно 
засвоїти засади академічного живопису, але й екс-
периментувати у різних стилістичних напрямах 
на основі натурних спостережень.

Академічні роботи студентів Харківського 
художньо-промислового інституту (ХХПІ) 
1960–1970-х рр. зберігаються у методичному 
фонді Харківської державної академії дизайну і 
мистецтв (ХДАДМ). Живописні полотна демон-
струють етапи навчання, що спираються на 
вивчення натури та ґрунтуються на системі послі-
довного ускладнення композиційних, пластичних 
і колористичних завдань.

Студенти ХХПІ 1960–1970-х рр., виконуючи 
практичні вправи, навчалися закономірностей 
освітлення в конкретному середовищі, техніці 
та технології живописних матеріалів, здобували 
практичні навички у вирішенні складних плас-
тичних, просторових світло-кольорових завдань. 
У побудові натюрморту важливе значення мають 
засади академічного рисунку, надзвичайно важ-
ливого у вихованні живописця. Також при вико-
нанні подібних робіт, на думку дослідника Кіцера, 
потрібно враховувати закони світлотіні, які дають 
змогу студентові виявляти об’єм і пропорцій-
ність предметів і їхню перспективу в картинній 
площині (Кірцер, 2005: 161). Композиційних і 
колористичних варіантів вирішень одного і того 
самого натюрморту може бути велика кількість, 

що дозволяє розглядати навчальні постановки як 
творчий експеримент для молодих художників. 
У процесі роботи над натюрмортною компози-
цією необхідно визначати розташування компози-
ційного центру, який виділяється масштабністю, 
тональною і колірною контрастністю; ритмом 
світлих і темних плям (Мац, Яворська, 1968: 311). 
Отже, виконуючи академічні завдання, студенти 
мають змогу варіювати композиційні групи пред-
метів для кращого вирішення, засвоювати особли-
вості передачі пластики натури, урізноманітню-
вати процес технічними засобами, надаючи своїй 
роботі самобутності.

Основні етапи створення станкової картини 
на прикладі натюрморту вивчаються студентами 
на першому курсі. Методика виконання навчаль-
ного завдання вибудовується певним чином: 
спочатку виконується етюд-пошук, у якому 
вирішуються основні композиційні, тональні та 
колористичні особливості натурної постановки. 
Після цього можна переходити на заданий фор-
мат, що за пропорціями відповідає попередньому 
пошуку, для побудови підготовчого рисунка під 
живопис, розкладу основних тональних і коло-
ристичних відношень, виявленню форми обра-
зотворчими засобами.

Збережені роботи в Харківській академії 
дизайну і мистецтв дають уявлення про профе-
сійний рівень вихованців ХХПІ 1960–1970-х рр. 
Понад п’ятдесят архівних полотен вирізняються 
самобутністю і складністю поставлених фахо-
вих завдань. Натюрморти студентів Бабакалова 
(рис. 1), Кузнецова «Натюрморт із бутлем» (рис. 2), 
Проніна «Натюрморт із овочами» (рис. 3) визна-
чаються високим рівнем майстерності, а саме 

  
Рис. 1. Бакалов (?). Натюрморт. 1974.  

Полотно, олія. 76х56. Фонд ХДАДМ (інв. № 484). 
Публікується вперше

Рис. 2. Кузнєцов. Натюрморт із бутлем.  
Не датований. Полотно, олія. 70х55. Фонд ХДАДМ 

(інв. № 260). Публікується вперше
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красою композиційних вирішень і колористичних 
відношень.

У картинах студентів перших курсів простежу-
ється зближення предметів у просторі, передача 
їхньої матеріальності та реалістичне моделю-
вання форми. Деякі полотна абітурієнтів спеці-
альності «Художнього проектування» (рис. 4, 5) 
мають за мету поглиблене вивчення конструк-
тивної побудови натурних об’єктів. Це завдання 
спрямоване на досягнення цілісності композиції, 
чіткого визначення тонального і колористичного 
зв’язку предметів і світлоповітряного середо-
вища. Роботи студентів демонструють грамотний 
розподіл декоративних світлотних і колористич-
них відношень, співзвучність теплих і холодних 
напівтонів, акцентування зорового і змістового 
центру композиції. Слід відзначити, що ці натюр-
морти відрізняються декоративністю стосовно як 
постановки предметів, так і їхнього живописного 
трактування і викликають асоціації із творами 
постімпресіоністів (Беда, 1986: 94).

Відповідно до програми другого курсу 
навчання студенти виконували натюрморт в 
інтер’єрі, у якому зображення предметних форм 
узгоджувалося з інтер’єрним середовищем і 
виявленням композиційного центру твору. Такий 
натюрморт вирішується більш цілісно, без деталь-
ного опрацювання дрібних частин (ХДАДМ, 
2015: 182). Темперні інтер’єрні роботи студен-
тів Хохлова «Помаранчевий вазон» (рис. 6), Гор-
бунова «Натюрморт в інтер’єрі» (рис. 7) значно 
ускладнені освітленням із вікна. Зазвичай дже-
рело світла знаходиться з боку або позаду зобра-
жуваного предмета, який виглядає темним силуе-
том на світлому фоні. Такий прийом називається 
контражуром, або «проти світла» (Мухаметди-
нова, 2016: 7). При виконанні в контражурі необ-

хідно збагачувати колір силуетів, які, на перший 
погляд, здаються темними.

Натюрморт із вазоном (рис. 6) відзначається 
відмінною тональною гармонією білих відтінків, 
збалансованими кольорами темперного живопису, 
що привертають увагу до центру академічної 
постановки. Автор вміло зобразив драпування, 
виявляючи орнамент у тінях і на зламі предмет-
ної площини. Світло з вікна надає інтенсивності 
контрастним плямам полотна, утворюючи красиві 
силуети листя рослини, вазона, інших елемен-
тів натюрморту. За задумом і якістю виконання 
роботи цей натюрморт наближений до завершеної 
картини та був відзначений на методичній нараді 
відзнакою.

Інший натюрморт в інтер’єрі відтворює ще 
більш глибокий простір, що вдало трактується 
за допомогою засобів лінійної перспективи 
(рис. 7). Кімнатна рослина зображена цілісно, 
у складній зелено-синій гамі. Холодне світло 
з вікна збагачує палітру кольорів, рефлекси 

Рис. 4. Косенков. Натюрморт. Полотно, темпера. 
82х69. Фонд ХДАДМ (інв. № 263).  

Публікується вперше

Рис. 5. Невідомий художник. Натюрморт. Полотно, 
темпера. 100х133. Не датований. Фонд ХДАДМ 

(інв. № 680). Публікується вперше

Рис. 3. Пронін В. Н. Натюрморт із овочами. 
Полотно, олія. 1976. 43х72. Фонд ХДАДМ  

(інв. № 463). Публікується вперше
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на листях декоративно трактованого дерева. 
Полотно привертає увагу невибагливим природ-
нім розташуванням предметів. Це свідчить про 
те, що студенти самостійно знаходили «випад-
кові» композиційні постановки у холі академії. 
Більшість розглянутих робіт виконані у тем-
перній техніці, яка дозволяє досягти прозорості 
фарбових шарів, гармонічних переходів холод-
них і теплих відтінків при передачі матеріаль-
ності та фактурності предметів.

Збереглися декілька дворівневих натюрморт-
них постановок у неглибокому просторі, у яких 
простежуються схожі композиційні та колорис-
тичні принципи. На одному з них зображені кера-
мічні вироби народного промислу на тлі світлих 

драпувань. Талановитий учень вдало виконав 
важке завдання, збагативши кольоровими реф-
лексами світлі тканини, що сприяло впевненому 
трактуванню загальних площин твору. Квітковий 
орнамент є яскравим акцентом полотна (рис. 8). 
В іншій дворівневій постановці в ускладненій 
композиції простежується досконалість рисунку, 
грамотне перспективне зображення предметів у 
просторі. Ритм темних тіньових контрастів вдало 
відтіняє гіпсову розетку й округлий орнаментова-
ний вазон (рис. 9).

Подібним узгодженням тональних і колорис-
тичних відношень вирізняється полотно «Біле 
та жовте драпування» (рис. 10) студентки теа-
трально-декораційної майстерні Хабариної.

Рис. 6. Хохлов А. В. Помаранчевий вазон.  
Не датований. Полотно, темпера. 100х80.  

Фонд ХДАДМ (інв. № 840). Публікується вперше

Рис. 7. Горбунов. Натюрморт в інтер’єрі.  
Не датований. 145х100. Фонд ХДАДМ (інв. № 47). 

Публікується вперше

Рис. 8. Невідомий художник. Натюрморт в 
інтер’єрі. Не датований. Полотно, олія. 100х77.

Фонд ХДАДМ (інв. № 142). Публікується вперше

Рис 9. Петров. Натюрморт в інтер’єрі. 1964. 
Полотно, темпера. 121х61. Фонд ХДАДМ  

(інв. № 766). Публікується вперше
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Натюрморт демонструє послідовне виконання 
складних академічних завдань: конструктивної 
побудови дворівневої постановки, тонального 
та кольорового вирішення площин, визначення 
акценту композиції та розкриття теми завдання. 
Постановка відзначається вишуканою кольоро-
вою гамою, майстерним виконанням драпувань 
і ретельним підходом до зображення дрібних 
деталей. Зв’язок із морською тематикою визна-
чає мотуззя на передньому плані натюрморту. Ця 
деталь часто зустрічається в завданнях театрально-
декораційної майстерні видатного українського 
митця-педагога Бориса Косарева. Він намагався 
урізноманітнити процес навчання, полюбляв експе-
риментувати з підбором незвичних предметів в ака-
демічних постановках. Доведено, що у 1960-х рр. 
Б. Косарев вводив інноваційні зміни у методику 
викладання живописних натюрмортів. Це підтвер-
джують світлини натюрмортів із монографії мисте-
цтвознавців В. Чечик, Т. Павлової «Борис Косарев: 
1920-ті рр. Від малярства до теа-кіно-фото» (Чечик, 
Павлова, 2009: 9; 82, 83, 139, 155), які нагадують 
збережені в фонді академії твори.

Характерним для другого курсу навчання було 
значне ускладнення завдань при виконанні ака-
демічних постановок, а саме введення у неглибо-
кий простір декоративного натюрморту гіпсової 
голови. Виконання етюдів такого завдання розви-
ває у студентів здатність анатомічно правильно 
передавати форму гіпсової моделі. Короткочасні 
замальовки побудови предметів із виявленням 
силуету голови корисні для вивчення законів 
тональних співвідношень світлої моделі голови у 
зв’язку із кольоровим оточенням натюрмортного 
середовища (Смирнов, 2008: 10).

Обов’язковими завданнями навчального про-
цесу ХХПІ та сучасної ХДАДМ є академічні 
постановки гіпсових фігур: Венери, Афродіти, 
античних масок, гіпсових орнаментів («розе-
ток»). У роботі Іванова (рис. 11) можна помітити, 
що гіпсова модель трактувалася як домінуюча і 
контрастна частина композиції, утім, підпорядко-
вана загальному тону роботи. Постановка відзна-
чається високим рівнем вмінь і навичок: доско-
налістю композиційного рішення, вишуканістю 
холодно-бузкової гами. Натюрмортна постановка 
із зображенням гіпсових капітелей і драпувань 
студента Крилова (рис. 12) вирішена монумен-
тально, конструктивно узагальнено, стримано за 
колоритом.

На старших курсах постановки ускладню-
валися шляхом включення у натюрморт більш 
складних елементів або ж цілого ряду гіпсових 
моделей – архітектурних елементів і класич-
них скульптур. Подібне завдання «Натюрморт 
із гіпсовою вазою» (рис. 13) належить пензлю 
В. Лозового, надалі – видатного художника, 
педагога та митця харківської школи. Він ціл-
ком впевнено застосував усі знання з навчальної 
академічної програми під час роботи над анти-
чним мотивом. Відмінне знання рисунка допо-
могло впевнено промоделювати форму драперій 
на задньому плані та досконало зобразити об’єм 
гіпсової вази, ускладненої зображенням на ній 
фігур античних героїв.

Велике значення для засвоєння принципів ака-
демічного живопису мала пленерна практика, яка 
проводилася влітку. Під пильним керівництвом 
викладачів ХХПІ студенти навчалися зображувати 
тематичні натюрморти на природі. Основними 

 
Рис. 10. Хабарина В. Біле та жовте драпування.  

Не датований. Полотно, темпера. 98х64.  
Фонд ХДАДМ (інв. № 692). Публікується вперше

Рис. 11. Іванова І. Натюрморт із гіпсовою головою. 
Не датований. Полотно, олія. Фонд ХДАДМ  

(інв. № 485). Публікується вперше
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завданнями було виявлення зв’язку середовища 
із предметами натюрморту, достовірна передача 
кольору за умов сонячного освітлення, цілісне 
сприйняття композиції. Роботи, виконані під час 
практики, повинні були вирішувати проблеми 
ритму, гармонії в картинній площині натюрморту. 
Передача багатства колірних рефлексів сприяла 
емоційності живопису і його домінуванню над 
формальними завданнями (Сапатова, 2018: 90).

Завершуючи аналіз натюрмортних постановок, 
слід розглянути «Натюрморт на пленері» студента 
Черенкова (рис. 14). Основою творчої компози-
ції стали будівельні матеріали: цеберка з піском, 
дошки, тертка та малярний пензель. На відміну 
від попередніх студентських робіт, полотно від-
значається ретельною проробкою цегляного тла 
та складністю у вирішенні загальних живописних 
завдань. Важливо підкреслити, що робота спо-
внена «пленерним настроєм» – середовище та 

предмети просякнуті сонячними променями, які 
доповнюють рефлекси, котрі сприяють передачі 
об’єму, багатству кольорів у їх складній взаємо-
дії. Якість твору підсилює добір техніки темпер-
ного живопису, що дає змогу довго працювати 
над деталізацією кожного предмета у тематичній 
постановці.

Збережені академічні натюрморти студен-
тів ХХПІ 1960–1970-х рр. демонструють теоре-
тичні та практичні завдання у процесі навчання в 
художньому закладі. Ретельне засвоєння принци-
пів натюрмортного мистецтва допомагали вихо-
ванцям інституту оволодіти необхідними про-
фесійним вміннями та навичками для засвоєння 
основних засад академічного живопису.

Історично сформовані традиції художньої 
школи Харкова підтримувалися у навчанні май-
стрів станкового мистецтва, декоративно-при-
кладної та художньо-промислової сфери (Соко-

Рис. 13. Лозовий В. Я. Натюрморт із гіпсовою вазою. 
1958. Полотно, темпера. 130х57. Фонд ХДАДМ  

(інв. № 870). Публікується вперше

Рис. 14. Черенков. Натюрморт на пленері. 1964. Полотно, темпера. 
68х123. Фонд ХДАДМ (інв. № 759). Публікується вперше

Рис. 12. Крилов. Натюрморт. Не датований. 85х54. 
Фонд ХДАДМ (інв. № 590). Публікується вперше
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люк, 2020: 52). Як зазначає мистецтвознавець 
В. Немцова, у 1960-ті рр. у Харкові сформувалася 
ціла плеяда талановитих і професійних майстрів, 
котрі були викладачами ХХПІ, а згодом – і гор-
дістю харківської художньої школи. Серед них – 
Борис Косарев (1897–1994), Михайло Шапош-
ніков (1909–1989), Йосип Карась (1918–2000), 
Леонід Чернов (1915–1990), Юрій Старостенко 
(1931–1990) і Євгеній Жердзицький (1928). 
Достеменно відомо, що видатні художники-педа-
гоги розвинули не тільки методику викладання 
в Харківському художньо-промисловому інсти-
туті у 1960–1970-ті рр, але й вплинули на осо-
бисте творче формування студентів. Дотримую-
чись традиційних основ ґрунтовної мистецької 
школи, які заклала ще засновниця харківської 
професійної художньої освіти – Марія Раєв-
ська-Іванова (1840–1912), педагоги виховували 
у молодого покоління митців особистісне творче 
бачення дійсності, розвиваючи їхні професійні 
знання і вміння.

Під керівництвом ректора М. Шапошнікова 
(із 1948 до 1972 рр.) у 1968 р. відкрилася лабо-
раторія кольорознавства, що значно збагатила 
методику викладання художньої освіти. Це важ-
ливе нововведення відкрило нові перспективи у 
підготовці універсального художника, які збере-
глися в харківській художній освіті досі (Немцова, 
2016: 141). Цікаво, що власна імпресіоністична 
живописна манера митця М. Шапошнікова, побу-
дована на традиціях станкового живопису, із часом 
видозмінювалася до проектного стилю мислення 
та почала тяжіти до імпровізації. Як не дивно, 
художник експериментував не тільки у своїй 
творчій діяльності, а і в побудові академічних 
навчальних постановок для студентів, вносячи у 
натюрмортні композиції конструктивні завдання. 
Це доводить збережений темперний натюрморт 
студента першого курсу Косенкова (рис. 4).

Знаний майстер рисунку і живопису Л. Чернов 
викладав у ХДХІ та ХХПІ (1944–1988). За час 
своєї плідної педагогічної діяльності він виховав 
чимало видатних митців Харкова. Саме під його 
керівництвом розпочали свою творчу діяльність 
відомі сучасні митці Є. Тригуб, В. Ковтун. Чер-
нов навчив студентів бачити загальне у компози-
ції, вимагаючи чіткого та виваженого рисунку з 
натури. Про це свідчать архівні роботи ХДАДМ 
1970-х рр. Майстер працював у жанрі пейзажу і 
натюрморту, рідше – портрету. Роботи відзнача-
лися виразними та чистими кольорами, насліду-
ючи імпресіоністичне бачення натури. Подібні 
задачі ставили перед студентами відомі викла-
дачі Й. Карась і Ю. Старостенко. Вони навчали 

художню молодь тонкого розуміння предметного 
та світлоповітряного середовища. Роботи їхніх 
студентів вирізнялися графічним трактуванням 
натюрмортних елементів і колірною гармонією.

Реалістичні традиції у художній освіті про-
стежуються також у численних студентських 
роботах, виконаних під керівництвом відомого 
харківського митця Є. Жердзицького. Основою 
академічних завдань викладача стали компо-
зиційна майстерність, чіткий рисунок, багата 
палітра кольору, а також єдність реалістичних і 
декоративних елементів. Б. Косарев відзначався 
новаторством у підході до академічних поста-
новок, додаючи своє творче бачення в тематику 
завдань, які він ставив перед своїми учнями. Про 
це свідчать слова його учня – зараз всесвітньо 
відомого сучасного митця В. Сидоренка: «Мені 
надзвичайно поталанило, що я вчився у Косарева, 
який, перетнувши своєрідний часовий місток між 
авангардом і сучасністю, реалізував себе в учнях» 
(Сидоренко, 2008: 76).

Сценограф Б. Косарев очолював майстерню 
театрально-декораційного мистецтва з початку 
1950-х до 1980-х рр., створивши унікальну сту-
дію темперного живопису. Роботи його студентів 
позначені змістовністю, високим рівнем живопису 
та високим професіоналізмом. Педагог шукав 
особистий підхід до кожного студента, винаходив 
для нього індивідуальне, часом карколомне, але 
чітке і зрозуміле завдання. Першими випускни-
ками майстерні Б. Косарєва були Г. Нестеровська, 
Л. Писаренко, І. Дешко, М. Ривін, котрі згадували 
свого наставника як суворого та вимогливого 
викладача (Федюн, 2020: 51).

Процес навчання у Косарева перетворювався 
на цікаві творчі пошуки, ремісництво ставало 
майстерністю. Наприклад, художник пропонував 
студентам знайти сто відтінків білого у різних 
матеріалах, зокрема папері. Рутинну інтарсію 
подавав як пошук лінії, кольору, вивчення фак-
тури деревини (Сироренко, 2008: 76). Багато-
гранна праця педагога Бориса Косарева, відобра-
жена у творчості його учнів, впливала на розвиток 
особистого зростання кожного студента.

Висновки. Живописне зображення натюр-
морту має велике значення для оволодіння ака-
демічною художньою грамотою. Показано, що 
під час роботи над натюрмортом студенти Хар-
ківського художньо-промислового інституту у 
1960–1970-х рр. виконували завдання, пов’язані 
з вивченням композиційної та конструктивної 
побудови форм на площині, визначенням кольо-
рових співвідношень і передачею фактури пред-
метів. Практичні навички, здобуті у процесі вико-
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нання натюрморту, підвищували майстерність 
студентів, сприяли розвитку їхніх фахових вмінь, 
надаючи їм підготовку для вирішення подальших 
більш складних живописних завдань у живопис-
ній і дизайнерський практиці.

У фонді ХДАДМ збереглися твори 
1960–1970-х рр. студентів першого, другого, 
четвертого та п’ятого років навчання. Ці роботи 
демонструють основний принцип академічного 
навчання – від простого до складного, показують 

засади формування творчих уподобань багатьох 
тогочасних українських митців. Плеяда видатних 
митців Харківщини (Б. Косарєв, М. Шапошніков, 
Л. Чернов, Й. Карась, Ю. Старостенко, Є. Жер-
дзицький) значно вплинули на творчий розвиток 
майбутніх художників. Збережені натюрморти, 
що вводяться до наукового обігу вперше, є важ-
ливим методичним, мистецьким надбанням не 
тільки Харківщини, а й українського мистецтва 
1960–1970-х рр.
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ХУДОЖНЄ СЛОВО ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ  
ГАРМОНІЙНО РОЗВИНЕНОЇ ОСОБИСТОСТІ

У статті охарактеризовано дефініції понять «гармонійно розвинена особистість», «слово», «словесний 
образ», «мистецтво слова», «мистецтво витонченої словесності», «засоби художнього слова», «літературна 
освіта».

Актуальність теми «Художнє слово як засіб формування гармонійно розвиненої особистості» полягає в 
тому, що для підготовки майбутніх фахівців у вищому навчальному закладі не досить лише теоретико-практич-
ного курсу навчання викладачем дисципліни «Українська література». Треба залучати до занять такого типу 
представників творчої інтелігенції з метою популяризації художнього слова.

Проблеми, які спонукають вивчати вибрану тему, нині є важливими. Наскільки вмотивованим є курсант, 
студент закладу фахової передвищої освіти до вивчення навчальної дисципліни «Українська література», 
настільки вищим є рівень володіння мовою художнього слова, а також загального користування. Відповідно, 
зникають мовні та психологічні «бар’єри» комунікаційного складника практичного заняття з української літе-
ратури, з’являється бажання опановувати сучасну українську літературну мову, вдосконалювати свої знання, 
уміння, навички з навчальної дисципліни, використовуючи прочитані, прослухані літературно-мистецькі твори, 
побачені художні фільми та театральні вистави, навчальні підручники, посібники, довідники, словники, працюю-
чи у навчальних кабінетах мовного, літературного та мистецького напрямів закладу фахової передвищої освіти. 
Лише у творчій співпраці курсантів, студентів і викладача української літератури можливе досягнення високих 
результатів під час проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Українська література» у закладі 
фахової передвищої освіти.

Поставивши перед собою мету, ми розглянули шляхи і визначили прийоми розвитку мотивації до вивчен-
ня навчальної дисципліни та підвищення комунікативної, літературно-мистецької спрямованості практичних 
занять, основні принципи проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Українська література» у 
закладі фахової передвищої освіти; конкретизували теоретичні засади методики організації, підготовки та 
проведення практичних занять із зазначеної навчальної дисципліни; окреслили ефективні форми та методи для 
проведення навчальної діяльності на практичних заняттях з української літератури; проаналізували як художнє 
слово формує гармонійно розвинену особистість на етапах практичних занять.
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Працюючи з темою, були опрацьовані літературні джерела, проведені дослідження під час організації, підго-
товки та проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Українська література». Учасники освітньо-
го процесу продемонстрували розуміння актуальності співпраці викладачів, представників творчої інтелігенції, 
курсантів і студентів. Виходячи з реалій сьогодення, навчальний процес слід організовувати різноманітно, опти-
мально варіюючи теоретичний матеріал з практичними завданнями, ефективно залучати у навчальний процес 
представників творчої інтелігенції, а саме: письменників, митців, акторів, артистів, таким чином мотивуючи 
здобувачів освіти долучатися до художнього слова як засобу формування гармонійно розвиненої особистості.

Ключові слова: гармонійно розвинена особистість, слово, словесний образ, мистецтво слова, мистецтво 
витонченої словесності, засоби художнього слова, літературна освіта.
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ARTISTIC WORD AS A MEANS OF FORMATION  
OF A HARMONIOUSLY DEVELOPED PERSONALITY

This paper defines the following terms such as “a harmoniously developed personality”, “word”, “verbal image”, 
“the art of the word”, “the art of refined literature”, “means of an artistic word”, “literary education”.

The topic of the “Artistic word as a means of forming a harmoniously developed personality” is relevant for teaching 
future professionals, by a teacher in the higher education institution, being as a supplement to having a theoretically-practical 
course of the Ukrainian literature. In such a way, being involved in the classes, the Art representatives and the Ukrainian 
language and literature teachers can better popularize the artistic word in the language of the future professionals.

There are important problems that incentivize to study the aforementioned topic. To start with, there is a relationship 
between a student’s motivation to study the course of the Ukrainian language and literature and his abilities to use artistic 
expressions in his communication: the more motivated the student of the higher educational institution is, the higher 
the level of his artistic wording usage in his spoken and written language is. Furthermore, language and psychological 
barriers in communication disappear during practical lessons of the Ukrainian language. In result, there is an advanced 
desire to master the modern Ukrainian literature language by future professionals of the higher education institution. 
Therefore, they improve their knowledge, skills, abilities in the above-mentioned discipline, by interactively using read 
and listened artistic pieces of work, such as fiction films and theatrical performances, textbooks, manuals, reference 
books, dictionaries, available in the language and literature or artistic-related courses classrooms of the institution 
of professional higher education. With the creative cooperation of students and teachers of the Ukrainian literature, 
achieving high results during practical classes of the Ukrainian Literature in the institution of professional higher 
education is projected.

Having setting the goal, we have defined the means to develop motivation of students to study the above mentioned 
course, by increasing communicative and literary & artistic orientations of practical classes, as well as enhancing 
basic principles of conducting the Ukrainian literature practical classes in the institution of professional higher 
education; specified theoretical principles of organization methods, preparation and practical classes conduction of the 
aforementioned discipline; outlined effective forms and methods for conducting educational activities in the Ukrainian 
literature practical classes; analyzed how the artistic word forms a harmoniously developed personality at the different 
stages of practical training.

Савченко О., Шлемко М., Коверсун Н. Художнє слово як засiб формування…
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Having worked with the topic, literature sources were analyzed, research on the organization, preparation and 
conduction of the practical classes of the Ukrainian Literature course was executed. Participants of the educational 
process demonstrated a great understanding of the relevance between teachers, artists and students’ collaboration. Given 
today’s reality, the learning process should be organized in different ways, with an optimally varying amount of theory 
and practical tasks, also effectively engaging representatives of Art in the educational process, such as writers, artists, 
actors etc. Therefore, future professionals are motivated to join in the learning of the artistic word as a means of forming 
a harmoniously developed personality.

Key words: harmoniously developed personality, word, verbal image, art of the word, art of refined literature, means 
of an artistic word, literary education.

Постановка проблеми. Серед проблем, які 
найбільше турбують сучасну українську вищу 
школу в галузі викладання навчальної дисципліни 
«Українська література» і методики проведення 
практичних занять, варто назвати:

– недостатню мотивацію у курсантів і сту-
дентів фахової передвищої освіти до вивчення 
навчальної дисципліни «Українська література»;

– різний рівень володіння художнім словом як 
засобом формування гармонійно розвиненої осо-
бистості курсантів і студентів навчальних груп;

– мовні та психологічні «бар’єри» курсантів і 
студентів, що перешкоджають вільній комуніка-
тивній, літературно-мистецькій спрямованості 
практичного заняття;

– незначну кількість тем, недостатню кількість 
часу, де вивчається художнє слово, що не сприяє 
глибокому та результативному опануванню мате-
ріалу з навчальної дисципліни;

– значна кількість курсантів і студентів від-
дають перевагу користуванню сучасними техніч-
ними засобами, а не читанню художньої книги, 
відвідуванню театрів, виставок, зустрічам з пред-
ставниками творчої інтелігенції, а саме: письмен-
никами, митцями, акторами, артистами;

– наявність бажання у незначної кількості кур-
сантів і студентів долучатися до участі у поетич-
них, мистецьких, мовно-літературних конкурсах, 
фестивалях, поетичних читаннях;

– курсанти та студенти зосереджені лише на 
тих дисциплінах, які знадобляться їм під час опа-
нування їхнього майбутнього фаху.

Це незначний перелік проблем, які вирішу-
ють викладачі, курсанти та студенти під час 
вивчення навчальної дисципліни «Українська 
література». Тому практичні заняття із залучен-
ням представників творчої інтелігенції є альтер-
нативою щодо вирішення нагальних питань у 
процесі викладання та навчання у закладі фахо-
вої передвищої освіти.

Аналіз досліджень. Звичайно, досліджен-
ням теоретичних і практичних питань щодо 
формування гармонійно розвиненої особистості 
засобами художнього слова як в учнів загально-
освітніх шкіл, так і у курсантів і студентів закла-

дів фахової передвищої освіти займалися такі 
вчені, як І. Зязюн, Б. Степанишин, К. Ушинський, 
М. Фіцула та інші. Якщо говорити про терміни 
проведення досліджень і оприлюднення публіка-
цій, присвячених формуванню гармонійно роз-
виненої особистості засобами художнього слова, 
то майже всі вони сучасні, за винятком деяких, 
зокрема К. Ушинського. Більшість з них з’явилася 
у 90-х роках минулого століття та на початку 
2000-х. Проте сучасні тенденції конкретизують 
вимоги щодо формування гармонійно розвине-
ної особистості засобами художнього слова, тому 
доцільно, з огляду на базові наукові здобутки 
і синтезуючи теоретичний досвід, приділити 
більше уваги зустрічам з представниками творчої 
інтелігенції, а саме: письменниками, митцями, 
акторами, артистами, та створенню практичних 
матеріалів щодо методики організації, підготовки 
та проведення практичних занять з навчальної 
дисципліни «Українська література» у закладі 
фахової передвищої освіти.

Мета статті – розглянути шляхи, форми і 
методи формування гармонійно розвиненої осо-
бистості засобами художнього слова, визна-
чити прийоми розвитку мотивації до вивчення 
навчальної дисципліни «Українська література» 
та підвищення комунікативної, літературно-мис-
тецької спрямованості практичного заняття з ура-
хуванням сучасних пропозицій і рекомендацій 
щодо методики організації, підготовки та прове-
дення практичних занять з навчальної дисципліни 
«Українська література» у закладі фахової перед-
вищої освіти.

Виклад основного матеріалу. Насамперед 
необхідно з’ясувати визначення понять «гармо-
нійно розвинена особистість», «слово», «сло-
весний образ», «мистецтво слова», «мистецтво 
витонченої словесності», «засоби художнього 
слова», «літературна освіта».

Велике значення гармонійно розвиненої осо-
бистості усвідомлювалось у педагогіці ще з давніх 
часів. Багато хто з видатних педагогів минулого 
говорили, що підготовка доброзичливої людини 
не може зводитись тільки до її освіти та розумо-
вого розвитку. Давньоримський філософ Сенека 



101ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

писав: «Навчитись спершу добрих правил моралі, 
а потім мудрості, бо без перших важко навчитися 
останнього».

Головним виразником естетики є слово. На 
думку К. Ушинського, слово як засіб вираження 
в літературному творі набуває подвійної худож-
ньої сили (Ушинський, 1952: 150). Словесний 
образ має ще й понятійну основу і сприймається 
насамперед розумом. Тому література є важли-
вим засобом розвитку інтелекту здобувача фахо-
вої передвищої освіти. Художня освіта формує 
ціннісні орієнтації і виховує потребу в духовному 
збагаченні та самовдосконаленні, прищеплює 
любов до всього живого, до природи, Батьків-
щини. М. Фіцула відзначав: «Любов до рідного 
краю – гарне, чудове, могутнє почуття… Любов 
до рідної країни – се перший найкращий крок до 
широкої людської гуманності, пошани до людей» 
(Фіцула, 2004: 250). Добре, коли таке націо-
нально-патріотичне виховання молоді знаходить 
свій вияв не лише на заняттях з української літе-
ратури, а й у позааудиторній роботі. У вітчизня-
ній літературі чимало творів, наповнених силь-
ними почуттями любові до рідної України. Для 
прикладу візьмемо творчість письменника, кіно-
режисера О. Довженка. Вивчаючи літературний 
твір, слід наголошувати на внутрішньому світі 
письменника, на красі його вчинків, на величі 
ідеалів. Кіноповісті «Зачарована Десна», «Укра-
їна в огні», «Щоденник» служать підручником з 
виховання поваги до рідної землі, вболівання за 
її кращу долю. «Марія» У. Самчука, «Тигролови 
І. Багряного, «Жовтий князь» В. Барки – це твори 
представників діаспори, які змушені були поки-
нути рідну землю, але душею і помислами завжди 
були з нею. Грань морального виховання розкри-
вається у драмі-феєрії «Лісова пісня» та драма-
тичній поемі «Бояриня» Лесі Українки, романі у 
віршах Ліни Костенко «Маруся Чурай». У пое-
зіях В. Симоненка, В. Стуса, романі О. Гончара 
«Собор» є висока духовність, людяність, правда, 
але поряд фарисейство, кар’єризм, з якими 
ведуть боротьбу герої, щоб зберегти «собори 
душ». Варто словесникові вміти знайти моральні 
проблеми, що порушуються у творах, і зрозуміти 
та донести до студентів. Не слід забувати й про 
те, що література – це мистецтво слова, яке впли-
ває на нашу уяву шляхом пробудження асоціа-
цій думок, почуттів. І в центрі уваги художнього 
твору перебуває людина у всій повноті діяль-
ності і духовного життя, що її оточує. Не випад-
ково художню літературу називають «людиноз-
навством». Можливості літератури дозволяють 
відтворити весь процес життя людини в його 

становленні та розвитку. На заняттях слід заохо-
чувати студентів висловлювати власне ставлення 
до проблем. Думки ж, звичайно, будуть різними. 
Але викладач має зробити так, щоб переконати 
аудиторію у вічних, перевірених століттями цін-
ностях. Словесник має зосереджувати увагу на 
творах високого естетичного наповнення, багатих 
прекрасними почуттями любові до всього. Так, 
вивчаючи творчість Тичини, слід звернути увагу 
на поезії, які поєднують у собі слово і музику, 
передають почуття і переживання людини: «Бла-
кить мою душу обвіяла», «Ви знаєте, як липа 
шелестить…», «Коли в твої очі дивлюся». Таких 
прекрасних поетичних творів у нашій літературі 
дуже багато, варто тільки захотіти побачити в них 
прекрасне самому педагогу й зуміти передати 
це почуття студентам. Твір М. Коцюбинського 
“Intermezzo” покликаний розвивати естетичні 
смаки, є лікарем душі і тіла. Сила літературного 
слова, його психологічний вплив дають безмежні 
можливості для виховання. Ми поділяємо думку 
Б. Степанишина про те, що «схвильованість, а 
інколи потрясіння змістом прочитаного мимоволі 
штовхає людину на роздуми… Мистецтво витон-
ченої словесності містить у собі могутню ідейну 
і моральну наснагу, воно етично і естетично вдо-
сконалює людину, стимулює і примножує творчі 
потенціали… Літературні твори є джерелом 
радощів і натхнення мільйонів людей. Засобами 
художнього слова можна і слід виховувати в нашої 
юні волелюбність і громадянську активність, 
сумлінне ставлення до праці і порядність, високу 
національну та інтернаціональну свідомість, чес-
ність і працьовитість (Степанишин, 1995: 49). 
Прищепивши інтерес до літератури, ми прокла-
даємо шлях вихованню і розвитку особистості 
через літературну освіту. Про справжнього спе-
ціаліста можна говорити лише тоді, коли він буде 
духовно багатою, творчою особистістю. Велика 
увага викладачами-філологами приділяється збе-
реженню і примноженню духовних цінностей, 
культурних національних традицій, шанобли-
вому ставленню до української мови. Свідченням 
цього є тематичні вечори вшанування видатних 
постатей України, дні української писемності та 
мови, літературно-музичні композиції до днів 
народження українських письменників, конкурси 
читців поезії, олімпіади, участь у обласних етапах 
Міжнародного конкурсу знавців української мови 
імені П. Яцика, Всеукраїнського мовно-літера-
турного конкурсу імені Тараса Шевченка, на яких 
наші студенти посідають призові місця. Кожен зі 
здобувачів освіти має усвідомити, що українська 
мова, література є найміцнішими сув’язями, котрі 
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поєднують мільйони таких несхожих між собою 
людей у єдину духовну спільноту, цілісну, нездо-
ланну силу, ім’я якій – Український народ. Великі 
обов’язки в освітньому процесі покладаються 
нині на викладача української мови і літератури. 
Проте незмінним залишається одне – любов і 
повага до здобувачів освіти, уміння виховати 
Людину.

Висновки. Підсумовуючи зазначене вище, 
можемо констатувати, що комунікативна, літе-
ратурно-мистецька спрямованість практичних 
занять з навчальної дисципліни із залученням 
представників творчої інтелігенції у навчальний 
процес сприяє формуванню гармонійно розви-
неної особистості засобами художнього слова, 
якісній взаємодії та діалогу між викладачами, 
курсантами та студентами. Як наслідок, усвідом-
лена та плідна навчальна діяльність продукують 
уявлення про інтелектуала, усебічно розвинену 
особистість, зокрема представника інтелігенції. 

Необхідність читання художньої літератури дає 
можливість сучасній молоді визначати важливість 
і роль художнього слова як мистецтва, висловлю-
вати власні думки як у повсякденній комунікації, 
так і у професійній діяльності. Саме цей про-
цес відбувається під час проведення практичних 
занять з навчальної дисципліни із залученням 
письменників, митців, акторів, артистів, вивчення 
змісту навчальної дисципліни, застосування засо-
бів, використання організаційних форм і методів 
навчання, запровадження засобів контролю тощо. 
Як свідчить практика, упровадження методики 
проведення практичних занять з навчальної дис-
ципліни «Українська література» у закладі фахо-
вої передвищої освіти сприяє ефективності та 
результативності викладання, навчання дисци-
пліни, а також підвищує загальноосвітній рівень, 
вміння комунікувати та застосовувати художнє 
слово майбутніми фахівцями у різних сферах 
життєдіяльності.
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characterized by social purposefulness and conditioned by extra-linguistic factors. The purpose of the article is to 
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The analysis of wide array of proverbs has shown their semantic diversity associated with conjunction verbalizers 
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СПОЛУЧНИКОВІ ВЕРБАЛІЗАТОРИ КОМПАРАТИВНОЇ МОДЕЛІ  
У ФОЛЬКЛОРНОМУ ДИСКУРСІ

У статті охарактеризовано компаративну модель у фольклорному дискурсі в аспекті ролі її вербалізаторів 
для сприйняття та інтерпретації дійсності. Фольклорний дискурс описано як колективну комунікативну 
діяльність особливого типу, що характеризується соціальною цілеспрямованістю і зумовлена   позамовними 
чинниками. Мета статті – описати специфіку компаративних моделей фольклорного дискурсу як однієї з форм 
відображення дійсності, що вербалізується за допомогою сполучників. Виявлено, що компаративні паремії не 
лише відображають типові схеми побудови порівняння, але й мають деякі особливості структурної організації, 
а також змістового наповнення, що пов’язано зі специфікою цього фольклорного жанру.

Звернення до широкого масиву паремій показало їх семантичну різноманітність, що пов’язана зі 
сполучниковими вербалізаторами «будто, словно, ровно, точно / немов, ніби, рівно, точно». Це зумовлене тим, 
що порівняння містить безліч відтінків: власне порівняння, зіставлення, припущення, можливості, бажаності, 
ірреальності. Семантично інтерпретуючи прототип порівняння, сполучники виступають потенційними носіями 
елементарного змісту.
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Встановлено, що компаративна модель вербалізується у фольклорному дискурсі характерними сполучниковими 
конструкціями. Сполучникові вербалізатори зумовлюють закони порівняння предмета і прототипу з опорою 
на їх образне переосмислення. Відповідно до закономірностей, що подаються у взаємозв’язках між різними 
комбінаціями зіставлених сутностей, у фольклорному дискурсі реалізуються механізми, що формують 
лексичну метафору. Виявлено, що зіставлення здійснюється на підставі різних зорових і слухових образів, які 
можуть бути чітко представленими або об’єктивуватися за допомогою певної ситуації. У компаративних 
моделях зі сполучниковими вербалізаторами «будто, словно, ровно, точно / немов, ніби, рівно, точно» 
переважно акцентується увага на порівнянні предметів на підставі їх зовнішніх ознак. Образ, на основі якого 
здійснюється метафоричний перенос, може підкріплюватися уточнюючим предикатом якості або подаватися 
вихідним фразеологізмом. Пропоноване дослідження є перспективним для розуміння семантичної категорії 
компаративності й експлікації її у фольклорний дискурс як компаративної моделі світу.

Ключові слова: компаративна паремія, метафора, метафоричний перенос, сполучник, сполучниковий 
вербалізатор, фольклорний дискурс.

Statement of the problem. Folklore discourse 
is a specific entity that is realized in different stable 
communicative situations occurring in different 
spheres of human activity, therefore, the problem of 
its description, although covered in modern science 
(Kolistratova, 2012, Semenenko, 2011, Emer, 2010, 
etc.), does not find a clear-cut solution. It appears as 
a collective communicative activity of a special type, 
characterized by social purposefulness and condi-
tioned by extra-linguistic factors.

The representation of reality given in folklore dis-
course contains behavioral standards in typical life 
situations, ethical norms (Abdrashitova, 2015: 46). 
Each genre in its own way represents general folk-
loric cognitive attitudes and models a special world 
picture. One of the brightest realizations of reality 
models are comparative proverbs, which not only 
reflect typical schemes of comparison formation, but 
also have some features of both structural organiza-
tion and semantic content associated with these folk-
lore genre specifics.

Since all proverbs are based on the correlation 
of the external semantic form with the internal 
one, comparison always runs through the proverb. 
Thus, the analysis of proverbs based on compari-
son – a kind of correlation – is interesting not only 
for describing the comparative model, but also for 
interpreting the specifics of proverbs as components 
of folklore discourse.

Research analysis. Comparability is known to 
be a semantic category that represents the opposition 
of meanings that are expressed by linguistic means 
and perform a comparative function regardless of 
the external environment. Comparative construc-
tions have received a fairly wide coverage in the sci-
entific linguistic literature (Cheremisina, 1976). The 
analysis of comparative formations in the context of 
the picture of the world (V. N. Teliya, N. P. Tropina, 
A. D. Shmelev, etc.) is carried out; the compara-
tive model in particular authors’ works (O. P. Kozel, 
I. Yu. Kocheshkova, and etc.) is investigated. How-
ever, the theoretical understanding of the compara-

tive model in folklore discourse requires attention in 
terms of its verbalizers’ role for the reality perception 
and interpretation.

The purpose of the article is to describe the spe-
cifics of folklore discourse comparative models as 
one of the reality reflection forms verbalized with the 
help of conjunctions. The research material was prov-
erbs from V. Dahl’s collection (Dahl, 1989). Analysis 
of the vast array of proverbs with conjunctions has 
shown a significant frequency of formations with 
conjunctions словно, будто, ровно, точно/ like; 
as if, as though (301 units out of 483 comparative 
conjunction proverbs). Resting on V. I. Kononenko’s 
(Kononenko, 1970) and M. I. Cheremisina’s (Cher-
emisina, 1976) researches, we follow O. P. Kozel and 
use terms “prototype”, “object” and “basis” (Kozel, 
2001) to describe comparative models.

Presenting main material. The analysis of a wide 
array of proverbs has shown their semantic diversity 
associated with conjunction verbalizers. This is due 
to the fact that comparison contains many shades: 
comparison itself, matching, assumptions, possibili-
ties, desirability, and unreality. Semantically inter-
preting the comparison prototype, conjunctions act as 
elementary content potential carriers.

A. Vezhbitskaya and her followers point to the 
semantic discrepancies of conjunction verbalizers. 
Observation on the semantics of constructions with 
conjunctions “как and будто /like and as if, as though” 
shows that the former is characterized by the assimi-
lation of entities in their quality, and assimilation in 
their image are typical for the latter. For the former, 
the explication proposed by A. Vezhbitskaya is pos-
sible: «А на звон колокольчика, как при дуновении 
ветра, склоняются все головы, как колосья в поле. 
= А на звон колокольчика склоняются все головы – 
можно сказать, что это могли бы быть колосья в 
поле, склоняющиеся при дуновении ветра»/“And 
to the ringing of a bell, as when the wind blows, all 
heads bow, as ears in the field. = And all heads bow 
to the ringing of the bell – we can say that it could be 
ears of corn in a field, bowing in the wind” (Vezh-
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bitskaya, 1990: 144). A different explication seems to 
be applicable for constructions with the conjunction 
будто (as if, as though): «Утекла так, как будто 
была золотой рыбкой, издали заметившей всплеск 
поплавка. = Она бежала, – можно сказать, что 
это могла бы быть не девушка, а золотая рыбка, 
которая издали заметила всплеск поплавка»/ “It 
flowed as if it were a goldfish, which noticed a splash 
of the float from afar. = She was running – we can 
say that it could not have been a girl, but a goldfish, 
which noticed the splash of the float from a distance” 
(Vezhbitskaya, 1990: 145).

This idea is developed by O. Kozel, who also 
notes that in modern Russian there is a semantic het-
erogeneity of constructions with conjunctions как 
and будто/like and as if, as though: “When we say: 
Я думаю, что он слон, В моем представлении он 
слон / I think that he is an elephant, In my view he is 
an elephant, we always mean inaccuracy of identi-
fications: He is definitely not an elephant, but a per-
son resembling a quality or imaginative elephant … 
When we say: Он как слон / He is like an elephant, 
we understand that someone has the characteristics 
of an elephant (attributes out of context are indefi-
nite – this may be a size, features of behavior, intel-
ligence, etc.): He is (big, behavioral, intelligent) like 
(big, behavior, intelligence) an elephant. When in a 
statement we hear: He is like an elephant, then the 
first reaction to these words is the understanding 
that we are talking about the size, about the image 
of the subject of the statement” (Kozel, 2001: 54). 
These examples demonstrate two types of compari-
sons which are “qualitative” and “figurative”, closer 
to the metaphor, as a result of which the explication 
“I see (imagine) him as if he were an elephant” can-
not be transformed “I see (imagine) him as he is an 
elephant” (Kozel, 2001: 54).

The aforementioned semantic features of con-
structions with the conjunction verbalizer будто (as 
if, as though), in which it is mainly about the possibil-
ity of perceiving one situation through the image of 
another, leave a mark on the form of proverbs. The 
proverbs, actualized with the help of the conjunction 
будто (as if, as though), as well as the synonymous 
conjunctions словно, ровно, точно /like are of inter-
est in terms of consideration in a metaphorical aspect, 
since, as it has been discovered, they are the most fig-
urative and, accordingly, the closest to the metaphor.

The unification of components in comparative 
models is based on a variety of metaphorical transfer-
ences (Sadovaya, 2006: 12). Since, as it is known, in 
cases of metaphorical reading there is an act of repre-
sentation, for constructions with verbalizers словно, 
будто, ровно, точно /like; as if, as though in our 

opinion, the following explication would be adequate: 
* P1 seems like P2 on the basis of X feature, in which 
P1 is the subject of comparison, P2 is the prototype 
of comparison.

The ultimate generalization of the folklore word 
semantics is determined by the generalization of folk-
lore images. In the comparative model of folklore 
discourse, the comparison takes place on the basis 
of various visual images. This is, firstly, “the exte-
rior look”, and secondly, “what is drawn, presented 
to the inner view, someone’s imagination” (SRYa I, 
1981: 599).

Such comparative formations are the linguistic 
embodiment of the imagery and commonality of the 
underlying cognitive processes. The extending ele-
ments in these proverbs not only concretize and nar-
row the meanings of the compared entities, but also 
serve to create rhyme. In this case, there is a meta-
phorical transfer of «живому – живое»: Тит в горе – 
ровно кит в море; «неживому – живое»: Рогожка 
рядная – словно матушка родная; «живому – 
неживое»: То-то носина, словно соборное гасило. / 
“animate – animate”: Titus in grief is like a whale in 
the sea; “inanimate – animate”: The straw-mat is like 
a dear mother; “animate – inanimate”: That nose 
resembles the cathedral hasilo (a kind of weapon). 
Here the comparison is carried out on the basis of a 
certain visual image: * Titus looks like a whale, * The 
straw-mat seems to be a mother, * The nose seems 
to be hasilo (a kind of weapon). The visual image 
can be supported by a qualifying predicate of quality. 
So, in the proverb Уха сладка, варея гладка, будто 
ягодка /Fish soup is sweet, the broth is smooth, as if a 
berry the meaning гладкий (smooth) is, “without pro-
trusions, depressions and roughness; smooth” (SRYa 
I, 1981: 312) clarifies the image of a berry with which 
the comparison is made: * The broth appears as if it 
were a berry on the basis of smoothness.

The visual image can be represented by the origi-
nal phraseological unit. So, the proverb Письмо – 
словно куры набродили / The handwriting is as if 
chickens were wandering, contains a transformed 
phraseological unit как курица лапой /like a chicken 
has written with its foot meaning “illegible, so that 
it is impossible to understand” (FSRYa, 1967: 218), 
as a result of which the basis for comparison is the 
common seme contained in the meanings of the lex-
emes of the letter – “skill, writing skills; the system 
of graphic signs used for writing; writing; paper with 
written text, sent to someone to communicate some-
thing, to communicate with someone at a distance, 
as well as the corresponding mailing” (SRYa III, 
1983: 127) and бродить/wander that is “a move-
ment that is repeated, occurring in different direc-
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tions or at different times ”( SRYa I, 1981: 116). As a 
result of the interaction of these three meanings in the 
proverb, a visual image of a certain illegible, incom-
prehensible, chaotic writing performed in different 
directions is formed. Compare also: В доме-то у 
них словно Мамай воевал/ In their house, it was as 
if Mamai fought on the basis of phraseological units 
как будто Мамай прошел/as if Mamai had passed 
means “a complete disorder, chaos, terrible devasta-
tion somewhere” (FSRYa, 1967: 237). The prototype 
of the comparison gives either a clearly visual image 
or a situation leading to it.

The tendency of the figurative representation 
can also be traced when comparing situations in 
proverbs: Идет, словно павушка плывет, Стал, 
словно вкопанный, словно к земле прирос, Сгинул 
да пропал, словно в воду упал, Бегает от дому, 
будто черт от грому, Путает, словно кашу в 
лапти обувает, Обошел, словно мертвой рукой 
обвел./ One walks like a peafowl goes; One stood as 
if rooted to the ground; One has disappeared as if one 
has fallen into the water; One runs from home like a 
devil from thunder; One confuses like a mess in straw 
shoes; One walked around, as if with a dead hand 
circled. When comparing situations based on a visual 
image, the object of comparison is often represented 
by a fixed phraseological unit. So, proverbs Пишет 
словно разводы разводит, Бежит, словно под 
ним земля горит /One writes like speaks at length; 
One runs, as if the earth is on fire underneath are 
built on the basis of phraseological units разводить 
разводы that is “to speak at length, wordy” (FSRYa, 
1967: 378), земля горит под ногами that is “some-
one is forced to quickly, swiftly run away” (FSRYa, 
1967: 123).

Entity matching can also be performed based on 
the auditory image. The image can be understood as 
“the result of the subject’s reflective (cognitive) activ-
ity, the reflection of objects, phenomena of objective 
reality in the mind” (DRL II, 1981: 599). The identi-
fication of the comparison basis is facilitated by the 
situation represented by the comparison prototype. 

So, for example, in the proverb Голос словно из 
бочки /Voice as if from a barrel, the basis of compari-
son is explicated from the situation из бочки /from 
the barrel, that is, dull, low, drawlingly: * The sound 
of a voice seems to be a sound coming from the bar-
rel, based on deafness, and a long drawn out man-
ner. Compare: Слово вымолвит, ровно жвачку 
пережует /The word will utter, as if he will chew the 
chewing gum, etc., and also Говорит, словно в стену 
горохом сыплет / One says, as if pours peas into 
the wall on the basis of the phraseological unit как 
в стену горохом / like peas against the wall, which 
means “does not affect, does not have any effect on 
anyone (anything said)” (FSRYa, 1967: 118). At the 
same time, there is no clear definition between the-
matic groups of vocabulary and figurative meaning. 
This is explained by the peculiarities of folklore: oral-
ity, anonymity, collective authorship, variability, the 
evolution of the figurative system, etc.

Conclusions. Thus, in folklore discourse the com-
parative model is verbalized by the characteristic 
conjunction constructions. Conjunction verbalizers 
будто, словно, ровно /like; as if, as though condi-
tion the laws of comparing the object and the pro-
totype based on their figurative rethinking. In accor-
dance with the patterns presented in the relationships 
between various combinations of compared entities, 
mechanisms that form a lexical metaphor are imple-
mented in folklore discourse. The comparison is car-
ried out on the basis of various visual and auditory 
images, which can be clearly presented, or can be 
objectified by means of a certain situation. In compar-
ative models with conjunction verbalizers “будто, 
словно, ровно, точно/ like; as if, as though” atten-
tion is mainly focused on comparing objects based 
on their external features. The image, on the basis of 
which the metaphorical transfer is carried out, can be 
supported by a clarifying predicate of quality or pre-
sented as an initial phraseological unit. The proposed 
research is promising for understanding the semantic 
category of comparability and its explication in folk-
lore discourse as a comparative model of the world.

BIBLIOGRAPHY
1. Абдрашитова М. О. Особенности репрезентации образа Томска как фрагмента субкультурной картины мира 

горожанина в современном фольклорном дискурсе. Вестник науки Сибири. 2015. № 1 (16). С. 46–54.
2. Даль В. И. Пословицы русского народа: в 2-х т. Москва : Художественная литература, 1989. 449 с.
3. Вежбицкая А. Сравнение – градация – метафора. Теория метафоры. Москва : Прогресс, 1990. С. 133–152.
4. Козел О. П. Семантическая структура сравнений в современном русском языке. Вісник Черкаського 

університету. № 24: Філологічні науки. Черкаси, 2001. С. 53–55.
5. Колистратова А. В. О некоторых особенностях современного фольклорного дискурса. Вестник Иркутского 

государственного лингвистического университета. 2012. № 13. Т. 1. С. 134–139.
6. Кононенко В. И. Синонимика синтаксических конструкций в современном русском языке. Киев : Наукова 

думка, 1970. 143 с.
7. Садова Г. Ю. Семантико-синтаксична організація компаративних паремій : автореф. дис. … канд. філол. наук : 

10.02.02. Київ : Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, 2006. 19 с.



107ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

8. Семененко Н. Н. Когнитивно-прагматическая парадигма паремической семантики (на материале русского 
языка) : автореф. дис. … д-ра филол. наук : 10.02.01. Белгород, 2011. 46 с.

9. Словарь русского языка: в 4-х т. / под ред. А. П. Евгеньевой. 2-е изд., испр. и доп. Москва : Русский язык, 
1981–1984. 567 с.

10. Фразеологический словарь русского языка / сост. Л. А. Войнова, В. П. Жуков, А. И. Молотков и др. / под ред. 
А. И. Молоткова. Москва : Советская энциклопедия, 1967. 543 с.

11. Черемисина М. И. Сравнительные конструкции русского языка. Новосибирск : Издательство Новосибирского 
университета, 1976. 270 с.

12. Эмер Ю. А. Фольклорный концепт: жанрово-дискурсивный аспект. Вестник Томского государственного 
университета. Филология. 2010. № 1. С. 91–99.

REFERENCES
1. Abdrashitova M. O. Osobennosti reprezentatsii obraza Tomska kak fragmenta subkul’turnoy kartiny mira gorozhanina 

v sovremennom fol’klornom diskurse [Features of the representation of Tomsk image as a fragment of the subcultural pic-
ture of the world of a city dweller in modern folklore discourse]. Bulletin of Science of Siberia. 2015. No. 1 (16). Pp. 46–54 
[in Russian].

2. Dahl V. I. Poslovitsy russkogo naroda v 2 tomakh: [Proverbs of the Russian people: in 2 volumes]. Moscow: Khu-
dozhestvennaya literatura, 1989. 449 p. [in Russian].

3. Vezhbitskaya A. Sravnenie – gradatsiya – metafora. Teoriya metafory [Comparison – gradation – metaphor. Metaphor 
theory] Moscow: Progress, 1990. Pp. 133–152 [in Russian].

4. Kozel O. P. Semanticheskaya struktura sravneniy v sovremennom russkom yazyke [Semantic structure of comparisons 
in modern Russian language]. Bulletin of Cherkasy University. No. 24: Philological sciences. Cherkasy, 2001. Pp. 53–55 
[in Russian].

5. Kolistratova A. V. O nekotorykh osobennostyakh sovremennogo fol’klornogo diskursa [About some features of mod-
ern folklore discourse]. Bulletin of Irkutsk State Linguistic University. 2012. No. 13. V. 1. Pp. 134 –139 [in Russian].

6. Kononenko V. I. Sinonimika sintaksicheskikh konstruktsiy v sovremennom russkom yazyke [Synonymous syntactic 
structures in modern Russian language]. Kiev: Naukova Dumka, 1970. 143 p [in Russian].

7. Sadova G. Yu. Semantyko-syntaksychna orhanizatsiia komparatyvnykh paremii [Semantic-syntactic organization of 
comparative proverbs]: author. dis. … Cand. Philol. Sciences: 10.02.02. Kiev: Potebnia Institute of Linguistics NAS of 
Ukraine, 2006.19 p [in Ukrainian].

8. Semenenko N. N. Kognitivno-pragmaticheskaya paradigma paremicheskoy semantiki (na materiale russkogo yazyka) 
[Cognitive-pragmatic paradigm of proverb semantics (based on the Russian language)]: author. dis. … Dr. Philol. Sciences: 
10.02.01. Belgorod, 2011.46 p [in Russian].

9. Slovar’ russkogo yazyka: v 4-kh t. [Dictionary of the Russian language: in 4 volumes] / ed. A. P. Evgenieva. 2nd ed., 
rev. and add. Moscow: Russian language, 1981–1984. 567 p [in Russian].

10. Frazeologicheskiy slovar’ russkogo yazyka [Phraseological dictionary of the Russian language] / comp. 
L. A. Voinova, V. P. Zhukov, A. I. Molotkov and others / ed. A. I. Molotkov. Moscow: Soviet Encyclopaedia, 1967. 543 p. 
[in Russian].

11. Cheremisina M. I. Sravnitel’nye konstruktsii russkogo yazyka. [Comparative constructions of the Russian language]. 
Novosibirsk: Novosibirsk University Press, 1976. 270 p. [in Russian].

12. Emer Yu. A. Fol’klornyy kontsept: zhanrovo-diskursivnyy aspekt [Folklore concept: genre-discursive aspect]. Bul-
letin of Tomsk State University. Philology. 2010. No. 1. Pp. 91–99 [in Russian].

Sadova Н. Comparative model conjunction verbalizers in folklore discourse



Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 35, том 5, 2021108

Мовознавство. Лiтературознавство

UDC 82-31;82-1
DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863/35-5-16

Naila SAMADOVA,
orcid.org/0000-0001-5231-1263
Doctor of Philological Sciences,

Scientific Worker
Institute of Manuscripts named after Mahammad Fuzuli

(Baku, Azerbaijan) nailesamadova@yahoo.com

AZERBAIJANI POET NIZAMI GANJAVI IN SOURCES OF MANUSCRIPT

The literary heritage of the great Azerbaijani poet Nizami Ganjavi has been in the spotlight for centuries. From the 
40s of the XX century to the present day, Azerbaijani scholars who study of Nizami conducted valuable research on the 
poet’s work. Mammad Said Ordubadi, a prominent representative of XX century Azerbaijani literature, is also the author 
of a series of articles about our great poet. Autographed copies of these articles are kept in the personal archive of the 
writer at the Institute of Manuscripts named after Mahammad Fuzuli of ANAS.

Nizami Ganjavi’s period, environment, life and work are studied on the basis of reliable sources in the articles entitled 
as “Nizami’s period and life”, “The environment in which Nizami was born and lived”, “Poets who imitated Nizami”, 
“Nizami revolutionary poet”, “About Nizami’s works”, “Sheikh Nizami Ganjali”, “Religion in Nizami”.

Mammad Said Ordubadi connects the fact that an Azerbaijani poet does not write in his native language with his 
frequent emigration and for this reason he came to the conclusion that his works were not available, that many of his 
works were lost, and that “Khamsa” was a drop in the ocean of Nizami’s poetry. The five works included in “Khamsa” 
have survived to the present day because they are protected in the state treasury.

Mammad Said Ordubadi’s article “Azerbaijani literature in the XII century and its influence on the Eastern classical 
literature” systematically examines the Azerbaijani literature of the XII century, mainly the works of Nizami Ganjavi and 
its influence on the Eastern classical literature. Although the complex historical events of that period, religious quarrels, 
and the chaos caused by the fall of the Seljuk dynasty changed the political life of Azerbaijan, they did not affect the 
literary environment. Oriental poets wrote commentaries on Nizami Ganjavi’s works and imitated him.

Mammad Said Ordubadi’s articles dedicated to the great master of Azerbaijani literature of the XII century Nizami 
Ganjavi are important in terms of a more comprehensive study of the peculiarities of Nizami’s art, Nizami’s attitude to 
poets who lived before him, and the interpretation of historical events. Nizami Ganjavi’s period, life and creativity are 
studied and analyzed in these works, which tell about the great poet who was always at the top of Near and Middle 
Eastern poetry with his beautiful and unique works. The articles about Nizami Ganjavi of prominent researcher and 
scholar Mammad Said Ordubadi who studied of Nizami are valuable examples of studying of Nizami.
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АЗЕРБАЙДЖАНСЬКИЙ ПОЕТ НІЗАМІ ГЯНДЖЕВІ У ДЖЕРЕЛАХ РУКОПИСУ

Літературний спадок великого азербайджанського поета Нізамі Гянджеві століттями перебуває у центрі 
уваги. Із 40-х років ХХ століття до наших днів азербайджанські науковці, які досліджували спадок Нізамі, 
проводили цінні дослідження творчості поета. Мамед Саїд Ордубаді, провідний представник азербайджанської 
літератури ХХ століття, який є також автором серії статей про нашого великого поета. Копії цих статей з 
автографами зберігаються в особистому архіві письменника в Інституті рукописів ім. Мухаммеда Фізулі НАНА.

Період, оточення, життя і творчість Нізамі Гянджеві вивчають на основі достовірних джерел у статтях 
«Період і життя Нізамі», «Середовище, в якому народився і жив Нізамі», «Поети, які копіюють Нізамі», 
«Нізамі – революційний поет», «Про творчість Нізамі», «Шейх Нізамі Гянджеві», «Релігія у Нізамі».

Мамед Саїд Ордубаді припускає, що азербайджанський поет не пише рідною мовою через часткову імміграцію, 
він дійшов висновку, що через це його твори недосяжні, багато з них були втрачені, отже, «Хамса» – лише 
крапля в море поезії Нізамі. П’ять творів, які увійшли у «Хамсу», збережені до наших днів, тому перебувають на 
зберіганні в державній скарбниці.

У статті Мамеда Саїда Ордубаді «Азербайджанська література XII століття та її вплив на східну 
класичну літературу» систематично опрацьовується азербайджанська література XII століття, в основному 
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представлена творами Нізамі Гянджеві, та її вплив на східну класичну літературу. Хоча складні історичні події 
того періоду, релігійний розбрат і хаос, спричинений падінням династії Сельджуків, змінили політичне життя 
Азербайджану, але вони не торкнулися літературного середовища. Східні поети писали коментарі до творів 
Нізамі Гянджеві і наслідували його.

Статті Мамеда Саїда Ордубаді, присвячені великому майстру азербайджанської літератури XII століття 
Нізамі Гянджеві, важливі з точки зору всебічного вивчення особливостей мистецтва Нізамі, його відношення 
до поетів, які жили до нього, та інтерпретації історичних подій. Період, життя і творчість Нізамі Гянджеві 
вивчають і аналізують у цих статтях, які розповідають про великого поета, який завжди був на вершині поезії 
Ближнього та Середнього Сходу своїми прекрасними та унікальними творами. Цінним прикладом вивчення 
доробку поета є статті про Нізамі Гянджеві відомого дослідника Мамеда Саїда Ордубаді.

Ключові слова: Низами, Ордубаді, стаття, поет, рукопис, архів.

Introduction. The legacy of the 12th century 
Azerbaijani poet Nizami Ganjavi has been a source 
of research for memoirs authors, scholars and poets 
for nearly nine centuries. Mammad Said Ordubadi 
is also one of the personalities inspired by Nizami’s 
genius. A series of articles about Nizami Ganjavi 
are preserved in the personal archive of Mammad 
Said Ordubadi, who is a prominent representative 
of XX century Azerbaijani literature, prose writer, 
poet, playwright, publicist, translator, kept at the 
Institute of Manuscripts named after Mahammad 
Fuzuli of ANAS. Ordubadi, the founder of the 
historical novel genre in Azerbaijani literature, is 
the author of the novel “Sword and Quill”, which 
revives the period, life and literary activity of the 
great poet Nizami Ganjavi.

In connection with the novel “Sword and Quill” 
Mammad Said Ordubadi reviewed and studied 
numerous sources, wrote articles about the period, 
environment, life and work of Nizami Ganjavi, as 
well as his contemporaries. Autographed copies of 
the articles are kept in the author’s personal archive 
at the Institute of Manuscripts. The large article enti-
tled “Nizami’s period and life” consists of several 
copies. The perfect copy consists of 109 pages, is an 
autograph written in the Arabic alphabet (Ordubadi, 
s.u.415a). The other three copies consist of 6, 10, 
12 pages (Ordubadi, s.u.416) and the substantive cor-
rections made to these copies give reason to believe 
that they are the original version of the work.

The archive also contains the author’s articles con-
sists of 72 pages about Nizami Ganjavi (Ordubadi, 
s.u.417). These are given under the headings “The 
environment in which Nizami was born and lived”, 
“Poets who imitated Nizami”, “Nizami – a revolu-
tionary poet”, “About Nizami’s works”, “Sheikh 
Nizami Ganjali”.

Discussion. In the personal archive of Mammad 
Said Ordubadi there are 40-page retail copies of the 
large-scale works about the great poet “Literature in 
Nizami’s time”, “East on the eve of Nizami’s birth”, 
“Nizami’s birthplace and environment”. It is clear 
from these parts that the writer thoroughly worked 
on a large-scale research work dedicated to Nizami 

Ganjavi, wrote separate parts in several variants, and 
finally created a perfect version of his work about the 
great poet.

The author also corrected the manuscript of 
the perfect copy of Ordubadi’s article “Nizami’s 
period and life”. Some words and sentences have 
been abbreviated. Some have been abbreviated and 
replaced with other words and sentences. This large-
scale work, consisting of sections entitled “Arab inva-
sion in Azerbaijan”, “Religion and sectarian conflict 
in Azerbaijan”, “People’s uprising against Islam”, 
“Literature in the Nizami period” traces the history 
of Azerbaijan before the poet’s life. The author gives 
detailed information about the political and economic 
situation of Azerbaijan since the VII century and 
states that in all the works of Nizami Ganjavi he was 
not indifferent to the difficult situation in Azerbaijan 
and was influenced by historical events. Speaking in 
this context, Ordubadi researched the period and life 
of the poet and first of all tried to determine what his-
torical events he was influenced by.

Summarizing the historical events, the author 
notes that Nizami Ganjavi was born during the reign 
of Sultan Sanjar, at a time when Azerbaijan was 
groaning in blood, childhood and youth coincided 
with a difficult period, and emphasizes that the period 
of Nizami’s poetry began with the extinction of the 
Seljuk dynasty. The history of writing Nizami Gan-
javi’s works dates back to the reign of the Atabegs, 
who belonged to the Eldiguzids dynasty. The article 
describes in detail the historical events of the Ata-
beg period, the political and economic situation of 
the country in this period, the miserable and difficult 
situation of the people, and Ordubadi, as a historian 
scholar, expressed his attitude to these events.

During such a difficult period for the nation and 
the country, Nizami Ganjavi created his rich works. 
However, historical events of the time are not 
reflected in his works. However, his life and work 
went through bloody, terrible events, and the poet 
with his works showed that he is always high in terms 
of political thought and political judgment. Compar-
ing Nizami and Firdovsi in this regard, Ordubadi 
notes that “today, although we can read the histori-
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cal events of the time in Firdovsi’s work, we still do 
not come across the poet’s personal judgments about 
these events. Although there is a high level of art and 
high imagery, we do not see a comprehensive anal-
ysis of the causes of historical events” (Ordubadi, 
s.u.415b: 39).

Although Nizami’s work “The Book of Alexan-
der” does not cover the historical events of the time, it 
is not only a work of art, but also a valuable document 
on the political judgments of the great poet. However, 
“… Nizami’s aim in using a historical event and his-
torical figure was not to compose a poem as it is his-
torical and convey it to the reader. Therefore, when 
the time comes, the historical events and historical 
figures he describes in his poems take on different 
shades of meaning by Nizami” (Karimli, 2002: 145).

Ordubadi touches on the issue of legend in the 
works of both poets, shows that Nizami’s works do 
not contain much fantasy compared to Firdovsi, and 
says that even if this is the case, it is given critically 
and the poet does not try to convince his readers. For 
instance, although the poet writes that Alexander 
went into darkness and sought the water of life, at the 
same time he says, “Alexander will find the source of 
life only with this work of mine”.

Mammad Said Ordubadi compares Firdovsi’s 
environment with Nizami’s. Firdovsi, who lived dur-
ing the Ghaznavids period, had ample opportunities 
to create his historical works. It was not difficult to 
create an important work in a peaceful and quiet envi-
ronment. But in the difficult and complicated condi-
tions in which Nizami lived, it took great persever-
ance and self-sacrifice to create a work of art that 
dealt with social issues. “One of the most important 
differences between Nizami and Firdovsi is undoubt-
edly the issue of ideas and worldviews. Firdovsi and 
Nizami lived in different times, in different views and 
meetings, everyone tried to respond to the search for 
ideas and opinions of their time” (Yusifli, 2011: 2XII). 
Mammad Said Ordubadi also analyzes the war scenes 
described in the works of Nizami and Firdovsi, com-
paring the attitudes of both poets to these wars.

Human upbringing is one of the important aspects 
of Nizami Ganjavi’s philosophy of life. In all the 
works of the great poet, Ordubadi substantiates his 
rejection of innate nobility and innate upbringing, 
his claim that a new man can only be scientific and 
educated with age and science, and completely rejects 
Firdovsi’s philosophies in this area.

While Firdovsi wrote “it is better if both the 
woman and the dragon are buried in the ground, 
the world is purer than both impure”, Nizami Gan-
javi created an exemplary image of femininity in the 
example of Nushaba and revived women’s activities 

not only as women but also in economic and political 
spheres. At the same time, “the poet’s poetic coverage 
of a wide artistic context, his connection with world 
culture, his use of Turkish, Arabic words and sayings 
and parables of other peoples are the features that are 
not noticeable in Firdovsi’s art” (Arasli, 2004: 64).

Mammad Said Ordubadi attributes the 20-year 
pause between the genius poet’s “Treasure of Mys-
teries” and “Khosrov and Shirin” and the fact that 
an Azerbaijani poet did not write in his native lan-
guage to his frequent emigration and for this reason, 
he estimates that his works were not available, that 
many of his works were lost, and that “Khamsa” is a 
drop in the ocean of Nizami’s poetry. The five works 
included in “Khamsa” have survived to the present 
day because they are protected in the state treasury.

In his work “Nizami’s period and life” Ordubadi 
filters not only the works of Nizami Ganjavi, but also 
the ways of development of literature at that time 
analyzing the value that Shirvan shahs show to poets 
and the importance they attached to the art of poetry, 
he concludes that their policy did not allow poets to 
create works in the national language. Showing that 
the literature of the Nizami period was concentrated 
in the palaces of four great governments: Shirvan-
shahs, Ghaznavids, Seljuks and Atabeys, Kharezm-
shahs, Ordubadi gives information about the poets 
working in these palaces, examines their lives and 
activities on the basis of examples from Abulula Gan-
javi, Khagani Shirvani, Felaki Shirvani. The writer 
compares Nizami Ganjavi with other writers of his 
time and emphasizes that the great poet had a great 
reputation in the field of poetry not only in the pal-
ace of Shirvanshahs, but also in the palace of Seljuks, 
Kharezmshahs, Ghaznavids. At that time, Khagani 
and Felaki, along with many other poets, took part in 
the conference of poets organized by Abulula Gan-
javi. However, Nizami Ganjavi did not belong to this 
society and developed his creativity independently. 
Although he was not one of the palace poets, he sent 
his works to the shahs, including Shirvanshah Akhsi-
tan, due to financial need” (Ashurbeyli, 2006: 200). 
The great poet led the Akhis persuasion in Ganja and 
Shirvan. He “… accepted the most courageous of 
all Sufi sects and currents, the sect that more coura-
geously defended the workers of the city” (Bertels, 
2017: 33). The allies gathered around him thought of 
the brotherhood of the people, the unity of the people 
in order to prevent bloody wars.

While the majority of Ganja intellectuals moved 
to the palace of Shirvan shahs, Tabriz, Hamadan, the 
great poet endured hunger and deprivation and did 
not leave his native city and people. Nizami Ganjavi 
was “a poet who grew up among the broad masses 
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of the people, and when expressing his courageous 
and justified critical views, he relied first of all on the 
people themselves. <… > The open-minded, forward-
thinking leader of his time managed to burn into the 
condition of all working people” (Agayev, 1964: 85).

In the opera libretto he wrote in the following 
years words of great Nizami “The robe made by 
the kings is placed only on the shoulders of those 
who bow down to them… However, I will not allow 
a head carrying the deeds and aspirations of the 
Azerbaijani people to bow before every despicable 
person” (Ordubadi, s.u.238: 18) by these words 
Ordubadi shows that he was attached to the people 
and that a piece of barley bread was more important 
than the blessings of the palace.

Nizami Ganjavi, who took the subject of his works 
from the environment in which he lived, from the life 
of the people, never competed with other poets, he 
was only at the top with his art. Because in addition to 
being a great poet, he was a scientist and thinker who 
was well versed in various fields of science and had 
extensive knowledge about the life of other nations. 
He “he researched different sources when he thought 
about each new subject and, as he said, took their 
essence” (Safarli, Yusifli, 2008: 137).

Mammad Said Ordubadi’s article “Azerbaijani 
literature in the XII century and its impact on East-
ern classical literature” can be considered as a kind 
of continuation of “Nizami’s period and life”. In this 
example, the Azerbaijani literature of the XII century, 
mainly the works of Nizami Ganjavi and its influence 
on the Eastern classical literature are systematically 
studied. Although the complex historical events of 
that period, religious quarrels, and the chaos caused 
by the fall of the Seljuk dynasty changed the politi-
cal life of Azerbaijan, they did not affect the literary 
environment. Oriental poets wrote commentaries on 
Nizami Ganjavi’s works and imitated him. The lord-
scalso demanded that the palace poets write “Khamsa” 
in reference to Nizami’s “Khamsa”. The poets of Isfa-
han Nami and Kerman wrote “Farhad and Shirin” in 
reference to “Khosrov and Shirin”, Shiraz Poet Mak-
tabi, Jigatay poet Hilali and Amir Nizameddin Suheyli 
wrote “Leyla and Majnun” and Abdurrahman Jami 
wrote “Haft Awrang” based on “The Seven Beauties”. 
The famous Indian poet Amir Khosrov Dahlavi wrote 
“Khamsa” in view of the four books of “Khamsa” by 
Hatifi Khorasani. According to the sources, “87 imi-
tative poems for the “Treasure of Mysteries”, 92 for 
the “Khosrov and Shirin”, 145 imitative poems for the 
“Layla and Majnun”, 42 imitative poems for the poem 
“The Seven Beauties” and 23 for the historical poem 
“The Book of Alexander” were written” (Habibbayli, 
Ibrahimov, 2018: 274).

This article provides information about the poets 
who referenced “Khamsa”, shows how successful 
they are, some are praised, some are criticized, and 
even those who succeed are told that they have not 
been able to conquer the Nizami summit. However, 
according to Ordubadi’s opinion, “… personal cre-
ativity and originality could not show itself in refer-
ence, and the poet was forced to catch a quote dis-
ease” (Ordubadi, s.u.420: 8).

Both Nizami Ganjavi’s contemporaries and poets 
of later times benefited from it. For example, his 
contemporary, the Samarkand poet Ashrafi, received 
advice from the great Nizami about his works.

In the period of Nizami Ganjavi “Islamic soci-
ety was rocked by sectarian strife, such as Alawite 
and Sunni Ism, on the one hand, and debates such as 
Sufism and Sharia law, on the other. Nizami was a 
devout and loyal Muslim who believes in God and is 
attached to the Prophet” (Rasulzada, 2011: 65).

In Nizami Ganjavi’s works, Mammad Said 
Ordubadi tried to give the poet’s attitude to religion 
more comprehensively in his article “Religion in 
Nizami”. The author’s personal archive contains an 
autographed copy of the article written in the Arabic 
alphabet. In the article, Ordubadi compares Nizami’s 
works with those of Rudaki and his contemporaries 
and concludes that while Rudaki and his contempo-
raries begin the prefaces of their works with the theme 
of love, Nizami begins the prefaces of his works with 
the name of God. Ordubadi substantiated his conclu-
sions with examples from Rudaki’s work and Nizami 
Ganjavi’s “Khamsa”.

Commenting on the genius poet’s attitude to reli-
gious beliefs, academician Mammad Jafar Jafarov 
said that “many researchers have called the tra-
ditional introductions in Nizami’s works, such 
as monotheism, minajat, and the definition of the 
prophet, “the official part” and have not given them 
the attention they deserve. If we pay attention, we 
will see that even in these official passages there is 
a lot of material to understand the poet correctly” 
(Mammad Jafar, 1982: 63). Mammad Said Ordubadi 
also paid attention to these passages and commented 
on the great poet’s attitude to religion in the works of 
Nizami Ganjavi.

In the introduction to his works in addition to 
what he wrote about God, creation, the prophet, and 
his destiny, the poet, who saw all the horrors of the 
“…injustice of his time, the injustice done to the 
poor and the needy, prayed to God: sprinkle water 
on the flames of injustice, place the wind below the 
earth – figuratively advises to destroy the universe, 
which is based on oppression and heresy” (Azadə, 
1979: 93).

Samadova N. Azerbaijani poet Nizami Ganjavi in sources of manuscript
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In Nizami Ganjavi’s work, religion and the great 
poet’s attitude to religion can be summarized in the 
writer’s own words, based on Mammad Said Orduba-
di’s article “Religion in Nizami”: “Nizami is a very 
strong believer compared to all the poets who grew up 
in the East. <…> The school of religion in Nizami’s 
works is only a school of Nizami’s own and created 
by him. <…> This school starts only from Nizami. 
After Nizami, all the works, even romance novels, 
stories, and mourning books in general, are under the 
influence of this school” (Ordubadi, s.u. 414: 1, 2).

Mammad Said Ordubadi’s personal archive 
includes a large-scale work on Nizami Ganjavi, as well 
as a small series of articles, as mentioned earlier. The 
one-page article in the archive entitled ‘The environ-
ment in which the great poet lived” is an autographed 
copy written in the Arabic alphabet, with corrections. 
“The environment in which Nizami was born and 
lived” (Ordubadi, s.u. 389) is relatively extensive and 
consists of six pages. In this article, the author mainly 
talks about the historical events of the period, the his-
tory of writing the works of the great poet. “The article 
“Poets who imitated Nizami” discusses Sadi “Bustan” 
and Nizami, Alisher Navai and Nizami’s “Khamsa”. 
In the article “Nizami revolutionary poet”, the author 
shows that the great poet is close to the people and 
lives freely without going to palaces like other poets, 
according to Ordubadi, the closeness to the people, 
the revolutionary spirit are more clearly reflected in 
“Khosrov and Shirin” with its given examples. The 
article “On the works of Nizami” analyzes the works 
of the great poet and evaluates him as a master of flu-
ent speech. The article “Sheikh Nizami Ganjali” refers 
to the commentaries on the life and works of the poet, 

gives brief information about the views of power-
ful poets, as well as on the basis of Ordubadi’s own 
research, the poet’s views on Turkism.

Mammad Said Ordubadi masterfully revived the 
artistic image of the great poet in the novel “Sword 
and Quill”. Undoubtedly, the importance of his 
research on Nizami Ganjavi in the creation of this 
great historical novel is undeniable. Autographed 
copies of the novel are preserved in the author’s per-
sonal archive. It should be noted that the archive also 
contains an opera libretto written by Ordubadi about 
the great poet and a screenplay libretto for the feature 
film Nizami (Ordubadi, s.u.235).

Conclusion. Mammad Said Ordubadi’s articles 
dedicated to the great master of Azerbaijani litera-
ture of the XII century Nizami Ganjavi are impor-
tant in terms of studying the features of Nizami’s art, 
Nizami’s attitude to the poets who lived before him, 
the historical events of the time, the life and work of 
Omar Khayyam, Mahsati Ganjavi, Khagani Shirvani, 
as well as other poets of the East. With these beautiful 
and unique works, Ordubadi proved to be a perfect 
connoisseur not only of Nizami’s time and creativity, 
but also of Eastern literature, with these examples, 
which are valuable works in the study of the life and 
environment of the great poet, who was always at the 
top of Near and Middle Eastern poetry. In a series of 
articles about Nizami Ganjavi, the scientist analyzes 
and studies his period, life and work based on reli-
able sources, and expresses his own scientific consid-
erations. Prominent researcher and scholar Mammad 
Said Ordubadi’s research on Nizami Ganjavi should 
be considered as a great success and valuable exam-
ple in studying Nizami.
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ЕТИМОЛОГІЧНИЙ ТА СЛОВОТВОРЧИЙ АСПЕКТИ КОНЦЕПТУ  
«ЧЕРВОНИЙ КОЛІР» У СУЧАСНІЙ КОРЕЙСЬКІЙ МОВІ

Статтю присвячено дослідженню концепту «червоний колір» у сучасній корейській мові, зокрема лексичних 
засобів його вираження. У статті проведено комплексний аналіз концепту «червоний колір», включаючи аналіз 
етимології, семантики, символіки, словотвору кольороназви «червоний» і особливостей художнього колірного 
концепту «червоний колір» у корейській мові.

Ми розглянули символічні значення, що становлять концептосферу червоного кольору в корейській культурі, 
та прослідкували їх зміну з плином часу. Ми дослідили етимологію та структурні зміни прикметників на позна-
чення кольору «червоний», внаслідок чого дізнались, що базові кольороназви корейської мови ґрунтуються на 
запозиченнях з китайської, які з розвитком мови змінювали семантику, структуру, що призводило до появи нових 
складних лексем і синонімів. У статті надано класифікацію словотворчих моделей похідних форм кольороні-
ма «червоний» (붉다) та представлено перелік периферійних кольоропозначень концепту «червоний колір». Ми 
розглянули морфологічні особливості лексем зі значенням «червоний», запозичених з китайської мови. Також у 
статті наводяться джерела появи нових термінів на позначення кольору «червоний» у корейській мові.

Концептуалізація ознаки кольору сповнена етнокультурних специфічних рис, які формуються під впливом гео-
графічних, історичних, соціально-динамічних факторів. Ми дійшли висновку, що конотація кольору пов’язана з 
етнічним колірним менталітетом. На підставі наведених у статті прикладів, пов’язаних з описом концептуаль-
них ознак червоного кольору, а також його актуалізації з використанням мовних засобів, можна констатувати 
факт суб’єктивного сприйняття названих ознак, сформованих у певному етно-ментальному соціосередовищі.

Актуальність роботи визначається щораз більшим інтересом до проблеми кольоропозначень, які досліджу-
ють у різних аспектах, у тому числі структурно-семантичному та когнітивному. Новизна дослідження полягає 
у словотворчому й етимологічному описі кольороніма 붉다 на матеріалі текстів корейської художньої літе-
ратури та словникових статей у разі концептуально-ситуативного підходу до етно-ментального розуміння 
контексту.

Ключові слова: етимологія, кольоронім, концептосфера, семантика, словотвір, червоний колір.
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CONCEPT “RED” IN MODERN KOREAN LANGUAGE:  
ETYMOLOGY AND WORD FORMATION

In the article the author studies the concept of “red colour” in modern Korean Language and considers lexical 
means of expressing the concept from the standpoint of semantics, etymology and word formation. The author conducts 
a comprehensive analysis of the concept of “red colour”, including an analysis of the etymology, semantics, symbolism, 
word formation of the colour name “red” as well as the features of the artistic colour concept “red colour” in Korean 
Language.

In the article we looked at the symbolic meanings that make up the conceptosphere “red” in Korean culture and 
traced their change over time. We studied the etymology and structural changes of the adjectives that denote colour 
“red”, and learned that the basic Korean colour names are based on Chinese loan words that changed their semantics 
and structure as the language progressed and developed, which led to new complex tokens and synonyms. The article 
provides a classification of the word-formation models of derived forms of the colour term “red” (붉다) and presents a 
list of peripheral colour symbols of the concept “red”. We have studied the morphological features of tokens that convey 
the meaning “red”, borrowed from the Chinese language. The article also presents the sources of the emergence of new 
terms to denote the colour “red” in Korean.

The conceptualization of the colour characteristics is filled with ethnocultural specific features that are formed under 
the influence of geographical, historical and socio-dynamic factors. We concluded that the connotation of colour is 



115ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

related to the ethnic colour mentality. On the basis of the examples given in the article that have to do with the description 
of conceptual signs of red colour, and also its actualization with use of language means, it is possible to state the fact of 
subjective perception of the aforementioned signs that were formed in a certain ethnic and mental environment.

The relevance of the article is determined by the growing interest in colour nomination, which is explored in various 
aspects, including structural-semantic and cognitive ones. The novelty of the study lies in the word-forming and 
etymological description of the coloronym 붉다 on the material of texts of Korean fiction and dictionary articles with a 
conceptual-situational approach to the ethno-mental understanding of the context.

Key words: colour term, conceptosphere, etymology, red colour, semantics, word formation.

Постановка проблеми. Нині набуває актуаль-
ності вивчення функціонування концептів у мові, 
тому власне поняття «концепт», що спочатку 
стало вживатись логіками, останнім часом набуло 
лінгвістичної значимості.

Концепт становить «основну ланку культури 
в ментальному світі людини», сукупність норм 
і утворень, встановлених людиною, спосіб пере-
дачі інформаційної та вербальної комунікації у 
суспільстві. Концепт – це ментальна одиниця, 
що має відображення в мові та несе у собі «кому-
нікативно значиму інформацію» (дані про місце 
знака в лексичній системі мови), «прагматичну 
інформацію» (експресивна й ілокутивна функції), 
«когнітивну пам’ять слова» (споконвічна смис-
лова характеристика мовного знака), «культурно-
етнічний компонент» (мовна картина світу) (Вор-
качев, 2003: 66).

Дослідники пишуть про «колірну зумовле-
ність» нашого інтелекту: чорний, білий та чер-
воний кольори утворюють основний трикутник 
позначень кольорів у всіх мовах і становлять 
«концентровані позначення великих сфер психо-
біологічного досвіду, що зачіпають як розум, так і 
всі органи чуття» (Тернер, 1983: 101–103).

З найдавніших часів людина наділяла колір 
символічним значенням, сприйняття кольору, за 
словами К. Леві-Стросса, «є популярною фор-
мою естетичного чуття взагалі» (Леві-Стросс, 
1983: 90). Зв’язок терміна «колір» з певними куль-
турно значущими емоційними станами і ситуаці-
ями дозволяє розглядати «кольоропозначення як 
своєрідні концепти світобачення», тобто наскрізні 
образи, значущі для конструювання національних 
картин світу (Белов, 1988: 50).

Метою статті є аналіз концепту «червоний 
колір» у корейській мові з точки зору етимології 
та словотвору.

Відповідно до мети у статті вирішуються такі 
дослідницькі завдання: 1) розглянути символіку і 
семантику червоного кольору в корейському куль-
турно-історичному аспекті; 2) визначити струк-
туру концепту «червоний колір» у корейській 
мовній картині світу; 3) дослідити етимологію 
та словотвір термінів на позначення червоного 
кольору в корейській мові.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У корейській мові більшість досліджень кольоро-
назв розглядались з точки зору корейської філо-
логії із застосуванням семантичного та морфо-
логічного підходів. Кім Сун Де (1979) застосував 
теорію Трієра і Вайсгербера для дослідження лек-
сики часів династії Чосон, розділяючи її на ранню 
(з XV ст.) та пізню (з XVII ст.). Він дійшов висно-
вку, що кольорова схема династії Чосон склада-
лась з шести кольорів – білого, чорного, сірого, 
червоного, жовтого, від яких утворились похідні 
рожевий, коричневий, фіолетовий. У 1985 році 
Парк Сон-ву розпочав повномасштабне вивчення 
семантичної структури кольороназв. Він зосе-
редився на кожному власне корейському слові з 
точки зору атрибутів кольору (колір, яскравість, 
насиченість) та мовного вираження (насиченість, 
чіткість, прозорість, чистота). Праця Чжон Чже 
Юна (1988) є типовим прикладом розрізнення 
кольоронімів за такими характеристиками, як 
яскравість та насиченість, на кольороніми «висо-
кого ступеня», «низького ступеня» та «дуже 
низького ступеня». У разі дослідження морфо-
логічного підходу до вивчення кольороназв Хюн 
Сонг Сун (1983) встановив правила формування 
прикметників, іменників, дієслів, прислівників зі 
слів на позначення кольору. Кан Дже-вон (1985) 
переглянув характеристики похідних кольороназв 
шляхом аналізу структури словникового запасу 
відповідно до його розвитку у часі та виявив, що 
корейські кольороніми в основному утворюються 
за допомогою приєднання афіксів та заміни голо-
сних/приголосних. Ра Хе Сук (1995) у своїй праці 
здійснив комплексний аналіз власне корейських 
кольоронімів, не поділяючи його на морфологіч-
ний та семантичний. У 2000-х почали з’являтися 
контрастні дослідження кольороназв корейської 
та інших мов. Зокрема, Міцуя Шігемацу (2004) 
і Мізуко Танізакі (2006) у своїх дослідженнях 
детально описали різницю між словами на позна-
чення кольору в корейській та японській мовах. 
Кім Чан Хва у 2005 році порівнював кольороніми 
у складі корейських та китайських прикметників 
сприйняття, а Сон Донг Ок (2007) провів загаль-
ний компаративний аналіз корейських та китай-
ських кольоронімів. Вивчення корейських слів 
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на позначення кольору відбувалось переважно 
в рамках вивчення корейської мови. Більшість 
досліджень зосереджувались головним чином на 
вивченні похідних форм кольоронімів, які відігра-
ють диференційну роль із семантичної точки зору. 
Інші дослідження кольоронімів корейської мови в 
основному стосуються характеристик кольороні-
мів корейської мови порівняно з іншими мовами.

Виклад основного матеріалу. Появу слова 
«червоний» слідом за словами «білий» та «чор-
ний» можна пояснити тим, що цей колір відігра-
вав важливу роль у житті людей: червоний був 
одним з перших кольорів, які стала розрізняти 
людина, оскільки він асоціювався в її свідомості 
з кров’ю, вогнем і сонцем (Василевич, Кузнецова, 
Мищенко, 2005: 33).

Ставлення до кольору на Сході здавна було 
особливим: у Кореї всі кольори ґрунтуються на 
протистоянні двох начал: 음 («Інь») і 양 («Ян»). 
Началу 양 відповідає активність, спека, світло, 
жорсткість і сухість. Начало 음 символізує пасив-
ність, холод, темряву, м’якість і вологість. Черво-
ний колір нівелює все негативне, тому в побуті 
(в їжі, одязі, оформленні оселі і т. д.) він виконує 
магічну функцію – його використовували в ритуа-
лах вигнання злих духів, для поліпшення здоров’я 
та у весільних церемоніях (나지영, 2000: 553–563).

У корейській культурі значення кольору «чер-
воний» змінювалося залежно від епохи розвитку 
держави: у давнину червоний колір символізував 
вогонь, кров, творення живого, старанність, при-
страсть, любов, прихильність і навіть був сим-
волом влади найсильніших божеств. У період 
держави Чосон «червоний» асоціювався з вла-
дою, панівним класом, позаяк в епоху феодальної 
держави Корьо цей колір співвідносився з коро-
лівською владою: одяг імператора та його набли-
жених були червоного кольору. На початку ХХ сто-
ліття «червоний» колір став символом комунізму 
та кольором японських загарбників. З настанням 
ХХI століття «червоний» став символом фана-
тизму, свята, надії, мрії та перемоги – часто вболі-
вальників на спортивних змаганнях можна поба-
чити одягненими в червоне (이종상, 2001: 38–39). 
Як бачимо, символіка «червоного» кольору змі-
нювалася в Кореї залежно від історичних подій у 
країні та світі.

Червоний колір грає важливу роль у житті 
корейців, оскільки має безліч символічних зна-
чень: жінки зашивали дірки на одязі червоними 
нитками; за часів епідемій, поширення інфекцій-
них захворювань на в’їзді до поселення вішали 
червоний верхній одяг (두루마기); труну всере-
дині оббивають червоним шовком; вживання до 

їжі рису, забарвленого в червоний колір, сприяє 
швидкому видужанню; на 11-й день за місяч-
ним календарем корейці їдять кашу з червоними 
бобами, щоб мати міцне здоров’я весь рік; не 
варто фарбувати нігті червоним, інакше можна 
захворіти; коли в корейській сім’ї народжується 
син, на паркан вішають червоний перець (나지영, 
2000: 557).

Базовий колір завжди є частиною певного кон-
цепту, а не просто частиною кольорового спек-
тра, і саме концепт, а не фізичний колір визначає 
сполучувані можливості базового прикметника 
кольору. Концепт робить стабільним денотатив-
ний фокус і разом із тим спричиняє відмінності 
в фокусах для одного і того ж кольору в різних 
мовах (Василевич, 2007: 35).

Система базових кольоронімів у корейській 
мові ґрунтується на запозичених з китайської мови 
кольороназвах – з розвитком мови деякі слова змі-
нювали семантику, структуру, з’являлися запози-
чення з інших мов, таким чином, з’являлися нові 
складні лексеми, виникали синоніми. Це можна 
спостерігати в корейських міфах про створення 
держави.

У переказах про заснування держави зустрі-
чаються три відтінки червоного кольору: 紫  
(자) «пурпурний», 紅 (홍) «червоний» і 緋 (비) 
«темно-червоний». З пурпуровим кольором були 
пов’язані незвичайні небесні явища, що знамену-
вали народження нового государя (яйце, хмара, 
шнур); знаки появи героя (хмара, ящик, вбрання); 
прославляння героя (мова); натяк на безшлюб-
ність цариці (квітка). Предмети темно-червоного 
кольору вказували на небесний вогонь, що з’єднує 
небо і землю (вітрила), на подружнє призначення 
(сукня), на просвітлення (плащ). А. Ф. Троцевич 
вважає, що предмети червоного, темно-червоного 
і пурпурного кольорів мають схожу семантику, 
але підкреслює, що в корейських міфах пере-
вага надається пурпуровому кольору (Троцевич, 
1996: 104–115).

Корейський лінгвіст На Чжійон (나 지영) про-
понує диференціювати лексеми зі значенням 
«червоний колір» (적색, 赤色) на два підтипи:

1) 홍색 (紅色) «червоний колір», який включає 
강 – 진홍 («малиновий», «коричнево-червоний»), 
훈 – 분홍 («рожевий», тобто легкий, насичений 
червоний), 비주 – 붉다 («червоний»), 비색 = 붉은 
빛, 주토 = 붉은 흙, 주홍 («яскраво-червоний»), 훈 
= 분홍, 강 = 진홍, 비주 = 붉다, 도홍 («персиково-
червоний»), 토홍 («земельно-червоний, темно-
червоний») і т. д.

2) 자색 (紫色) «пурпурний колір», що включає 
보랏빛 (суміш червоного і синього кольорів, тобто 
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«яскраво-червоний колір з фіолетовим відтінком»), 
자줏빛 («пурпурний колір», «колір аметисту», 
«колір бордо»), 적자색 («червоно-пурпуровий 
колір»), 흑자색 («чорно-пурпуровий колір»).

Червоний колір першої групи (홍색) вважався 
кольором розкоші, королівським кольором. Чер-
воний колір другої групи (자색) використовувався 
в офіційному одязі королеви, принців і їх дружин 
(나지영, 2000: 556–557).

На наш погляд, центральними лексемами 
концепту «червоний колір» є прикметник 붉다 
«бути червоним», «бути рум’яним», «бути темно-
червоним», «бути кривавим» і прикметник 발갛
다 «бути яскраво-червоним», «бути червоним», 
«бути яскраво-червоним з відтінком оранжевого». 
До периферійних слід віднести всі інші лексеми.

Застосувавши метод суцільної вибірки та про-
аналізувавши лексеми, які містять сему «черво-
ний» у тлумачних словниках корейської мови, ми 
дійшли висновку, що нині в корейській мові налі-
чується понад 80 лексем зі значенням «червоний» 
(엣센스 한영사전, 2016).

Сучасне значення прикметника 붉다 – «колір 
крові», «колір дозрілого червоного перцю», «бути 
червоним», «колір заходу сонця». Ця лексема 
може виступати і як дієслово зі значенням «черво-
ніти», «ставати червоним».

У словникових статтях значення прикметника 
발갛다 описується як «більш м’який, легкий чер-
воний (붉다)», «більш яскравий червоний (붉다)»,  
«яскравий і легкий червоний (붉다), «більш яскра-
вий і світлий червоний (붉다)».

Саме з прикметником 붉다 «червоний», 
який утворився від китайського іменника 불 (火 
«Вогонь»), семантично пов’язані (або походять 
від нього) більшість лексем концепту «червоний 
колір».

В етимологічному словнику структурні зміни 
представлені таким чином: 블 (火) + ㄱ (буква-
вставка) + 다 (закінчення). Надалі 븕다 трансфор-
мувалось у 붉다 (우리말 어원 사전, 1997: 500).

Від лексеми 붉다 у результаті фонетичних та 
граматичних змін була утворена форма 발갛다 
(«червоний»). Зміни відбувались таким чином: (
明) + 아 (закінчення) + (爲 допоміжне дієслово) + 
다 (закінчення). 아다 → 갛다 → 발갛다 (우리말 
어원 사전, 1997: 430).

Похідні 빨갛다, 벌겋다, 뻘겋다 і т. д. були 
утворені в результаті фонологічних змін. Вико-
ристання гармонії голосних у термінах кольору 
дозволяє варіювати інтенсивність відтінку: від-
тінки кольорів, у назві яких присутні темні голо-
сні, є більш насиченими, а відтінки кольорів, у 
назві яких наявні світлі голосні, – світлішими. 

Також гармонія голосних дозволяє посилювати 
символічне значення кольору, надаючи позитив-
ного (світлі голосні) або негативного (темні голо-
сні) відтінку значення. Тип приголосного, що 
стоїть у початковій позиції першого складу кольо-
роназви, також відіграє важливу роль у диферен-
ціації інтенсивності кольороніма: використання 
сильного приголосного робить відтінок кольору 
інтенсивнішим, яскравішим.

Велика кількість похідних слів цієї групи 
були утворені за допомогою таких словотворчих 
способів:

1) префіксально-суфіксальний спосіб – від 
основних лексем 붉다, 빨갛다 можуть утворю-
ватися похідні форми в результаті словотворчої 
моделі: паралельні префікси 새 – / 시 – + корінь 
відмінюваного прикметника + суфікс – 앟 / – 엏 / – 
얗 / – 옇 – + закінчення – 다. Наприклад, 새빨갛
다 («бути темно-червоним, насиченим, яскраво-
червоним»).

Ще одна модель: паралельні префікси 새 – / 
시 – + буква вставка ㅅ + корінь відмінюваного 
прикметника + суфікс – 앟 / – 엏 / – 얗 / – 옇 – + 
закінчення – 다. Наприклад, 싯뻘겋다 («бути гус-
тим, бордово-червоним»).

2) суфіксальний спосіб – похідні форми утво-
рюються в результаті приєднання суфіксів, що 
сприяє вираженню меншого ступеню якості: -으
스레-, -으스름-, -으대대-, -으데데-, -으레-, -으
무레-,-으속속-, -으숙숙-, -으족족-, -으죽죽. При 
цьому спостерігається перехід приголосного ㄱ 
з підскладу кореневої морфеми до наступного 
складу (представленого сполучною морфемою 
으), у результаті чого утворюється новий склад 
그. Подібне фонетичне явище спостерігається і у 
разі повтору кореневої морфеми (в утворенні при-
слівників), де використовується буква-вставка ㅅ. 
Така фонетична особливість сформувалась ще в 
період становлення корейської граматики і фоне-
тики (XV–XVI століття) і збереглась у сучасній 
мові в деяких словоформах.

3) префіксальний спосіб – префікс 연- («ніж-
ний, боязкий») надає кольороназві ніжного від-
тінку, наприклад, 연붉다 («бути блідо-червоним»).

4) повтор – у корейській мові повтор тих чи 
інших компонентів слова може супроводжува-
тись додатковим використанням афіксів. Вжи-
вання суфікса -디- після основи кольороніма 
вказує на більш інтенсивний відтінок. Напри-
клад, 붉디붉다 («бути червоним») у результаті 
ускладненого повтору набув більш насиченого 
забарвлення. Трапляються випадки дивергент-
ного повтору, наприклад 붉으락 푸르락 («бути в 
синьо-червону цятку»).
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5) коренескладання – в якості першого кореня 
використовується власне назва кольору, а в якості 
другого можуть виступати:

– інші кольороназви, наприклад, 검붉다 («бути 
чорно-червоним» (змішаний з чорним кольором);

– іменники з різною семантикою, наприклад, 
빨간 인 («комуніст», досл. «червона людина»), 붉
나무 («сумах», рослина) і т. д.

Таким чином, концепт «червоний колір» вклю-
чає такі похідні форми (периферійні кольоропоз-
начення):

1. 붉으덩덩하다 («бути блідо-червонуватим»);
2. 불그데데하다 («бути блідо-червоним»)/불

그데데하다/볼그대대하다/ 발그대대하다 / 벌그
데데하다 / 빨그대대하다;

3. 불그뎅뎅하다 («бути червоним»)/불그 뎅뎅 
하다 /볼그댕댕하다 / 발그댕댕하다 / 벌그뎅뎅하
다 / 빨그댕댕하다;

4. 불그레하다 («бути слабо-червонуватим»)/불
그레하다 /볼그레하다 / 발그레하다;

5. 불그름 하다 («бути слабо-червонуватим»)/
불그름하다 /볼그름하다 / 발그스름하다 / 벌그스
름하다 / 빨그스름하다 (скорочена форма від 불그
스름하다);

6. 불그무레하다 («бути злегка червонуватим»)/
불그무레 하다 /볼그무레하다 / 발그무레하다 / 벌
그무레하다;

7. 불그숙숙하다 («бути червонуватим»)/불그
숙숙하다 /볼그속속하다 / 발그속속하다 / 벌그숙
숙하다;

8. 불그스레하다 («бути світло-червонува-
тим»)/ 불그스레하다/ 볼그스레하다 /뿔그스레하
다 / 발그스레하다 / 벌그스레하다 /빨그스레하다 
(синонім 불그스름하다);

9. 불그스름하다 («бути світло-червонува-
тим»)/ 불그스름하다/ 볼그스름하다 / 뿔그스름하
다 / 발그스름하다 / 벌그스름하다 /빨그스름하다;

10. 불그죽죽하다 («бути брудно-червоним») / 
볼그족족하다 /뿔그죽죽하다 / 발그족족하다 / 벌
그죽죽하다 / 빨그족족하다;

11. 불긋불긋 («бути в червону цяточку»)/볼긋
볼긋 / 뿔긋뿔긋 /발긋발긋 / 벌긋벌긋 / 빨긋빨긋;

12. 붉디붉다 («бути червоним-червоним»);
13. 붉으락푸르락 («бути в червоно-синю 

цяточку»);
14. 연붉다 («бути блідо-червоним»);
15. 엷붉다 («бути блідо-червоним»);
16. 짙붉다 («бути насичено-червоним»);
17. 희붉다 («бути біло-червоним» (освітленим 

білим променем, світлом);
18. 검붉다 («бути чорно-червоним» (змішаним 

з чорним кольором);
19. 새붉다 («бути свіжим, яскравим червоним»)
20. 노라발갛다 («бути жовто-червоним») і т. д.

Згадані раніше лексеми 홍색 (紅色, 홍빛, 홍) 
і 적색 (赤色) хоч і є китайського походження, є 
невід’ємною складовою частиною концепту «чер-
воний колір». У словникових статтях значення 적
색 (赤色) трактується як «червоний колір», «чер-
воний». Значення 홍색 (紅色) – «червоний колір», 
«червоний». Ці лексеми є китайськими варіан-
тами прикметника 붉다.

Лексема 적색 (赤色) є похідною від китай-
ського слова 엽색 (獵 色) – в китайській мові вони 
співзвучні, але в корейському варіанті ієрогліф 獵 
був замінений на 赤. Таким чином, з’явилася нова 
лексема, яка використовується лише в корейській 
мові (우리말 어원 사전, 1997: 897).

Ієрогліф 紅 (붉을 홍) складається з двох еле-
ментів 糸 (실사) і 工 (장인공), під час виробни-
цтва тканин нитки і шовк фарбували у червоний 
колір, так і сформувався ієрогліф 紅 (붉을 홍) (박
영수, 2003: 93).

Запозичені з китайської мови лексеми зі зна-
ченням «червоний» завжди вживаються в корей-
ській мові з лексемами зі значенням «колір» – 색, 
-빛, -빛깔, 색깔, які приєднуються до закін-
чення лексеми на позначення кольору. Також 
вони входять до складу складених слів, утворе-
них у результаті коренескладання, наприклад: 
다홍치마 («спідниця малинового кольору», 
вбрання молодої кореянки), 적군 (파) («Червона 
армія»), 회적색 («туманно-червоний колір»); 심
홍색 («малиновий», «темно-червоний»), 주홍
색 («червоний», «яскраво-червоний з відтінком 
оранжевого»); 선홍색 («яскраво-червоний», 
«червоний», «яскраво-червоний з відтінком 
оранжевого»); 다홍색 («малиновий», «темно-
червоний», «кривавий»); 진홍색 («соковито-
червоний», «темно-червоний», «кривавий»); 순
홍색 («червоний без домішок», «найчистіший 
червоний») і т. д.

Слід зазначити, що останнім часом число тер-
мінів на позначення кольору стрімко збільшу-
ється. Джерелами появи нових слів стають (Васи-
левич, 2007: 10):

– назви навколишніх предметів і об’єктів при-
роди з характерним забарвленням (피의 «крива-
вий», 핏빛 «криваво-червоний колір», 팥색 «колір 
червоної квасолі», 딸기색 «полуничний», 마노
색 «агатовий», 가닛빛 «гранатовий», 포도주색 
«виноградно-червоний» і т. д.);

– запозичення з інших мов («레드» – «черво-
ний», 토마토색 «томатний колір», 루비색 «рубі-
новий колір», 와인레드 «вино-червоний» і т. д.);

– розвиток власного арсеналу лексико-мор-
фологічних засобів: поява двоскладових слів або 
модифікаторів для передачі відтінків – темно-…, 
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блідо-…, інтенсивно-… і т. п., наприклад 연분홍 
«світло-рожевий» і т. д.

На підставі проведеного дослідження можна 
виділити такі особливості концепту «червоний 
колір» у корейській мові:

1). Більшість лексем зі значенням «червоний 
колір» беруть свій початок від прикметника 붉다.

2). Закон гармонії голосних має великий вплив 
на розмежування насиченості кольору в корей-
ській мові, оскільки дозволяє варіювати інтенсив-
ність відтінку кольору.

3). Тип приголосного, що стоїть у початко-
вій позиції першого складу кольороназви, також 
грає важливу роль у диференціації інтенсивності 
кольороніма. Використання сильного приголо-
сного в позиції на початку слова робить відтінок 
кольору інтенсивнішим, яскравішим.

4). Кольороназви можуть бути виражені різ-
ними частинами мови, а саме:

–	 прикметниками: 발갛다 («червоний»), 붉
디붉다 («темно-червоний»), 벌그 죽죽 하다 
(«брудно-червоний») і т. д.;

–	 дієсловами: вони утворені від прикметника 
за допомогою аналітичної форми «-아/어/여지다» 
(виражає значення становлення ознаки). Напри-
клад, 빨개지다, 붉어지다 («червоніти»), 벌개지
다 («червоніти, рожевіти») і т. д.;

–	 іменниками: утворюються від прикметни-
ків, наприклад: 빨강, 벌겅 («червоний колір», 
«червона фарба»), 벙겅이 («предмет червоного 
кольору»), 홍 («червоний») і т. д.;

–	 якісними прислівниками: прислівники утво-
рюються від прикметників у результаті повтору 
кореневої морфеми. Наприклад, 발긋발긋 («в чер-
вону цяточку, в червоних плямах»).

5). До основних способів словотворення при-
кметників цієї групи можна віднести: префік-

сально-суфіксальний спосіб, суфіксальний спосіб, 
префіксальний спосіб, повтор і коренескладання.

6). Наявність запозичень з інших мов (пере-
важно китайської та англійської).

Вивчення кольору допомагає нам розкрити 
особливості і національну специфіку мови, піз-
нати глибинні смисли, закладені в культурі, фоль-
клорі, літературі. Колір є універсалією, адже 
представник будь-якої нації спроможний сприй-
мати наявні в природі кольори, але водночас колір 
є унікальним, оскільки в кожній мові є свої специ-
фічні засоби вираження колірних значень. 

Висновки. Концепт «червоний колір» – це 
компонент мовної картини світу корейців, який 
є складним багаторівневим утворенням та відо-
бражає об’ємний семантичний спектр відтінків 
і варіантів основного кольороніма, що є ядром 
концепту і являє глибинні пласти інформаційної 
бази про цей колір, в якому представлені відмінні 
національно-специфічні особливості менталі-
тету корейського народу. Концепція червоного 
кольору доповнювалась і розширювалась, згодом 
утворивши досить складну структуру. Ми надали 
базу для більш детального дослідження концепту 
«червоний колір» у корейській мові, розглянувши 
його з позиції етимології та словотвору. У Кореї 
червоний наділений безліччю значень, але, вжи-
ваючи його, корейці виділяють лише одне з них, 
яке більше підходить до ситуації. З огляду на пер-
спективність цієї проблеми в подальших дослі-
дженнях доцільно приділити особливу увагу 
аналізу факторів, що впливають на формування 
концептів окремих кольороназв у корейській 
мові, виявлення відмінностей семантичних напо-
внень концепту одного і того ж кольору різними 
етносами, реалізації концепту «червоний колір» у 
художніх творах.
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ШЛЯХИ РОЗШИРЕННЯ ЛЕКСИЧНОГО ЗАПАСУ СТУДЕНТІВ  
У ПРОЦЕСІ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКИХ ТА НІМЕЦЬКИХ ФАХОВИХ ТЕКСТІВ

У статті йдеться про шляхи розширення лексичного запасу студента під час читання фахової літератури. 
Дослідження, мета якого полягає у розкритті цих шляхів, проводиться на матеріалі англомовних та німецько-
мовних текстів економічного спрямування. Йдеться про те, що в основі успішного читання фахової літератури 
лежить оволодіння насамперед найуживанішою загальномовною та термінологічною лексикою. Значну увагу 
приділено збагаченню лексичного запасу за рахунок вивчення афіксів, типових для літератури економічного спря-
мування. Наголошено, що знання їх категоріальних значень допомагає значно зменшити обсяг невідомої лексики 
тексту. Подано детальний перелік типових суфіксів та префіксів англійської та німецької мов і на численних 
прикладах показано їх функціонування у фаховій літературі. Детально описано механізм утворення терміноло-
гічних словосполучень, які становлять значну частку терміносистеми даної сфери в англійській мові, як і складні 
іменники в німецькій мові. Визначено найчастотніші моделі термінологічних словосполучень та запропоновано 
алгоритм їх перекладу. Кожне твердження підкріплено прикладами. Потенційний словниковий запас станов-
лять також конвертовані лексичні одиниці, які доволі часто зустрічаються у текстах економічного спряму-
вання. Звернено увагу на проблему, яка у цьому разі полягає у визначенні функції лексичної одиниці у структурі 
речення, що має велике значення під час перекладу будь-якого тексту, не лише фахового. Подані приклади яскраво 
демонструють проблему. У статті йдеться також про інтернаціональні слова, які особливо характерні для 
текстів економічного спрямування. З одного боку, вони розширюють лексичний запас студента, допомагаючи 
йому під час перекладу тексту, з іншого – можуть стати на заваді. Це так звані «фальшиві друзі перекладача». 
Подано цілу низку прикладів таких термінів, на які бажано звертати увагу в процесі навчання студентів, як і 
на явище «фальшивих друзів» як таке. Запропоновано методику розвитку навичок розпізнавання значень слова 
за словотворчими моделями.

Ключові слова: лексичний запас, інтернаціоналізм, конвертоване слово, суфікс, префікс, категоріальне зна-
чення, термінологічне словосполучення.
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WAYS OF EXPANDING STUDENTS’ VOCABULARY  
WHILE TRANSLATING ENGLISH AND GERMAN PROFESSIONAL TEXTS

The ways of replenishing the vocabulary while reading professional literature are considered in this article. The 
study, which aims to discover these ways, is based on the material of English and German economic texts. It is stated 
priority should be put to mastering the most commonly used terminology and vocabulary. Much attention is paid to 
developing the vocabulary by studying affixes typical of economic literature. It is emphasized that knowledge of their 
categorical meanings helps to significantly reduce the volume of unknown vocabulary of the text. The article provides a 
detailed list of typical English and German suffixes and prefixes and by numerous examples shows how they function in 
professional literature. The mechanism of formation of English terminological phrases, which make up a considerable 
part of the terminology of the given sphere as well as compound nouns in German, is described in detai. The most 
common models of terminological phrases are identified and an algorithm for their translation is offered. Each statement 
is backed by examples. Noun –verb conversion, which is quite common in economic texts, is also a source of student’s 
potential vocabulary. Attention is drawn to the problem, which in this case is identifying the function of the lexical 
unit in the structure of the sentence, this being of great importance when translating any text, not just the professional 
one. The examples provided in the article are to illustrate the problem. International words that are quite numerous in 
economic literature are also considered. On the one hand, they expand the lexical stock of a student, helping him/her 
with the translation of the text, on the other hand – they can stand in the way. These are the so-called «false friends» of 
a translator. A number of examples of such terms are provided to draw attention to in the learning/teaching process, as 
well as to the phenomenon of «false friends» as a whole. The method of developing skills of word meaning recognition by 
word-forming models is offered.

Key words: lexical stock, internationalism, conversion, suffix, prefix, categorical meaning, terminological phrase.

Постановка проблеми. Інтенсивний розвиток 
сучасного суспільства підвищує вимоги до випус-
кників ВНЗ. Потреба у спеціалістах, що вільно 
спілкуються європейськими мовами, особливо з 
огляду новочасного курсу України на євроінтегра-
цію, безнастанно зростає та додає нових аспектів 
для пошуку ефективних функціональних мето-
дик вивчення іноземних мов, роботи з текстами 
за фахом зокрема. Саме сьогоднішні студенти 
завтра стануть діловою елітою, що повинна опа-
нувати іноземну мову у ділових та професійних 
ситуаціях.

Аналіз досліджень. Проблеми, які виника-
ють у роботі над перекладом фахового тексту, 
методики навчання перекладу фахової літератури 
завжди привертали увагу багатьох лінгвістів. Так, 
особливості лексики фахового тексту, класифі-
кація лексики, рекомендації щодо термінологіч-
них аспектів перекладу розглянуто Т. Р. Кияком. 
Л. Ільницька зосередила увагу на психолого-
педагогічних особливостях навчання перекладу 

у вищих навчальних закладах. Граматичні труд-
нощі, лексичні, термінологічні та жанрово-сти-
лістичні проблеми стали об’єктом дослідження 
В. І. Карабан. Типові помилки під час перекладу 
розглянуто Г. Вороніною. Погоджуючись із важ-
ливістю усіх згаданих проблем, у даній розвідці 
ми хочемо акцентувати певні мовні явища фахо-
вого тексту економічного спрямування, які не 
потребують окремого вивчення, але знання яких 
може значно полегшити процес перекладу. `

Мета статті – розкрити шляхи розширення 
словникового запасу студентів під час роботи з 
україномовними та іншомовними фаховими тек-
стами економічного спрямування, полегшити 
процес перекладу.

Виклад основного матеріалу Важливим 
аспектом вивчення чужої мови є оволодіння відпо-
відним набором ділової та фахової лексики. Опра-
цьовуючи англомовну чи німецькомовну фахову 
літературу, зокрема економічного спрямування, 
насамперед студенти зіштовхуються з великою 
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кількістю невідомих слів, і це є перешкодою для 
розуміння тексту. Однак як і в текстах із будь-
якої іншої спеціальності, у текстах економічного 
спрямування одні слова трапляються дуже часто, 
інші – рідше, ще інші – дуже рідко. Із метою ефек-
тивно вчитися читати літературу з фаху, потрібно 
насамперед оволодівати найуживанішою лекси-
кою, як термінологічною, так і загальновживаною 
(Семко, 2018: 44).

Окрім того, кожен текст містить багато похід-
них слів. Отже, знаючи основу слова, можна 
вивести значення слова. Для цього лише необ-
хідно знати типові афікси відповідних частин 
мови та їх категоріальні значення. Це допоможе 
значно зменшити кількість невідомих слів. Напри-
клад: в англійській мові to employ (наймати на 
роботу) – employer – employee – employment – 
unemployment; to use – user – useful – useless – 
usage; у німецькій мові der Handel ( торгівля ), 
der Außenhandel, der Welthandel, handeln. Робота 
над таким потенційним словником є одним зі 
шляхів розширення словникового запасу студен-
тів. Потенційний словник також включає компо-
зити та термінологічні словосполучення, слова, 
утворені шляхом конверсії, інтернаціоналізми. 
Студент визначає значення вказаних слів, не звер-
таючись до словника, а використовуючи мовну 
здогадку (Кияк, 2007: 105).

За суфіксами можна визначити не лише час-
тину мови, а й часто категоріальне (узагальню-
юче) значення слова. Наприклад, якщо в англій-
ській мові слово закінчується на -tion (-ation, 
-ion), то це іменник із процесуальним значенням 
(часом зі значенням результату дії). Отже, якщо 
to stimulate – стимулювати, то щоб перекласти 
слово stimulation, треба лише утворити україн-
ський іменник від стимулювати – стимуляція або 
стимулювання. Іменники на -tion / -ion часто мають 
інтернаціональну основу. Еквівалентом таких 
іменників в українській мові є слова на -ція / -сія: 
nationalization –націоналізація; recession – реце-
сія, specialization – спеціалізація. Те ж стосується 
іменників на -tion (-ation, -ion, -sion) у німецькій 
мові. Наприклад: die Organisation – організація, 
die Operation – операція, die Funktion – функція.

Знаючи, що суфікс -lich є маркером прикмет-
ника в німецькій мові і надає йому значення 
повторювальності (täglich – щоденно, monatlich – 
щомісячно jährlich – щорічно), студент легко зро-
зуміє суть речення.

Найчастіше вживаними суфіксами іменників 
є такі:

1) в англійськиій мові -er (-or) / у німецькій мові 
-iker(er) утворює іменники від дієслівних основ, 

які називають, головним чином, особу або при-
стосування, що виконує певну функцію, названу 
основою: marketer – маркетолог, banker – бан-
кір, financier – фінансист, proprietor – власник, 
der Verbraucher – споживач, der Verkäufer – 
продавець, der Besitzer – власник, der Benutzer – 
користувач;

2) в англійській мові -ing / у німецькій мові 
-ung утворює іменники від дієслівних основ, які 
називають: а) процес, дію: advertising – реклама; 
firing – звільнення з роботи; die Bedienung – 
обслуговування, die Verwendung – використання; 
б) результат цього процесу: recording – запис, 
reading – покази; die Erklährung – заява;

3) як в англійській, так і в німецькій мові 
-tion (-ation, -ion, -sion) утворює іменники від 
дієслівних основ, що означають 1) процес, дію: 
implementation – втілення, promotion – просу-
вання, die Reaktion – реакція, die Installation – 
встановлення, die Reklamation – рекламація;

4) в англійській мові -ty (-ity) / у німецькій мові 
-heit (-keit ) утворює абстрактні (зрідка конкретні) 
іменники від основ прикметників, що означа-
ють якість, стан. Їхні українські еквіваленти 
часто закінчуються на -ість / -ність. Наприклад: 
accessibility – доступність; quantity – кількість, 
liquidity – ліквідність, die Sicherheit – надійність, 
die Besonderheit – особливість.

Отже, суфікси -er (-or), -ing, -tion (-ation, -ion, 
-sion), -ty в англійській мові і, відповідно, суфікси 
-iker(er), -ung, -tion (-ation, -ion, -sion), -heit (-keit 
у субмові економіки, у якій переважають а) назви 
осіб, б) різних процесів і результатів цих процесів, 
в) станів, ознак та умов, за яких ці процеси від-
буваються) є найпродуктивнішими в англійській і 
німецькій мовах у цілому (Семко, 2020: 74).

Як стверджують Т. Беляєва та П. Царьов, в 
англійській мові віддієслівні іменники на -ing 
можна утворити практично від необмеженої 
кількості дієслівних основ (Беляєва, 1979: 102; 
Царьов, 1984: 204). Тому в літературі ділового 
чи фахового стилю знаходимо багато іменників 
на -ing, що є авторськими утвореннями і, звісно, 
в словниках не зареєстровані, а це означає, що 
студент має бути готовим вивести їх значення 
самостійно.

Найпоширенішими суфіксами англій-
ських дієслів у текстах економічного спря-
мування є: – ate compensate – компенсувати, 
cooperate – співпрацювати; – ize centralize – цен-
тралізувати; commercialize – схилятися до отри-
мання прибутку; -ify certify – сертифікувати, 
specify – конкретизувати; – ish distinguish – від-
різняти; diminish – зменшувати.
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Найпоширенішими суфіксами німецьких дієс-
лів у текстах економічного спрямування є: -en 
planen – планувати, kaufen – купувати, -ieren 
organisieren – організовувати, registrieren – реє-
струвати.

Найпоширенішими суфіксами англійських при-
кметників у текстах економічного спрямування 
є: -al (-ial) economical – економний; structural – 
структурний; -able (-ible) profitable – рентабель-
ний, affordable – доступний; convertable – кон-
вертований; -ive productive – продуктивний; -ic 
dynamic – динамічний, economic – економічний.

Найпоширенішими суфіксами німецьких при-
кметників у текстах економічного спрямування є: 
-іsch technisch – технічний, praktisch – практич-
ний; -іv aktiv – активний, relativ – відносний; -lich 
gesetzlich – законний, wirtschaftlich – господар-
ський; -ig wichtig – важливий, regelmäßig – сис-
тематичний.

Напівсуфікси у німецькій мові -los, -leer, -frei 
вказують на відсутність якості. Українською 
мовою їх передаємо за допомогою префікса без–, 
menschenleer – безлюдний, kostenfrei – безкоштов-
ний, arbeitslos – безробітний; -voll, -reich, -mäßig 
вказують на наявність якості, яку «несе» корінь 
слова (planmäßig – плановий, zweckmäßig – доціль-
ний, sinnvoll – змістовний, erfolgsreich – успішний).

Щодо префіксів, то за ними не можна визна-
чити частину мови. В англомовних текстах еконо-
мічного спрямування вони зустрічаються зрідка.

Найпоширенішими з них є: re – утворює нові 
слова (іменники, дієслова, прикметники) зі зна-
ченням повторності чи виконання дії наново: to 
restore – відновити; to resell – перепродувати; 
un – утворює, головним чином, прикметники із 
заперечним значенням: unemployed – безробіт-
ний; unearned – незароблений.

Найтиповішими префіксами різних частин 
мови в німецькій мові є: hoch – приєднується, 
головним чином, до прикметників, додаючи зна-
чення високо – hochentwickelt – високорозвинений, 
hochproduktiv – високопродуктивний; hochwertig – 
високоякісний, hochmodern – ультрасучасний; 
mehr – приєднується до іменників, прикметни-
ків, прислівників, додаючи значення багато, 
наприклад der Mehrwert – додаткова вартість, 
mehrstufig – багатоступеневий; un – приєдну-
ється, головним чином, до прикметників, нада-
ючи їм заперечного значення: unrentabel – нерен-
табельний, unbalanciert – незбалансований, die 
Unabhängigkeit – незалежність, die Unbalance – 
неврівноваженість.

Для англомовних текстів економічного спря-
мування характерне широке вживання термі-

нологічних словосполучень із двома та більше 
компонентами-іменниками (Карабан, 2002: 491). 
У німецькій мові йдеться про складні іменники. 
Окремі компоненти таких утворень можуть бути 
знайомі студентам. Знання структури таких сло-
восполучень дає їм ключ до перекладу. Осно-
вним (опорним) компонентом у таких конструк-
ціях завжди є останній іменник. Його треба 
перекладати іменником у називному відмінку 
(labour relations – трудові відносини), die 
Volkswirtschaft – народна економіка. Найчастіше 
знаходимо комбінацію іменник + іменник (N + N). 
Лівий компонент такої конструкції завжди є озна-
ченням до опорного і залежно від контексту його 
можна перекладати:

а) прикметником (transition period – перехідний 
період); expert judgement – експертна оцінка; die 
Marktwirtschaft – ринкова економіка;

б) іменником у родовому відмінку (capital 
turnover – оборот капіталу; market share – частка 
ринку); die Eigentümerberatung – засідання спів-
власників;

в) іменником із прийменником (accident 
insurance – страхування від нещасних випад-
ків; call deposit – депозит до запитання; die 
Marktstellung позиція на ринку; der Verzugszins – 
пеня за протермінування);

г) іменником із прийменниковою конструкцією 
(welfare costs – видатки на соціальні та культурні 
потреби; job demand – попит на робочі місця); der 
Mehrwertsteuer – податок на додану вартість.

Трикомпонентні словосполучення (N+N+N) 
трапляються рідше. Зв’язки між компонентами 
таких словосполучень можуть бути різними. Най-
частіше перші два компоненти словосполучення 
становлять фразу, яка є означенням до останнього 
компонента – (N1+N2) + N3, тобто спочатку роз-
глядаємо два перші компоненти за правилом, 
описаним вище. Перекладена фраза є означен-
ням до N3 (опорного компонента). Наприклад, у 
словосполученні loan demand function спочатку 
розглядаємо перші два компоненти loan demand 
(що? demand – попит; який попит? loan – на кре-
дит), тепер, пам’ятаючи, що останній компонент 
завжди є основним, перекладаємо його іменником 
у називному відмінку, отримуємо – що? функція 
(яка?) попиту на кредит. Відношення між компо-
нентами зрідка можуть бути й іншими: N+(N+N), 
тобто кожен лівий іменник відноситься безпо-
середньо до опорного, а між собою вони ніяк не 
пов'язані. Наприклад: retail banking services: 
що? services – послуги (називний відмінок), які 
послуги? – retail – роздрібні (перекладаємо при-
кметником), ще які? banking – банківські. Отже, 
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retail banking services – банківські роздрібні 
послуги, der Sozialversicherungszweig – галузь 
соціального забезпечення.

У чотирикомпонентних словосполученнях 
найпоширенішим є тип (N+N)+(N+N). Це фак-
тично сукупність двох двокомпонентних сполу-
чень, з яких перші два виступають означенням 
до наступних двох. Наприклад, Lviv region bank 
network – банківська мережа Львівського регі-
ону. Правильно вибрати варіант перекладу з попе-
редньо запропонованих (а, б, в, г), як і відчути 
зв’язки між компонентами, студентові старших 
курсів допоможе знання свого майбутнього фаху 
та «чуття» рідної мови, наприклад українською 
кажемо ринкова економіка, а не економіка ринку, 
чи галузь соціального забезпечення, а не соціальна 
галузь забезпечення.

Ліві компоненти можуть бути представлені не 
тільки іменниками, а й іншими частинами мови: 
прикметниками, дієприкметниками теперішнього 
та минулого часу, числівниками тощо. Наприклад: 
collecting agency – інкасувальний заклад; private 
credit demand – попит приватного сектору на 
кредити; accumulated income – нагромаджений 
дохід. Якщо кількість компонентів зростає, то 
зростає і ймовірність, що лівими компонентами 
словосполучення будуть інші частини мови (не 
іменники).

Потенційний словниковий запас становлять 
також конвертовані слова. Вони доволі часто 
зустрічаються у текстах економічного спряму-
вання: increase – to increase, order – to order, 
trade – to trade, benefit – to benefit. Зазвичай пере-
клад таких слів/термінів не викликає труднощів. 
Проблема зводиться до визначення функції лек-
сичної одиниці у структурі речення (Жлуктенко, 
1983: 106). Наприклад: The company’s accounts 
should balance. Якщо студент визначить, що 
balance – це дієслово (а не іменник), то він пра-
вильно зрозуміє суть речення. Визначити функцію 
лексичної одиниці значно важче у реченнях, коли 
присудок віддалений від підмета. Наприклад: 
Small businesses located in the area often benefit 
greatly from the falls in interest rate. Якщо студент 
перекладе benefit іменником (користь, благо), що 
часто трапляється, то речення не матиме сенсу. 
Лише відшукавши присудок, студент зможе пра-
вильно перекласти речення. Отже, вміння ана-
лізувати структуру речення – далеко не остання 
навичка, яку треба розвивати під час перекладу 
фахових текстів (Семко, 2019: 166). Опрацьо-
вуючи текстовий матеріал із метою активізації 
лексики, викладачеві треба особливо наголошу-
вати на випадках, коли конвертоване дієслово в 

українській мові не має відповідного еквівалента. 
Наприклад, result – to result.

Однією з особливостей фахового тексту є 
широке вживання інтернаціональних слів. Такі 
слова, як economy, finance, project, corporation, 
problem, investor, function, expansion (у німець-
кій die Ökonomie, die Finanzen, das Problem, 
der Investor, die Funktion), зустрічаємо мало не 
в кожному реченні англомовного чи німецькомов-
ного тексту. Правда, інтернаціоналізми не завжди 
мають однакове значення у мові оригіналу і в 
українській мові (Семко, 2019: 167). Так, objective 
в англійській мові – це не лише об’єктивний, а й 
мета, ціль. Власне у цьому останньому значенні 
слово objective найчастіше зустрічаємо у текстах 
економічної тематики. Дуже часто зустрічаємо 
слово specific, яке студенти часто перекладають 
як специфічний, проте воно означає конкретний. 
У німецькій мові der Akademiker – не акаде-
мік (Akademiemitglied), а людина з вищою осві-
тою, der Termin – домовленість про зустріч (а не 
«термін»). Такі слова називають «фальшивими 
друзями перекладача» (Триндяк, 2019: 70). До 
них можна віднести і такі часто вживані слова, як 
direction (не дирекція, а скерування чи напрям), 
selection (не селекція, а відбір), order (не ордер 
(напр., на арешт), а замовлення, наказ чи поря-
док), realize (часто усвідомити, а не реалізувати). 
Проте обізнаному читачеві слова іншомовного 
походження швидше допомагають у процесі пере-
кладу, ніж шкодять (Ільницька, 2011: 67).

Висновки. На основі проведеного дослі-
дження можна стверджувати, що полегшити про-
цес перекладу фахового тексту можна: 1) шляхом 
вивчення типових афіксів відповідних частин 
мови та їх категоріальних значень; 2) знаючи 
типові моделі термінологічних сполучень та алго-
ритм їх перекладу; 3) розуміючи, що в англійській 
мові один і той самий мовний знак може бути й 
іменником, і дієсловом, усе залежить від його 
функції у реченні, отже, порада «шукай підмет 
і присудок» є дуже актуальною; 4) навчившись 
«бачити» в тексті інтернаціональні слова і зна-
ючи, що треба бути обережним, оскільки в україн-
ській мові вони іноді можуть мати інше значення. 
Теза про те, що потрібно насамперед оволодівати 
найуживанішою лексикою, як термінологічною, 
так і загальновживаною, є особливо актуальною.

Уміння виводити значення слова за словотвор-
чими моделями необхідно розвивати. Найкраще 
словотворчі моделі представити у вигляді фор-
мули, наступний крок – запам’ятовування і тре-
тій – активізація навичок впізнавання словотвор-
чих засобів.

Семко Н., Городецька Н., Гавришкiв Н. Шляхи розширення лексичного запасу…
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ІНТЕРФЕРЕНТНІ ЯВИЩА З УКРАЇНСЬКИМ ЕТИМОНОМ  
У BUKOWINER DEUTSCH НА ПРИКЛАДАХ  

ІЗ КОРОТКИХ НАРИСІВ ФРАНЦА ПОРУБСКІ

Статтю присвячено дослідженню мовної інтерференції у німецько-українському дискурсі на початку 
ХХ століття, яке базується на комплексному аналізі мовних змін німецької мови у творі Франца Порубскі Rund 
um den Rathausturm und den Pruth, виданого 1906 року. Майже 150-річне співіснування німецької з іншими мовами, 
такими як українська, румунська, польська, єврейська та російська, внесло свої корективи у тогочасне відтво-
рення та вживання мови. Місцеві жителі знали щонайменше дві або три мови, а оскільки німецька була держав-
ною, то вона проникала здебільшого через державний апарат, військову повинність, пресу та літературу.

Початок минулого століття характерний і тим, що у місті Чернівці почала розвиватися письменницька 
діяльність, чимало літературних діячів були багатомовними, тому інтерферентні явища проникали у їх твори. 
Спроба мовця робити власні висловлювання, опираючись на правила та структуру рідної мови та встановлю-
вати невідповідні зв’язки між обома мовами, призводила до порушення мовних норм та помилок, тобто інтер-
ференції. Дослідники розглядають її на граматичному, лексичному та фонологічному рівнях. Інтенсивність між-
мовної інтерференції залежить від суб’єктивних та об’єктивних чинників, що на неї впливають, а також від 
зони її поширення. У мовленні буковинських німців вона була зумовлена їх тривалим перебуванням в іноземному 
середовищі та обмеженим використанням власної мови. Практично на всіх мовних рівнях відбувалися зміни, 
які вплинули на розвиток буковинської німецької. Особливо помітною була інтерференція на лексичному рівні, 
німецька була розбавлена місцевими реаліями, побутовими словами та вигуками. Чималу частину запозичених 
вигуків становили українські або саме буковинські відповідники, вони були настільки розповсюдженими, що май-
же замінили стандартні німецькі. Відбувалося також дослівне калькування іноземних словосполучень або мор-
фологічні зміни різних частин обох мов в одному виразі або реченні.

Ключові слова: мовна інтерференція, буковинська німецька мова, вигуки, мовні контакти, запозичення.
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INTERFERENCE PHENOMENA WITH UKRAINIAN ETYMON  
IN BUKOVINIAN GERMAN LANGUAGE  

IN THE SHORT SKETCHERS OF FRANZ PORUBSKI

The article is devoted to the study of language interference in German-Ukrainian discourse in the early twentieth 
century, which is based on a comprehensive analysis of language changes in German in the work of Franz Porubski 
"Rund um den Rathausturm und den Pruth", published in 1906. Almost 150 years of coexistence of German with other 
languages, such as Ukrainian, Romanian, Polish, Yiddish and Russian, made its adjustments in the reproduction and use 
of the language at that time. The locals knew at least two or three languages, and since German was the state language, 
it penetrated mostly through the bureaucracy, conscription, press and literature.

The beginning of the last century is also characterized by the fact that in Chernivtsi city started developing literary 
activity. Many authors were multilingual, so the interference phenomena penetrated into their works. The speaker's attempt 
to make his own statements based on the rules and structure of the native language and to establish inappropriate connections 
between the two languages led to interference. Researchers consider it at the grammatical, lexical and phonological levels. 
The intensity of interlinguistic interference depends on subjective and objective factors that do not affect it. Changes in 
the speech of the Bukovinian Germans were due to their long stay in a foreign environment and limited use of their own 
language. Changes took place at almost all language levels, which influenced the development of Bukovinian German. Every 

Сеник Г. Iнтерферентнi явища з українським етимоном у Bukowiner Deutsch…
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synonymous word borrowed from Ukrainian or other languages has its own history. Some of them eventually replace the 
word of the recipient language and integrate into the lexical bulk, while others eventually fall out of use. This phenomenon 
is very diffusive and versatile. The integration of a borrowed lexeme or presence of the equivalent depends on many factors 
and the area of distribution plays an important role. The frequency of use is of great importance.

Interference at the lexical level was especially noticeable. German was diluted with local realities, everyday words 
and interjections. A large part of the borrowed interjections were Ukrainian or Bukovinian equivalents, they were so 
widespread that they almost replaced the standard German ones. There was also a literal tracing of foreign phrases or 
morphological changes of different parts of both languages in one expression or sentence.

Key words: language transfer, bukovinian german language, interjections, language contacts, borrowings.

Постановка проблеми. Інтерференція є відхи-
ленням від стандартів рідної мови (мовленнєвою 
помилкою) внаслідок її контактів з іншою мовою. 
Вона може охоплювати всі рівні мови: фонетич-
ний, морфологічний, лексичний і синтаксичний.

У зв’язку з поліетнічністю Буковини явище 
мовної інтерференції було досить поширене на її 
теренах. У кінці ХІХ – початку ХХ ст. українська 
та німецька мови тісно співіснували на цій тери-
торії. Українська мова була представлена буко-
винсько-покутськими (творчість В. Стефаника та 
Л. Мартовича), проміжними між гуцульськими 
(творчість Ю. Федьковича) та наддніпрянськими 
говорами південно-західного діалекту. Аналіз того-
часних творів показує, що місцеві жителі знали 
рідну українську, володіли державною німецькою 
та ще однією регіональною мовою на високому 
побутовому рівні. Українська мова у пресі ХХ ст. 
внаслідок міжмовних контактів зазнала впливу 
престижної німецької, на яку певною мірою орі-
єнтувалися мовці у писемних стандартах грама-
тичного вжитку та у синтаксичних конструкціях. 
Подібне явище було одним із поштовхів до поси-
лення міжмовної інтерференції (Oguy, 2011).

Довгострокова взаємодія німецької та україн-
ської мов під впливом, зокрема, румунської мови 
призвела до створення явища мовної інтерферен-
ції у буковинських німців під назвою Bukowiner 
Deutsch. Під владою Габсбурзької монархії кінця 
ХІХ – початку ХХ ст. основною державною мовою 
Буковини була німецька, а регіональними – укра-
їнська, польська, ідиш та румунська, які викорис-
товувалися також у місцевому управлінні. Поси-
лювало міжмовну інтерференцію й те, що місцеві 
на побутовому рівні знали три та більше мов, для 
службовців було обов’язковим вільно володіти 
двома або трьома мовами. Особливості колоніза-
ції суттєво відобразилися на німецькій мові Буко-
вини. Австрійці, які переїхали у міста краю як 
високопосадовці та адміністратори, стали розпо-
всюджувачами німецькомовного та культурного 
елементу. У той час німецька мова стала своєрід-
ною lingua franca та існувала у трьох варіантах: 
як літературна мова (преси, офіційних установ, 
навчальних закладах), як Buchenländish (розмовна 

мова на ринку) та як локальні рейно-франкські, 
баварські, грюндерські говірки (Яцюк, 2010).

Аналіз досліджень. Дослідженню мовних 
змін у буковинському краї приділили значну увагу 
такі науковці, як І. Яцюк (Яцюк, 2010), О. Огуй 
(Oguy, 2011), Д. Костюк, М. Кочерган та Г. Сеник 
(Сеник, 2014). У їхніх роботах було проведено 
класифікацію та аналіз інтерференцій на основі 
різноманітних джерел того часу. Однак чимала 
кількість літератури та публікацій і досі зали-
шається неопрацьованою, що дає підґрунтя для 
подальших досліджень у цій галузі. Багаторічне 
співіснування буковинських німців з іншими 
народами на території Буковини вплинуло на всі 
рівні німецької мови – від текстового до фонетич-
ного (акомодація проривних приголосних, утрата 
умлауту, аспірації). У пресі та мовленні спостері-
галося не лише вживання локальних запозичень, 
а й порушення синтаксичної та морфологічної 
структур. Завдяки дослідженням О. Огуя (Oguy, 
2011) дізнаємося, що граматична інтерференція 
мов Буковини початку ХХ ст. характеризувалася 
як функціональним статусом поширених мов, так 
і ступенем їх генетичної чи типологічної спорід-
неності. Соціальний статус та ступінь спорідне-
ності флективних мов визначалися активністю їх 
взаємодії. Запозичення конструкцій в українську 
мову зазвичай відбувалися через близькоспорід-
нену польську мову, вона мала вищий соціальний 
статус. Граматична інтерференція у буковинську 
німецьку проникала, як правило, через спорідне-
ний із німецькою ідиш від місцевих – української 
та румунської мов.

Гіпотеза дослідження полягає у тому, що запо-
зичені слова з українським етимоном у Bukowiner 
Deutsch існували не тільки в усній мові буковин-
ських німців, а й були широко представлені у прозі 
літературних діячів Буковини на початку ХХ ст.

Мета статті – аналіз, огляд та структурування 
мовних інтерференцій у мові буковинських нім-
ців як результат міжмовної взаємодії на прикладі 
твору Франца Порубскі Rund um den Rathausturm 
und den Pruth.

Завдання – виявити інтерферентні явища під 
впливом української мови у Bukowiner Deutsch, 
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проаналізувати відхилення від прийнятих норм 
німецької мови, виявити зміни, які відбулися у 
них на морфологічному, лексичному та фоноло-
гічному рівнях.

Виклад основного матеріалу. Франц Поруб-
скі народився 1879 року у Чернівцях. Він був 
письменником та творив гумористичні нариси 
про Чернівці та Буковину, які публікувалися у міс-
цевій пресі та книгах. Збірки його творів вийшли 
у 1906 році під назвою Rund um den Rathausturm, 
Heiteres und Ernstes aus der Bukowina (разом із 
буковинським автором Германом Міттельманом) 
та Сzenowitzer Skizzen. До того ж письменник 
публікував свої вірші у різних газетах Габсбурзь-
кої монархії.

Преса відзначила його як автора, який у своїх 
нарисах утілював автентичну картину місцевого 
та приміського життя. Як писав Раймунд Фрі-
дріх Кайндл у передмові до Czernowitzer Skizzen, 
Франц Порубскі створив безцінний історичний 
матеріал для свого краю. Він описував та висвіт-
лював менталітет людей у своєму місті, яким так 
яро захоплювався. Цікавим фактом є також те, що 
автор писав не звичайними німецькими речен-
нями, а саме так, як говорили місцеві жителі: 
суміш української, німецької та ідишу.

Короткі нариси Франца Порубскі у книгах Rund 
um den Rathausturm und den Pruth та Heiteres und 
ernstes aus der Bukowina передають буденне життя 
звичайних чернівецьких жителів. Як писали у 
літературних статтях у денній газеті, що робило 
ці історії читабельними, так це кількість деталей 
та реалій тогочасного життя (Porubsky,1906: 5).

Аналізований текст Rund um den Rathausturm 
und den Pruth із книги 2009 року значною мірою 
відповідає тому, який з’явився у серпні 1906 року 
у чернівецькому видавництві Schally і який автор 
присвятив тодішньому губернатору міста Трі-
єст князю Конраду Гогенлое-Шиллінгфюрсту. 
Проте, як зазначається у передмові, «у ньому 
були виправлені явні помилки. Окрім того, у кіль-
кох місцях була змінена структура речень, якщо 
це використовується для мовного потоку і це не 
типова буковинська ідіома. Було виправлено коми 
у багатьох місцях; так само незліченну кількість 
незрозумілих дефісів було видалено або замінено 
комами. Також манія автора закінчувати речення 
трьома крапками була значно зведена до міні-
муму» (Porubsky, 1906: 5). Такі виправлення все 
ж дещо повпливали на аналіз мовної інтерферен-
ції на морфологічному та синтаксичному рівнях, 
і більшість досліджених нами проаналізованих 
випадків інтерференції належить до лексичних, 
які не були відредагованими у тексті.

Лексика іншомовного походження вивчається 
з погляду її етимології та тлумачення, а також 
досліджується семантична структура слова, його 
варіантність у мові-реципієнті. Із прагматичного 
боку вивчається функціонування лексики іншо-
мовного походження та мотиви її використання у 
літературних текстах.

Функції у досліджених текстах можна розпо-
ділити на такі групи: інформативна, номінативна, 
мовна гра та функція пародіювання, функція емо-
ційного впливу на читача.

Інтерференції з українським етимоном у фраг-
ментах із твору Франца Порубскі Rund um den 
Rathausturm und den Pruth

Zkapau! Zkapau! (buk. Entwischt! Davonge-
kommen!)

«Zkapau! Zkapau!» wiederholt er immer wieder 
und eilt in das nächste Wirtshaus… (Porubsky, 
1906: 36).

kulescha (Polenta)
osyledec (Hering)
Dort legte ich mein Haupt in den üppig 

wuschernden Rasen, verzehrte mit
gutem Appetit meine selbstgekochte kulescha 

mit osyledec und trank Wasser aus der Kanalisierung 
(Porubsky,1906: 13).

hodynka ( Unterrichtsstunde, Stündchen)
… daß er endlich hodynka erwischt habe 

(Porubsky,1906: 37).
wujko (Onkel)
Er sympatiert fast fanatisch mit seinem großen 

wujko… (Porubsky, 1906: 40).
toloka (Wiese)
…und nach einem erfolgreich inszenierten 

Steinbombardement jagen die Autotochthonen der 
toloka ihre zivilisierten Erbfeinde in die Flucht 
(Porubsky, 1906: 52).

zlodij (Dieb)
Da haben wir in erster Linie den zlodij schlichtweg, 

der ohne besondere Auswahl en detail stiehlt 
(Porubsky, 1906: 56).

kochanka (Liebhaberin)
Warum nimmst mir weg meine kochanka, du 

Holodnik? (Porubsky, 1906: 78).
kolija (Gleis), poczta (Post)
…er nützt mittels besztelunok die Segnungen der 

kolija oder poczta aus und läßt sich das Gewünschte 
bie vor die Tür seiner Behausung bringen… 
(Porubsky, 1906: 80).

zakuska (Imbiß, Häppchen)
Uneigennützige Zwischenhändler, die bloß 

auf eine horiwka und eine zakuska reflektieren… 
(Porubsky, 1906: 97).

na cerkwu (für die Kirche)

Сеник Г. Iнтерферентнi явища з українським етимоном у Bukowiner Deutsch…
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Мовознавство. Лiтературознавство

…und so hatte jener einen Geldbetrag von zehn 
Kronen na cerkwu (eine der ganbarsten Strafen unter 
Landleuten) stipulieren müssen (Porubsky, 1906: 98).

worih (Erzfeind)
Allerdings zur hellen Unzifriedenheit des Klägers, 

der seinen worih viel Lieber hinter vergitterten 
Fenstern brummen gesehen hätte (Porubsky, 
1906: 98).

mejka (Traschweib)
…um eine bessere Aussicht zu gewinnen, wird von 

der mejka gehörig angeschaut (Porubsky, 1906: 98).
kum (Pate)
Ein kum nähert sich dem diensthabenden Posten… 

(Porubsky, 1906: 115).
«Napyimo sia!» (Trinken wir eins!) (Porubsky, 

1906: 116).
Mnohaja lita! (Viele Jahre!) (Porubsky, 

1906: 120).
sopiwka (Hirtenflöte)
…riß mit raschem Griff einem Nebenmann die 

sopiwka aus der Hand… (Porubsky, 1906: 121).
Wailo! (Ausdruck der Enttäuschung) (Porubsky, 

1906: 121).
porcija (Portion/ Glas Schnapps)
besztelunok (Bestellung)
kolija (Gleis)
poczta (Post)
…er nützt mittels besztelunok die Segnungen der 

kolija oder poczta aus und läßt sich das Gewünschte 
bie vor die Tür seiner Behausung bringen… 
(Porubsky, 1906: 80).

Der Erzähler schwieg eine Weile, labte seine 
trockene Kehle mit einer frischen porcija und fuhr 
fort… (Porubsky, 1906: 120).

paczka (Päckchen Tabak), pysar (Schreiber)
In diesem Fall – sagen wir, wenn Onkel Fedijko 

nebst der bewußten Flasche als preczynok auch eine 
paczka samt vielen herzlichen Grüßen von Tante 
Warwara sandte – nannte ihn der schmunzelnde 
Pajatasch pysar (Porubsky, 1906: 126).

Residencya (Residenz), wladyka (Erzbischof)
…Steinhäuser gibt es dort aus Schritt und Tritt, 

und erst die gewaltige residencya, wo der wladyka 
wohnt! (Porubsky, 1906: 126).

horbotka (Bauernrock)
…die in der schlichten, landesüblichen horbotka 

irgendwo im Stall hockt… (Porubsky, 1906: 136).
kosznicia (Hütte, in der die Maiskolben 

aufbewahrt werden)
Nun weiß es im Dorf mit Bestimmtheit schon 

jeder Bauernjunge, und die Spatzen pfeifen es sogar 
von der kosznicia herunter… (Porubsky, 1906: 137).

chudoba (Viehstand/Vieh)

…als auf die blanken Kronen und die stattliche 
chudoba des Gemeinderats Iwonika abgesehen hatte 
(Porubsky, 1906: 140).

chram (Kirchweihfest)
Da gab es keinen chram im Dorf… (Porubsky, 

1906: 141).
zaruczyna (Verlobung)
Ja, man munkelte sogar schon etwas von einer 

zaruczyna (Porubsky, 1906: 141).
Отже, розмовна німецька мова була насичена 

переважно місцевими реаліями та побутовими 
словами, здебільшого запозиченими із західно-
українського діалекту. У тексті випадки україно-
мовних запозичень виконують номінативну та 
експресивну функції для охарактеризування зви-
чайного життя чернівецьких мешканців.

Із метою проведення дослідження вибраних 
мовних явищ ми керувалися загальними та спе-
ціальними лінгвістичними методами. Описовий 
метод уможливив комплексну класифікацію, 
інтерпретацію досліджених мовних явищ. Етимо-
логічний аналіз базується на порівняльно-історич-
ному методі та дав змогу встановити походження 
запозичених одиниць, а в сукупності із зіставним 
методом було встановлено закономірні морфо-
логічні, фонетичні та синтаксичні зміни або поді-
бність. Словотвірний аналіз та метод дедукції було 
використано для розуміння структури та вияву 
твірної основи та виявлення загальних для аналізо-
ваних прикладів процесів адаптації, які відбулися 
у запозичених з української лексичних одиницях.

Для виокремлення інтерферентних явищ у 
художній літературі також послуговуємося зістав-
ним та типологічним методами. Порівнюючи фоне-
тичні, граматичні та синтаксичні рівні української 
та німецької мов та визначивши їх розбіжності, 
отримуємо випадки можливих форм інтерференції.

Розглянемо процеси адаптації (Слаба, 
2019: 37), які пройшли зафіксовані нами у літе-
ратурі лексичні запозичення з української мови. 
Під час фонетичної адаптації характерним є при-
стосування іншомовних слів до наголосу та сис-
теми звуків мови-реципієнта. Як бачимо, подані 
лексичні одиниці зазнали фонетичної субститу-
ції, а саме відбулася заміна нехарактерних звуків 
української мови схожими німецькими: бук. нім. 
hodynka (Stündchen) – укр. годинка; бук. нім. toloka 
(Wiese) – укр. толока (поле, для випасу худоби); 
бук. нім. kochanka (Liebhaberin) – укр. коханка; 
бук. нім. worih (Erzfeind) – укр. воріг (ворог); бук. 
нім. paczka (Päckchen Tabak) – укр. пачка.

Процес адаптації на морфологічному рівні від-
бувається введенням слова у граматичну систему 
мови. Іменники української мови не мають артикля, 
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але їх рід зберігається в буковинській німецькій, 
вони пишуться з маленької літери, а не з великої, 
як в мові-реципієнті, це можна назвати порушення 
норм німецької мови, оскільки більшість іменників 
не підлягали орфографічним змінам:

укр. кулеша – бук. нім. kulescha (нім. die 
Polenta)

укр. оселедець – бук. нім. osyledec (нім. der 
Hering)

Спостерігаємо також словотвірну адаптацію 
в окремих словах німецького походження, які 
зазнали українського впливу. Зміни відбулися за 
рахунок суфіксації, а саме – додавання до німець-
кої лексеми українського суфіксу -ок:

бук. нім. besztelunok (замість нім. die Bestellung).
Синтаксична інтерференція істотно про-

являлася у дослівному калькуванні іншомовних 
сполучень із польської, української та румунської 
мов. До них відносимо як сталі вирази, так і зви-
чайні словосполучення:

na cerkwu (für die Kirche): …und so hatte jener 
einen Geldbetrag von zehn Kronen na cerkwu (eine 
der ganbarsten Strafen unter Landleuten) stipulieren 
müssen. (Porubsky, 1906: 98);

Nema hroszyi! (Kein Geld) (Porubsky, 1906: 17);
Naj sud sudyt! (Möge das Gericht entscheiden!) 

(Porubsky, 1906: 97).
Характерним також було змішування у сло-

восполученнях обох мов, де німецький іменник 
або дієслово вже було змінене відповідно до 
граматичної системи української мови: за часів 
Австро-Угорщини назви державних установ на 
Буковині були німецькою мовою, тому місцеві 
жителі зазвичай адаптували іншомовні слова під 
свою мову, вони й набували широкого вжитку у 
побутовому житті: «Idu do bezyrku!» (Ich gehe ins 
Bezirksgericht!) (Porubsky, 1906: 96) – слово bezyrk 
тут позначало тогочасну реалію, яка у перекладі 
означає «районний суд».

У ході дослідження виявлено випадки вжи-
вання української частки «ну», що додавали іншо-
мовним реченням смислових відтінків значення. 
Спершу може здатися, що частка No використана 
у значенні заперечення від німецького nö, однак за 
смисловим значенням із контексту воно передає 
саме українське «ну»: No, no! Das will ich glauben! 
(Porubsky, 1906: 7).

Значну частину дослідженої лексики у творі 
становлять вигуки, які утворилися у німецькому 
діалекті і практично витіснили їх відповідники. 
У мовознавстві розрізняють такі групи вигуків 
(Oguy, 2011): первинні, непохідні та вторинні, 
похідні від інших частин мови; у буковинській 
німецькій мові зустрічаємо обидва типи запозиче-

них вигуків. До цієї частини мови відносимо такі 
лексичні одиниці українського походження:

а) Boże! (Herr Gott!) – укр. «Боже!»: похідний, 
емоційний вигук, який виражає здивування.

б) Anu (Los) – укр. «ану»: первинний, спону-
кальний вигук.

в) Hej! (Na!) – укр. «гей!»: первинний, спону-
кальний вигук, який позначає наказ або поштовх 
до дії.

г) Djakuju! (Danke!) – укр. «дякую!»; Proszu! 
(Bitte!) – укр. «прошу»: похідні вигуки, що вира-
жають вдячність.

ґ) Buwajty zdorowi! (Bleiben Sie gesund!) – укр. 
«бувайте здорові!»: вигуковий фразеологізм для 
прощання.

д) О! (Oh!; Ah!) – укр. «О!», первинний вигук, 
який слугує засобом виразності.

Певну кількість вигуків іншомовного похо-
дження становлять вигуки саме з буковинського 
діалекту, не притаманні українській мові:

а) Ahi! (Bah!) – бук. «агі!»: емоційний осуджу-
вальний вигук, що означав «тю, тьху, цур тобі!»; 
у тексті: Ahi! – Naj to schlag trafyt (Der Schlag soll 
dich treffen!).

б) Wailo! (Ach je!) – бук. «вайльо!»: вигук роз-
чарування, що означало «ой-ой, ой лишенько!».

в) Moj! (Ach!) – бук. «мой!»: вигук, який слугу-
вав для привертання ваги до незнайомої людини, 
українською можна передати як «геу, ей!».

г) Adewe! (Na siehst du!) – бук. «адиво!»: вигук, 
утворений за допомогою дієслова й означав «бач, 
дивись!».

Висновки. Як бачимо, вживання запозичених 
вигуків у буковинській німецькій мові було досить 
поширеним та набуло загального вжитку. Лінгвіс-
тична інтерференція початку ХХ ст. у німецькомов-
ному просторі Буковини була зумовлена повсякден-
ним контактуванням німецької з іншими мовами, 
зокрема українською. Результати проведеного 
дослідження свідчать про те, що мовні зміни у літе-
ратурному тексті проявлялися на синтаксичному, 
морфологічному, фонетичному та лексичному рів-
нях. Серед них можна виділити такі: порушення 
орфографічних норм німецької мови, буквальне 
калькування іншомовних словосполучень, поєд-
нання різних частин мови німецької та української 
в одному реченні, а також субституція німецьких 
вигуків українськими або суто локальними.

Наше дослідження тексту Rund um den 
Rathausturm und den Pruth підтвердило гіпо-
тезу, що запозичені слова з українським етимо-
ном існували не тільки у повсякденному вжитку 
буковинців, а й досить часто зустрічаються у 
прозових текстах.

Сеник Г. Iнтерферентнi явища з українським етимоном у Bukowiner Deutsch…
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ПОЛІТИЧНА ПРОМОВА ЯК ОСОБЛИВИЙ ВИД  
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО ДИСКУРСУ (НА МАТЕРІАЛІ ПРОМОВ А. МЕРКЕЛЬ)

Статтю присвячено аналізу політичної промови як особливого виду інституціонального дискурсу.
Метою роботи є дослідження політичної промови бундесканцлерки Німеччини А. Меркель та виявлення спе-

цифічних рис її публічних виступів.
Публічний виступ є рухливою одиницею, яка поєднує в собі цілий спектр як вербальних засобів, так і невер-

бальних. Одним із видів публічного виступу є політична промова, під якою розуміється усний текст, який про-
голошується перед аудиторією та ставить певні завдання у тій чи іншій сфері суспільства, а також пропонує 
шляхи їх вирішення, окреслює перспективи у житті громадян тієї чи іншої країни. Однак промови А. Меркель і 
сьогодні привертають увагу дослідників, оскільки цей тип дискурсу залишається актуальним за своєю темати-
кою та цільовою спрямованістю.

Методологія роботи заснована на застосуванні загальнонаукових та емпіричних методів дослідження, серед 
яких такі, як індукція та дедукція, аналіз та синтез, опис та порівняння, що використовуються для добору 
та аналізу викладеного матеріалу. Контекстуальний аналіз застосовано для вивчення функціонування одиниць 
лексичного та фразеологічного рівнів у політичній промові, лінгвостилістичний – для виокремлення та аналізу 
стилістичних властивостей мовленнєвих одиниць у публічному виступі А. Меркель.

Промови відомої політичної лідерки Німеччини А. Меркель мають певну структурну організацію та містять 
широку палітру засобів образності. До найбільш важливих тематичних груп, представлених у промовах А. Мер-
кель, зараховуємо: а) безпеку громадян Німеччини та захист держави; б) проблеми біженців та їх адаптації до 
життя в новій країні; в) Німеччину як члена Євросоюзу та її діяльність в нових економічних умовах; г) функці-
онування держави та її здатність до боротьби з негативними викликами сьогодення (пандемія Covid-19, теро-
ризм, кліматичні зміни у світі тощо).

Ключові слова: політична промова, риторика, засоби образності, маніпулятивний характер, адресант та 
адресат, політична арена, тематична організація, публічний виступ, прагматичний потенціал.
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POLITICAL SPEECH AS A SPECIAL KIND OF INSTITUTIONAL DISCOURSE  
(ON THE MATERIAL OF SPEECHES A. MERKEL)

The article is devoted to the analysis of political speech as a special kind of institutional discourse.
The purpose of the article is to research the political speech of the German Chancellor A. Merkel and to identify 

specific features of her public speeches.
Public speaking is a moving unit that combines a range of both verbal and nonverbal means. One of the types of 

public speech is a political speech, which means an oral text that is proclaimed to the audience and sets certain tasks in 
a particular area of society, as well as suggests ways to solve them, outlines prospects in the lives of citizens. However, 
A. Merkel’s speeches still attract the attention of researchers, as this type of discourse remains relevant in its subject 
matter and purpose.

The methodology of this work is based on the use of general scientific and empirical research methods, among them 
we use: methods of induction and deduction, analysis and synthesis, description and comparison – for the selection and 
analysis of the presented material. Contextual analysis was involved to study the functioning of lexical and phraseological 
units in political speech; linguistic-stylistic analysis – to identify and analyze the stylistic properties of speech units in a 
public speech by A. Merkel.
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The speeches of the famous German political leader A. Merkel have a certain structural organization and contain a wide 
range of means of imagery. The most important thematic groups presented in Merkel's speeches include: a) the security of 
German citizens and the protection of the state; b) the problem of refugees and their adaptation to life in the new country; 
c) Germany as a member of the European Union and its activities in the new economic environment; d) the functioning 
of the state and its ability to combat the negative challenges of today: the Covid-19 pandemic, terrorism, climate change 
in the world, etc.

Key words: political speech, rhetoric, means of imagery, manipulative character, addressee and addressee, political 
arena, thematic organization, public speech, pragmatic potential.

Постановка проблеми. Відомо, що мова 
впливає на людську свідомість і підсвідомість, 
примушуючи при цьому робити певні висновки та 
виконувати певні дії. Публічне мовлення слід роз-
глядати як вищий рівень володіння мовою, що дає 
змогу словом впливати на розум, волю та почуття 
слухачів, викликати інтелектуальне й емоційне 
співпереживання цільової аудиторії.

Політична діяльність відіграє сьогодні надзви-
чайну роль у житті суспільства. Дійсно, саме від 
політичної позиції або ситуації залежить місце 
країни на міжнародній арені, її політичні та парт-
нерські відносини з іншими державами, а також 
її роль у діяльності світової спільноти, відстою-
вання її прав та членства у таких світових орга-
нізаціях, як Світова організація торгівлі, Парла-
ментська асамблея Ради Європи, Євросоюз та 
ін. При цьому важливу роль у визначені іміджу 
країни відіграє спосіб її презентації політичними 
лідерами держави.

Аналіз досліджень. Вивчення політичної про-
мови як особливого типу тексту останнім часом 
привертає увагу таких лінгвістів, як І. Бублик, 
М. Діденко, М. Дорофеєва, В. Маслова, Є. Шей-
гал, (Бублик, 2006; Діденко, 2001; Дорофеєва, 
2005; Маслова, 2008; Шейгал, 2002).

Мета статті – узагальнити досвід учених щодо 
політичної промови як одного з підвидів політич-
ного дискурсу та охарактеризувати промови відо-
мої політичної лідерки Німеччини А. Меркель.

Об’єктом дослідження є політична промова 
бундесканцлерки Німеччини А. Меркель.

Відповідно до мети необхідно вирішити такі 
завдання:

1) встановити зміст політичної промови;
2) висвітлити основні її риси;
3) окреслити специфічні особливості політич-

ної промови А. Меркель в умовах сьогодення.
Виклад основного матеріалу. Політична про-

мова як жанр політичного дискурсу належить до 
інституційного виду спілкування, в якому (на від-
міну від особистого) зафіксований статус кожного 
комуніканта (Чудінов, 2006).

Публічна промова традиційно є основним 
об’єктом риторики. Саме риторичний підтекст 
дає можливість вивчити всі складники політичної 

промови. За визначенням Ю. Рождественського, 
«риторика виступає як спосіб гармонізації інтере-
сів оратора й аудиторії й акцентує на комунікатив-
ному складнику переконання» (Рождественский, 
1997: 10). Отже, об’єктом дослідження риторики 
є публічна промова, яка заснована на переконанні 
та впливі на аудиторію. Сучасна риторика трак-
тується як наука про умови і форми ефективної 
комунікації. Услід за Ю. Васік (Васік, 2019: 16) 
уважаємо, що «публічне мовлення – це особливий 
тип дискурсу, створений за законами риторики, 
орієнтований на переконання, що зумовлює його 
інтеграційну природу».

Публічний виступ є рухливою та розмаїтою 
сукупністю мовних, мімічних, кінетичних та 
інших засобів вираження. Особливу роль дослід-
ники відводять просодичному оформленню про-
мови політичного лідера, діяча для формування 
виразності публічної промови і реалізації впливу 
на певну аудиторію (Красильникова, 2005: 12). 
Під політичною промовою розуміють «усний 
текст, який проголошується президентом перед 
окремою аудиторією за певних обставин, ставить 
назрілі завдання у тій чи іншій сфері громадського 
життя, дає рекомендації щодо здійснення постав-
лених завдань. Цей тип виступу створюється з 
метою переконання, призначається для конкрет-
ного типу аудиторії» (Самойлова, Подвойська, 
2016: 236).

Підготовка політичної промови вимагає 
ретельної продуманої тактики, грамотної компо-
зиції та її мовного оформлення. Слід зазначити, 
що фрагмент політичної промови (вступ, основна 
частина, висновки) оформлюється з урахуванням 
його комунікативно-цілого, змістового та сти-
лістичного призначення. При цьому особливого 
значення набуває вибраний стилістичний регістр 
мовлення – своєрідна динамічна комбінація мов-
них нейтральних і виражальних засобів (Сера-
жим, 2001: 71).

Не слід забувати і про те, що мова сучасних полі-
тиків має маніпулятивний характер. М. Ільченко 
стверджує, що «маніпулятивний характер мов-
леннєвої діяльності сучасних політичних діячів 
зумовлений тенденцією до прихованого впливу, 
що пригнічує раціонально-критичне сприйняття 
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інформації і нав’язує адресатові задані адресан-
том смисли повідомлення» (Ільченко, 2010: 316).

Промова – це загальний виступ на актуальну 
для суспільства або якоїсь частини громадян полі-
тичну тему, виконаний дохідливою і зрозумілою 
для нас мовою з певними емоційно-експресив-
ними оцінками. Що стосується політичних про-
мов, то вони майже завжди є гостропубліцистич-
ними, оскільки в них є пропаганда та ствердження 
певних ідей, ідеологічних настроїв і поглядів. 
З огляду на це, політична промова потребує і 
певної організації, яка виражається по-різному: 
оцінними епітетами, засобами образності, 
перифразами, антитезами, стверджувальними 
запереченнями, повторами на рівні лозунгів, 
гіперболами, вживанням різних оказіоналізмів, 
стилістичними й експресивними інтонаційними 
конструкціями.

Тематика політичної промови відтворює у своїй 
сукупності досить складний та багатоаспектний 
об’єкт уваги. Тема є завжди конкретною, здебіль-
шого вона пов’язана з одним важливим питанням. 
Однак у межах однієї теми можна виділити ще й 
певні підтеми, на яких промовець фокусує увагу 
адресата. Дослідники виокремлюють певні тема-
тичні групи, що характеризують промови А. Мер-
кель, як-от економічні та соціальні проблеми на 
Сході Німеччини; культурна спадщина держави; 
позитивний рівень розвитку економіки; політика 
федерального уряду; реформи та інвестиції; тран-
спорт; проблема соціального забезпечення дітей; 
кліматичні зміни та економічні проблеми; спів-
робітництво з іншими країнами; розвиток науки і 
техніки (Ващук, 2017).

Аналіз джерельного матеріалу дозволив нам 
виділити найбільш важливу та актуальну нині 
тематику промов А. Меркель.

Безпека та захист держави: “Die Nato hält 
nichts von der Idee, dass Europa eine Atom-Super-
macht wird. In der ganzen Welt müssen Führer dar-
über nachdenken, was am besten ihrer Stabilität, 
Sicherheit und Verteidigung dient. Die Entwick-
lung neuer Nuklearwaffen trägt nichts zu diesen 
Zielen bei…”

“Es war der erste Vorstoß dieser Art von einer ein-
flussreichsten Regierungspolitik. Unter Fachleuten 
wird seit einiger Zeit über einen eigenen nuklearen 
Schutzstorm Europas nachgelacht in Reaktion auf 
den amerikanischen Präsidenten Trump. Der hatte 
als Kandidat in Frage gestellt, dass Amerika seine 
europäischen Verbündeten – jedem Fall gegen einen 
russischen Angriff verteidigen werde. Indem heißt er 
bei der Nato, dass die Europäer ihre Position scwä-
cher würden, wenn sie sich nach Trumps Drohungen 

einließen. Deswegen versucht die Allianz, die Regie-
rung Trump auf ihre Beistandspflicht festzunageln”. 
(F.A.Z., 2017)

У виступах А. Меркель простежується про-
блема біженців, яких прийняла держава, хоча 
виникають і труднощі щодо цього: “Die Bun-
deskanzlerin räumte ein, dass die Verforgung der 
Flüchtlige noch nicht so geordnet verlaufte, wie es 
verwünscht wäre. Es seien sehr viele, die zurzeit nach 
Deutschland kämen, sehr viel Fremdes und Unbe-
kanntes. Wir werden Integration schaffen. Es müsse 
aber deutlich gemacht werden, dass das Willkommen 
an Regeln gebunden sei. Es werde klar und freund-
lich gesagt, was erwartet werde und worauf wir Wert 
legen”. (bundeskanstlerin.de, 2015)

У її промовах виокремлена чітка стратегія та 
тактика як політика, державного діяча, для якого 
інтереси держави є першочерговими. В емоцій-
них висловах, які супроводжуються вживанням 
стилістично забарвлених конструкцій, парантез, 
повторів, простежується вимога щодо дотри-
мання закону всіма громадянами Німеччини, 
зокрема і біженцями: „Wir sind ein Land, eine 
Gesellschaft. Auch die, die zu uns aus vielen Ländern 
dieser Welt kommen, sind nicht einfach die Zuwande-
rer. Auch sie sind vielfältig und unterschiedlich. Wir 
alle gemeinsam prägen das Gesicht Deutschlands, 
unsere Identität in der globalisierten Welt des 21. 
Jahrhunderts – getragen von unserem Grundgesetz 
und seinen Werten, unserer freiheitlich demokrati-
schen Grundordnung, formuliert in unserer Spra-
che. Gemeinsam verteidigen wir alle die wir uns zu 
diesen Werten bekennen, die in unserer Verfassung 
zu Beginn festgeschrieben unantastbare Würde des 
Menschen”. (Frankfurter allgemeine, 2012)

Значну роль А. Меркель у промовах відводить 
державі, її законам, намагаючись показати Німеч-
чину як одну з найбільш високорозвинених євро-
пейських держав, де права та гідність людини, її 
безпека перебувають у центрі уваги. Вираженню 
цієї думки слугує ціла низка стилістичних прийо-
мів та засобів: 

а) повтори, які є провідними структурно-сти-
лістичними елементами, що презентують про-
мову (це може бути повтор групи слів, певних 
конструкцій, зворотів, цілих речень): „Wir tun 
dies, weil wir nicht hinnehmen, dass Menschen Hass, 
Verachtung und Gewalt ausgesetzt werden. Wir tun 
dies, weil wir entschieden gegen jene vorgehen, die 
andere wegen ihrer Herkunft, Hautfarbe, Religion 
verfolgen. Überall dort, wo an den Grundfesten der 
Menschlichkeit gerüttelt wird, ist Toleranz fehl am 
Platz. Toleranz richtete sich selbst zugrunde, wenn 
sie sich nicht vor Intoleranz schützte.
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“Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie 
zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller 
staatlichen Gewalt“. So beginnt unser Grundgesetz. 
Das war die Antwort auf zwölf Jahre Nationalsozi-
alismus in Deutschland, auf unsägliche Menschen-
verachtung und Barbarei, auf den Zivilisationsbruch 
durch die Shoah.

“Die Würde des Menschen ist unantastbar”. – 
Das ist das Fundament des Zusammenlebens in unse-
rem Land, der freiheitlich-demokratischen Grundord-
nung der Bundesrepublik Deutschland.” (frankfurter 
allgemeine, 2012)

б) риторичні запитання. У своїх промовах 
А. Меркель використовує риторичні запитання, за 
допомогою яких відбувається процес її взаємодії 
з аудиторією:

„Bevor wir die alles überragenden Fragen „Wie 
konnte das geschehen?”, „Warum sind wir nicht 
früher aufmerksam geworden?”, „Warum konnten 
wir das nicht verhindern?” beantworten, bitte ich 
darum, dass wir schweigen.

Mit diesem Schweigen ehren wir die Opfer der 
Mordserie einer Terrorgruppe, die ihren Kern seit 
Ende der 90er Jahre in Thüringen hatte und die sich 
den Namen „Nationalsozialistischer Untergrund” 
gab. Wir ehren die Opfer dieser Terrorgruppe; und 
wir erinnern gleichzeitig auch an die Opfer weiterer 
schrecklicher Taten. (…) Einige von ihnen sind heute 
unter uns. Dafür danke ich ihnen. Viele von ihnen 
haben äußerliche Narben davongetragen. Wie sehr 
die seelischen Wunden schmerzen, das können wir 
nur ahnen.

Oder auch aus Gleichgültigkeit? Gleichgül-
tigkeit – sie hat eine schleichende, aber verhee-
rende Wirkung. Sie treibt Risse mitten durch unsere 
Gesellschaft. Gleichgültigkeit hinterlässt auch die 
Opfer ohne Namen, ohne Gesicht, ohne Geschichte.” 
(Frankfurter allgemeine, 2012)

А. Меркель прагне підкреслити конкретні дії 
політики уряду у вирішенні глобальних проблем 
сьогодення, зокрема й у боротьбі з пандемією 
Covid-19: „Die Pandemie ist eine globale Her-
ausforderung. Und deshalb können wir sie auch 
mehr global besiegen. Alle, die heute mitwirken, 
verpflichten sich dem Ziel, gemeinsam an einem 
Impfstoff zu arbeiten sowie Medikamente und dia-
gnostische Mittel bereitzustellen. Deutschland ist 
sehr gerne und aus Überzeugung dabei.” (Bundes-
kanstlerin.de, 2020)

У її виступах можна простежити схвильова-
ність, яка викликана світовою пандемією: „Die-
ses Virus ist eine Zumutung für unsere Demokratie. 
Deshalb machen wir uns natürlich mit der Beschrän-
kung von Grundrechten nicht einfach und deshalb 

sollen sie so kurz wie möglich sein. Aber sie waren 
notwendig”. (Die bundeskanzlerin, 2020)

Рішучість та конкретність дій, правильна прі-
оритетність у сучасних умовах дозволяє бундес-
канцлерці окреслити нові шляхи та кроки Німеч-
чини на світовій арені, особливо під час пандемії:

Wir müssen neue Wege gehen, wenn es darum geht, 
einerseits einen Impfstoff zu entwickeln, andererseits 
aber auch schon die Produktion dieses Impfstoffs 
vorzubereiten. Wir tun dies alles mit einem gemeinsa-
men Ziel: möglichst vielen Menschen angesichts einer 
solchen Pandemie Gesundheit zu ermöglichen.

Wir werden auch unsere humanitäre Hilfe erhö-
hen, da wir wissen, dass diese Pandemie dramati-
sche Auswirkungen hat. Wir sehen zum Beispiel auch, 
dass in Afrika die Malariaerkrankungen zunehmen. 
Die Schäden, die durch die Pandemie auch mitaus-
gelöst werden, sind also viel vielfältiger als nur diese 
Pandemie selbst (Bundeskanstlerin.de, 2020).

Ці приклади ілюструють повну належність 
Німеччині, її народу, що підтверджується частим 
уживанням лексем: wir, Deutschland, alle, unsere 
Demokratie. А. Меркель постійно підтримує 
зв’язок зі слухачами, про що свідчить уживання 
зворотів: „Sie haben mir gesagt; sie haben mir 
erzählt; ich bitte sie um Verzeihung”.

Viele Hinterbliebene sind heute unter uns. Ich 
weiß, wie schwer ihnen das gefallen ist. Sie haben 
mir vorhin von ihrem großen Schmerz erzählt. 
Sie haben mir erzählt, wie allein gelassen sie sich 
gefühlt haben. Umso dankbarer bin ich, dass wir 
heute gemeinsam hier sein können.

Die meisten von Ihnen blieben allein in ihrer 
Not. Denn die Hintergründe der Taten lagen im 
Dunkeln – viel zu lange. Das ist die bittere Wahr-
heit. Nur wenige hierzulande hielten es für mög-
lich, dass rechtsextremistische Terroristen hinter 
den Morden stehen könnten, nachdem bislang für 
typisch gehaltene Verhaltensmuster von Terroristen, 
wie zum Beispiel Bekennerschreiben, nicht vorlagen. 
Das führte stattdessen zur Suche nach Spuren im 
Mafia- und Drogenmilieu oder gar im Familienkreis 
der Opfer. Einige Angehörige standen jahrelang 
selbst zu Unrecht unter Verdacht. Das ist besonders 
beklemmend. Dafür bitte ich sie um Verzeihung. (…) 
Nein, diese Jahre müssen für Sie, liebe Angehörige, 
ein nicht enden wollender Albtraum gewesen sein 
(Frankfurter allgemeine, 2012).

Бундесканцлерка будує свою промову емо-
ційно, яскраво; вона має свого слухача і націлена 
на досягнення певного прагматичного потенціалу 
шляхом використання експресивних конструкцій, 
вигуково-питальних речень, які спонукають адре-
сата до глибоких роздумів:
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Hinterbliebenen geführt hat, fiel der Satz – ich 
zitiere: “Wir wollten einfach nur wie normale Men-
schen behandelt werden.” Wie normale Menschen – 
diese drei Worte zeigen ihre ganze Verzweiflung. Wie 
schlimm muss es sein, über Jahre falschen Verdächti-
gungen ausgesetzt zu sein, statt trauern zu können?! 
Welche Qual ist es, wenn Nachbarn und Freunde sich 
abwenden, wenn sogar nächste Angehörige zwei-
feln?! Und wie wird man fertig mit der Skepsis, ob die 
Sicherheitsbehörden wirklich alles Menschenmögli-
che tun, um den Mord an dem Nächsten aufzuklären?!

Liebe Hinterbliebene, niemand kann Ihnen den 
Ehemann, den Vater, den Sohn oder die Tochter 
zurückbringen. Niemand kann die Jahre der Trauer 
und der Verlassenheit auslöschen. Niemand kann 
den Schmerz, den Zorn und die Zweifel ungeschehen 
machen. Aber wir alle können Ihnen heute zeigen: Sie 
stehen nicht länger allein mit Ihrer Trauer. Wir füh-
len mit Ihnen.

Als Bundeskanzlerin der Bundesrepublik 
Deutschland verspreche ich Ihnen: Wir tun alles, 
um die Morde aufzuklären und die Helfershelfer 
und Hintermänner aufzudecken und alle Täter ihrer 
gerechten Strafe zuzuführen. (…) (Frankfurter allge-
meine, 2012)

Осмислення ролі людини в суспільстві, її без-
пеки, дотримання законів здійснюється в промові 
завдяки використанню епітетів (як логічних, так 
і оцінних): eine starke Zivilgesellschaft; Beitrag zu 
einem friedlichen Zusammenleben; ein friedliches 
Miteinander; die freiheitlich-demokratische Grund-
ordnung; der unterschiedliche Lebenswegen; zehn 
brennende Kerzen – zehn ausgelöschte Leben; Mer-
kels senfgelbes Jackett (Frankfurter allgemeine, 2012).

Імідж сильної жінки-політика на світовій арені 
створюється через палітру використання стійких 
словесних комплексів як нефразеологічного типу, 
так і фразеологічних зворотів.

Наприклад: Deutschland sei ein “Anker der 
Hoffnung”;

Nach Information der israelischen Menschen-
rechtsorganisation B'Tselem befinden sich dort der-
zeit noch immer die Körper von sechs palästinen-

sischen Attentätern, die zwischen April 2016 und 
Januar 2017 ums Leben kamen;

Aus Polen wurde die Idee eines eigenen europä-
ischen nuklearen Schutzschilds ins Spiel gebracht – 
um nicht von Amerika abhängig zu sein;

“Die Auseinandersetzung mit Fremdenfeindlich-
keit und Hass stand im Fokus”; „Auch Lammert 
stellt den Kampf gegen Rechtspopulismus in den 
Mittelpunkt”; “Donald Trump ist ein Wolf im Wolf-
spelz.”; „Trump will die Justiz zum Einsturz brin-
gen”. (Bundeskanstlerin.de, 2015; Frankfurter allge-
meine, 2012)

Trump will die Justiz zum Einsturz bringen
Trump ist entschlossen, nicht nur das Fundament 

der US-Verfassung zu zertrümmern, sondern zugleich 
auch die dritte Säule der Demokratie zum Einsturz 
zu bringen, die Justiz. Die Verhöhnung von Richtern, 
die Diffamierung missliebiger Urteile machen klar, 
dass er die Gewaltenteilung nicht nur für überflüssig, 
sondern für einen destruktiven Faktor hält, der seinen 
autokratischen Führungsanspruch in Frage stellt” 
(Bundeskanstlerin.de, 2015)/

Висновки. У виступах А. Меркель гармонійно 
поєднуються елементи розмовного стилю та літе-
ратурної мови, що забезпечує їх змістовність, 
доступність широкій аудиторії та простоту. Про-
мови відомої жінки-політика фокусують увагу 
на: 1) Німеччині як сильній державі у складі 
Євросоюзу; 2) безпеці держави та її громадян; 
3) проблемі біженців та їх адаптації до нових 
умов життя в Німеччині; 4) мотивації суспіль-
ства до толерантності; 5) виконанні та чіткому 
дотриманні громадянами всіх законів, які діють у 
державі; 6) заклику до суспільних дій, щодо зміц-
нення іміджу Німеччини як миролюбної держави; 
7) об’єднанні зусиль у боротьбі з кліматичними 
колапсами та хворобами нового століття.

Перспективу подальших розвідок убача-
ємо в контрастивних дослідженнях специфіки 
промов німецьких та українських політичних 
лідерів, виявленні спільних та відмінних рис 
політичного дискурсу на матеріалі німецької та 
слов’янських мов.
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МОВЛЕННЄВО-ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПРАВНИКА:  
СУЧАСНІ СТАНДАРТИ ТА ЗАПИТИ СУСПІЛЬСТВА

Статтю присвячено вивченню важливого в умовах сучасного розвитку держави питання – аналізу мовленнє-
во-професійних компетентностей правника в законодавчо-правовому аспекті.

У процесі дослідження з’ясовано зміст понять «компетентність», «мовна компетентність», «мовленнєва 
компетентність», «комунікативна компетентність», визначено їхню взаємозалежність, взаємообумовленість і 
взаємозв’язок. Акцентовано увагу на значенні набуття зазначених компетентностей у фаховій діяльності прав-
ника. Окреслено роль володіння на належному рівні української та англійської мов у мовленнєво-професійній 
практиці представника правової сфери. Зазначено, що нині опанування українською мовою як державною та 
англійською як міжнародною на належному рівні сприяє конкурентноспроможності фахівця на ринку праці. 
Визначено, що висококваліфікованим фахівцем юрист може бути за умов досконалого опанування як української 
мови, так і англійської.

Зауважено, що сьогодні соціум (з огляду на потреби) висуває запити до правника як професіонала, а також 
формує високі стандарти загальної та професійної компетентностей. Водночас охарактеризовано норма-
тивні документи чинного законодавства, що регламентують сучасні вимоги суспільства до фахівця-юриста 
в аспекті тих компетентностей, які є ключовими у формуванні професійної особистості. Простежено ієрар-
хію нормативно-правових актів із погляду аналізованого питання (від загального до конкретного, від осно-
вного до похідного).

На підставі здійсненого аналізу законодавчої бази в аспекті вимог до комунікативно-професійного рівня прав-
ника як представника сучасної держави надано пропозиції щодо ефективної реалізації законодавчого спектра в 
освітній сфері. Зокрема, збільшення обсягу годин із навчальних дисциплін мовно-фахового напряму; введення до 
навчального плану здобувачів за правовою спеціальністю навчальних курсів (українською і англійською мовами), 
спрямованих на підвищення рівня культури професійного мовлення, ораторської майстерності, ефективності 
професійної комунікації; запровадження тренінгів для учасників освітнього процесу щодо опанування особливос-
тей професійного мовлення.

Ключові слова: українська мова, англійська мова, чинне законодавство, вимоги до фахівця, освітня сфера.
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Стратулат Н., Галдецька I. Мовленнєво-професiйна компетентнiсть правника: сучаснi…

SPEECH AND PROFESSIONAL COMPETENCE OF A LAWYER:  
MODERN STANDARDS AND REQUESTS OF A SOCIETY

The article is devoted to the study of an important issue in the conditions of modern development of the state: analysis 
of the speech professional competence of a lawyer in the legislative and legal aspect.

In the course of the research, the content of the concepts “competence”, “linguistic competence”, “speech competence”, 
“communicative competence” was established, their interdependence and interrelation were determined. Attention is 
focused on the importance of acquiring these competencies in the professional activity of a lawyer. The role of possession 
at the proper level of the Ukrainian and English languages in the speech-professional practice of a representative of 
the legal sphere has been determined. It is noted that at the present time mastering the Ukrainian language as a state 
language and English as an international language at the proper level contributes to the competitiveness of a specialist 
in the labor market. It has been determined that a lawyer can be a highly qualified specialist in conditions of perfect 
command of both the Ukrainian language and English.

It is noticed that today the society (taking into account the needs) puts forward requests to the lawyer as a professional, 
and also forms high standards of general and professional competencies. At the same time, the normative documents of 
the current legislation are characterized, which regulate the modern requirements of society to a legal specialist in the 
aspect of those competences that are key in the formation of a professional personality. The hierarchy of regulatory legal 
acts is traced from the point of view of the issue under consideration (from general to particular, from main to original).

Based on the analysis of the legal framework in terms of the requirements for the communicative and professional level 
of a lawyer as a representative of a modern state, proposals are made for the effective implementation of the legislative 
spectrum in the educational sphere. In particular, an increase in the volume of hours in academic disciplines of the 
cultural and professional direction; introduction to the curriculum of applicants in the legal specialty of training courses 
(in Ukrainian and English) aimed at increasing the level of the culture of professional speech, oratory, the effectiveness of 
professional communication; introduction of trainings for participants in the educational process to master the features 
of professional speech.

Key words: Ukrainian language, English language, current legislation, requirements for a specialist, educational 
sphere.

Постановка проблеми. Сьогодні глобальні 
системні реформи в Україні, що підтверджують 
її статус як сучасної демократичної держави, 
мають на меті, поряд з іншими завданнями, 
модернізацію галузі права, у якому одним із пер-
шочергових питань є підготовка майбутнього 
висококваліфікованого представника юридичної 
професії. Потреби соціуму, які формуються під 
впливом умов сьогодення, створюють нові стан-
дарти особистості фахівця права, що є носієм 
соціальних якостей свого суспільства й відпові-
дає його запитам.

Безперечно, задля надання якісних послуг 
правник, поряд з іншими фаховими якостями, 
повинен мати передусім високий рівень профе-
сійно-комунікативної культури, що реалізовується 
в мовленнєвій практиці через публічні виступи, 
ведення діалогів, укладання документів, тлума-
чення правових текстів тощо. Адже особи, які 
здійснюють юридичну діяльність, постійно пра-
цюють із людьми різних верств населення, різних 
професій і різного рівня культури. «Щоразу їм 
доводиться знаходити потрібний тон, слова, аргу-
ментувати сказане та правильно висловлювати 
думки. Найчастіше від того, як висловив свою 
думку юрист, залежить, наскільки правильно 
його розуміють навколишні й наскільки точно 
вони можуть дати свої пояснення або показання» 
(Короткова, 2019: 142).

Тому в аспекті розвитку сучасних тенденцій 
щодо професійної підготовки мовленнєва куль-
тура юриста відіграє провідну роль (зокрема, 
формує позитивний імідж представників правової 
спільноти й України як держави, яку вони пред-
ставляють), а питання її розвитку та досконалості 
набувають неабиякої актуальності як під час про-
цесу опанування фахом, так і безпосередньо у 
фаховій практиці, що, власне, й потребує подаль-
шого вивчення.

Аналіз досліджень. Наукові публікації сучас-
них розвідок засвідчують значне зростання 
інтересу дослідників до мовної, мовленнєвої 
та комунікативної компетентностей фахівця в 
галузі юриспруденції. Наприклад, Ю. Короткова 
(2019), Л. Мацько (2007), І. Плотницька (2008) 
аналізують особливості фахової мови, її реаліза-
цію в сучасних умовах, а також висвітлюють тео-
ретичні аспекти поняття й структури культури 
мовлення юриста; Н. Артикуца (2018), Н. Мару-
сич (2012) вивчають нові шляхи мовної підго-
товки майбутніх фахівців-правників; О. Юрчук 
(2017) розглядає ефективність комунікації пра-
воохоронців у парадигмі інновацій; І. Галдецька 
(2018), О. Коваленко (2009), Н. Варєшкіна (2020) 
висвітлюють питання оволодіння іноземною 
мовою як засобом спілкування в професійній 
діяльності; Л. Барановська (2015), С. Циганій 
(2015) досліджують формування професійно-
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мовленнєвої компетенції майбутніх фахівців 
законоохоронної сфери.

Незважаючи на те, що питання формування 
й удосконалення культури мовлення правників 
репрезентовано в працях багатьох науковців, ува-
жаємо за доцільне розглянути мовленнєво-фахо-
вий аспект як одних із важливих напрямів право-
вої діяльності в площині сучасних вимірів (тих 
вимог і стандартів, що висуваються до правника 
як фахівця), а також їх відображення в законо-
давчо-правовому полі.

Метою статті є комплексний аналіз мовлен-
нєво-професійних компетентностей правника 
в законодавчо-правовому аспекті. Реалізація 
поставленої мети передбачає розв’язання таких 
завдань: з’ясувати зміст понять «компетент-
ність», «мовна компетентність», «мовленнєва ком-
петентність», «комунікативна компетентність», 
визначити їх взаємозалежність і взаємообумов-
леність; розкрити роль аналізованих категорій у 
формуванні професійної особистості правника; 
охарактеризувати нормативні документи (чинне 
законодавство), що регламентують сучасні 
вимоги до фахівця-юриста; простежити ієрархію 
нормативно-правових актів із погляду аналізова-
ного питання (від загального до конкретного, від 
основного до похідного); надати пропозиції щодо 
ефективної реалізації законодавчого спектра в 
освітній сфері.

Виклад основного матеріалу. З огляду на 
те, що фахове мовлення зображає зміст поняття 
«компетентність» (мовна, мовленнєва, комуніка-
тивна – у фаховому аспекті), уважаємо за доцільне 
почати аналіз зазначеної наукової проблеми, 
власне, із визначення найістотніших ознак цього 
визначуваного поняття, яке є ключовим у таких 
словосполученнях, як «мовна компетентність», 
«мовленнєва компетентність», «комунікативна 
компетентність».

Академічний тлумачний словник (узагаль-
нюючи основні загальні ознаки аналізованої 
категорії) репрезентує таке значення лексеми 
«компетентність»: «Властивість за значен-
ням компетентний (де останнє означає «Який 
має достатні знання в якій-небудь галузі; який з 
чим-небудь добре обізнаний)» (Словник україн-
ської мови, 1970-1980). Закон України «Про вищу 
освіту», зі свого боку, інтерпретує компетентність 
як «здатність особи успішно соціалізуватися, 
навчатися, провадити професійну діяльність, яка 
виникає на основі динамічної комбінації знань, 
умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цін-
ностей, інших особистих якостей» (п. 13 ст. 1) 
(Закон, 2014).

Водночас В. Семиченко наголошує, що компе-
тентність – це «атрибут особистісного рівня, сис-
тема тих засвоєних засобів, за допомогою яких 
людина має можливість вирішувати ті чи інші 
завдання своєї життєдіяльності. Будь-яке знання, 
окремі навички або вміння тільки тоді стають 
дійовими, коли інтегруються в цю загальну сис-
тему засобів, вступають у зв’язки з іншими струк-
турними елементами, ієрархізуються, творчо 
модифікуються, гнучко використовуються відпо-
відно до цілей і умов діяльності або міжособис-
тісної взаємодії» (Семиченко, 2001: 254).

Доречним буде зазначити те, що оскільки 
«компетентності – це насамперед замовлення 
суспільства на підготовку його громадян, їх пере-
лік багато в чому визначається узгодженою пози-
цією соціуму в певній країні» (Форум, osvita.
ua) – у нашому дослідженні цю категорію будемо 
розглядати в площині суспільного запиту Україн-
ської держави.

Крім того, окреслимо, що компетентність 
«цілковито зорієнтована на діяльність і керується 
тими цілями, які собі ставить суб’єкт або які йому 
поставлені» (Андрієвська, 2010: 48), тому для неї 
(як для категорії) характерна цілеспрямованість. 
Компетентність, на думку науковців, має прак-
тичну реалізацію тільки через відношення до 
діяльності – «це завжди компетентність для дії і 
стосовно мети цієї дії» (Андрієвська, 2010: 48).

Тлумачення аналізованого поняття дає під-
стави з огляду на його значення інтерпретувати 
наведені вище словосполучення, де ключовим 
елементом лексичної валентності є слово «ком-
петентність». Так, мовна компетентність, від-
повідно, буде мати семантику: певна сукупність 
досвіду мовної діяльності та мовної рефлексії, а 
також знань, умінь і навичок, що регулюють про-
фесійну мову й визначають її спрямованість, інди-
відуальну специфіку і відповідність ситуації спіл-
кування. Інакше кажучи, мовна компетентність 
«полягає у володінні мовою в межах нормативної 
граматики та літературного словника, тобто зна-
ння мовного коду, знання та усвідомлення кому-
нікативних законів і умов здійснення акту спілку-
вання, а також способів і засобів їх застосування 
чи утримання від них» (Ценко, 2014: 45).

Щодо мовленнєвої компетентності, то вона, 
зі свого боку, означатиме: уміння застосовувати 
набуті знання про мову (мовну компетентність) в 
мовленнєвій практиці. Тобто мовленнєва компе-
тентність «виявляється в основних видах мовлен-
нєвої діяльності – слуханні, говорінні, читанні та 
письмовій діяльності; умінні планувати свою мов-
леннєву поведінку» (Богуш, 1997: 53). Зрозуміло, 



143ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

Стратулат Н., Галдецька I. Мовленнєво-професiйна компетентнiсть правника: сучаснi…

що для фахівців-правників важливим є практичне 
володіння професійною лексикою, і в усному, і в 
писемному варіантах, здатність використовувати 
мовні засоби, адаптуватися в конкретній ситуації 
спілкування. Отже, «мовленнєва компетентність 
гіпотетично повинна наближатися до елітарного 
рівня володіння мовою» (Ценко, 2014: 45).

Комунікативна компетентність, елемен-
тами якої є мовна та мовленнєва компетентності, і 
з якими вона безпосередньо взаємодіє (при цьому 
розкриваючи їх зміст), – одна з ключових компе-
тентностей майбутнього юриста, оскільки є склад-
ною інтегративною якістю особистості, що харак-
теризує рівень володіння знаннями та вміннями 
у сфері спілкування, достатній для вирішення 
професійних завдань (Марченко, 2009: 184). Як 
визначальна професійна риса, комунікативна ком-
петентність (знання про мовні засоби й ситуації 
спілкування, володіння комплексом мовленнєвих 
умінь) дозволяє юристу досягти результативності 
у спілкуванні й взаємодії, правильно укладати, а 
також розуміти різні тексти, адекватно викорис-
товувати мовні засоби відповідно до конкретних 
умов і завдань спілкування (Левитан, 2005: 76).

Як бачимо, мовна компетентність – це зна-
ння мови, мовленнєва компетентність – це 
володіння мовою, комунікативна компетент-
ність – користування мовою.

Звернемо також увагу й на те, що описані ком-
петентності правника (мовна, мовленнєва, кому-
нікативна), які реалізовуються в його професій-
ній діяльності, взаємозалежні, взаємообумовлені, 
доповнюють одна одну й можуть функціонувати 
тільки за умови тотожної наявності. Форму-
вання мовної компетентності (здобуття навичок 
правильно говорити й писати, вмінням точно 
висловлювати свою думку) в подальшому сприяє 
виробленню ефективності мовленнєвої компе-
тентності (уміння грамотно застосовувати отри-
мані теоретичні знання на практиці) (Сукаленко, 
2014: 94) А мовленнєва компетентність, зі свого 
боку, стає підґрунтям для ефективної комунікації 
(комунікативна компетентність).

Крім того, вищезазначене дає підстави просте-
жити таку закономірну послідовність: мовна ком-
петентність → мовленнєва компетентність 
→ комунікативна компетентність, яка просте-
жується як ієрархічна модель у своїй наступності, 
нерозривності, взаємозумовленості та взаємоза-
лежності.

Так, комунікативна компетентність прав-
ника не реалізовується без вироблення мовлен-
нєвої компетентності, яка, у свою чергу, не 
можлива без наявності мовної компетентності. 

Небезпідставно першим елементом у цьому лан-
цюгу є мовна компетентність, адже без зна-
ння мови (без якої неможливо впроваджувати 
фахову діяльність), без теоретичного підґрунтя, 
обізнаності щодо мовних норм та засобів не може 
здійснюватися ні мовленнєва, ні комунікативна 
діяльність фахового напряму. До того ж варто 
наголосити: чим вищий рівень опанування мовної 
компетентності, тим вищий рівень мовленнєвої 
та комунікативної компетентностей правника.

Беззаперечно, описані компетентності, з одного 
боку, є підґрунтям в опануванні власне фахової 
(предметної) обізнаності правника як фахівця, а 
також посідають вагоме місце у формуванні висо-
кокваліфікованого знавця своєї справи, профе-
сіонала, багатовекторної особистості, яка здатна 
ефективно розв’язувати професійні завдання. 
Адже в сучасному суспільстві «становлення полі-
професіоналізму, що приходить на зміну моно-
професіоналізму професій, відбувається як безпе-
рервний процес пошуку особистістю змісту своєї 
життєдіяльності й професійного самовизначення, 
зорієнтованого на вибір спеціалізації у майбут-
ній професійній діяльності як юриста-практика» 
(Чорнобай, 2015: 246).

З іншого боку, юристу за родом своєї діяльності 
доводиться не тільки бути фахово ерудованим, 
тобто «оперувати законом, але й роз’яснювати, 
доводити, переконувати. Тому він повинен 
бути професійним комунікантом» (Введенская, 
2006: 9). Уміти засобом слова вплинути на слу-
хача, сформулювати так думку, щоб донести зміст 
правових понять, розтлумачити відповідні поло-
ження – практичні завдання правника.

Формування професійної комунікативної 
компетентності (зокрема, мовної і мовленнєвої) 
у майбутніх юристів, розвиток культуромовної 
особистості фахівця, що зумовлено викликом 
сучасного українського суспільства, має зако-
нодавчо-правову основу: запит соціуму знахо-
дить своє відображення у нормативно-правових 
актах, чим, власне, потрапляє у правове поле 
чинного законодавства.

Оскільки сучасні потреби суспільства зорієн-
товані на високорозвинену всебічнокомпетентну 
професійну особистість, здатну забезпечити 
потреби країни на державному й міжнародному 
рівнях, у нашому дослідженні розглядатимемо 
питання комунікативної (поряд з мовною і мовлен-
нєвою) компетентності фахівця в двовимірному 
просторі: у площині української мови як держав-
ної та англійської – як міжнародної. Питання опа-
нування фахівцем кожної із зазначених мов має 
свої правомірні підстави: розширення перспектив 
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утвердження України в своїй самобутності, неза-
лежності, з одного боку, а також вихід на між-
народну арену, і представлення нашої країни як 
сильної правової держави на світовому рівні через 
міжкультурну комунікацію й міжнародні правові 
зв’язки, – з іншого.

Нормативно-правова база, яка регламентує 
питання розвитку і функціонування мов у дер-
жаві (зокрема для забезпечення потреб соціуму), 
репрезентована широким спектром документів: 
від Основного Закону до нормативно-правових 
актів освітньої сфери.

Зокрема, Конституція України (ст. 10 розділу 
1) регламентує: «Державною мовою в Україні є 
українська мова. Держава забезпечує всебічний 
розвиток і функціонування української мови в усіх 
сферах суспільного життя на всій території 
України. Держава сприяє вивченню мов міжна-
родного спілкування. Застосування мов в Україні 
гарантується Конституцією України та визнача-
ється законом» (Конституція України, 1996).

Отже, законодавчо, українська мова як дер-
жавна є пріоритетною в Україні, і «всебічний роз-
виток і функціонування» державної мови включає 
в себе опанування нею (зокрема під час освітнього 
процесу) на відповідному рівні. Поряд з цим дер-
жава «сприяє вивченню мов міжнародного спіл-
кування» (до яких належить англійська), таким 
чином, проваджує освітню мовну політику щодо 
розвитку українського суспільства, розширюючи 
спектр реалізації міжкультурних та міжнародних 
можливостей.

Вартий уваги у площині досліджуваного 
питання, зокрема, й Закон України «Про забез-
печення функціонування української мови як 
державної» (Закон, 2019).

Так, у п. 1. ст. 6 цього Закону зазначено: «Кож-
ний громадянин України зобов’язаний володіти 
державною мовою», а у п. 2. цієї ж статті, що 
держава «…забезпечує кожному громадянинові 
України можливості для опанування державної 
мови…» через систему закладів освіти, зокрема 
й вищої. Крім того, у п. 1. ст. 9 у переліку осіб, 
«які зобов’язані володіти державною мовою та 
застосовувати її під час виконання службових 
обов’язків», вказано тих, професійна діяльність 
яких пов’язана з правовою сферою. Також ст. 14 
«Застосування державної мови в судочинстві» та 
ст. 16 «Застосування державної мови в органах 
правопорядку, розвідувальних органах, держав-
них органах спеціального призначення з право-
охоронними функціями» засвідчують вимоги до 
фахівців, які провадять правову діяльність. І, 
звичайно, ключовою статтею щодо формування 

комунікативної компетентності (також мовної 
й мовленнєвої) є ст. 21 «Державна мова у сфері 
освіти», у якій проголошено, що «Мовою освіт-
нього процесу в закладах освіти є державна 
мова», а також, що держава гарантує кожному 
громадянину України право на здобуття освіти 
(п. 1); «заклади освіти забезпечують обов’язкове 
вивчення державної мови, зокрема …. фахової 
передвищої та вищої освіти, в обсязі, що дає 
змогу провадити професійну діяльність у вибра-
ній галузі з використанням державної мови» 
(п. 2); «Держава сприяє вивченню мов міжнарод-
ного спілкування, насамперед англійської мови, 
в державних і комунальних закладах освіти» 
(п. 4); «У закладах освіти відповідно до освітньої 
програми одна або декілька дисциплін можуть 
викладатися двома чи більше мовами – держав-
ною мовою, англійською мовою, іншими офіцій-
ними мовами Європейського Союзу» (п. 5).

Як бачимо, в охарактеризованому нормативно-
правовому акті питанню опанування державної 
мови (зокрема з метою подальшої ефективної 
реалізації мовленнєво-професійної діяльності) 
відведено чільне місце. Окрім цього, зазначений 
Закон (з огляду на сучасні виміри професійних 
характеристик фахівця) вагоме значення надає 
також в контексті мовної політики «вивченню мов 
міжнародного спілкування, насамперед англій-
ської мови».

Спираючись на нормативні акти вищої юри-
дичної сили (описані вище), юридичні доку-
менти у сфері освіти, репрезентують окреслене 
питання з огляду забезпечення якісної підготовки 
правників під час освітнього процесу. Так, звер-
немося до змісту Закону України «Про освіту» 
(Закон, 2017).

У низці засад державної політики у сфері 
освіти та принципів освітньої діяльності (ст. 6) 
виокремимо такі, як «різноманітність освіти»; 
«інтеграція з ринком праці»; «нерозривний зв’язок 
із світовою та національною історією, культу-
рою, національними традиціями»; «інтеграція 
у міжнародний освітній та науковий простір»; 
«виховання патріотизму, поваги до культурних 
цінностей Українського народу, його історико-
культурного надбання і традицій». Власне, ці 
компоненти є підтвердженням основних поло-
жень модернізації освіти через досконале опану-
вання державною мовою, у також англійською, 
орієнтуючись на подальшу професійну практику. 
Крім того, у ст. 7 «Мова освіти» (пп. 1, 2) окрес-
лено питання щодо провадження освітньої діяль-
ності державною мовою (відповідно до зазна-
ченого вище Закону України «Про забезпечення 
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функціонування української мови як державної» 
пп. 1, 2 ст. 21), а у пп. 3,4 – щодо вивчення мов 
міжнародного спілкування, зокрема англійської 
(відповідно до названого Закону, пп. 3, 4 ст. 21).

Крім того, у п. 1 ст. 17 «Вища освіта» наголо-
шено, що метою вищої освіти є здобуття особою 
високого рівня наукових та/або «професійних і 
загальних компетентностей, необхідних для 
діяльності за певною спеціальністю чи в певній 
галузі знань». Беззаперечно, професійні й загальні 
компетентності безпосередньо здобуваються за 
умови досконалої мовної обізнаності, з одного 
боку, а з іншого – мовленнєво-комунікативна ком-
петентність, власне, входить в поле окреслених 
компетентностей.

Зі свого боку, Закон України «Про вищу 
освіту» (Закон, 2014) висвітлює відповідні рівні 
щодо підготовки фахівців з вищою освіти (п. 1 
ст. 5), зазначаючи, що «Освітньо-науковий рівень 
вищої освіти передбачає здобуття особою тео-
ретичних знань, умінь, навичок та інших компе-
тентностей, достатніх для продукування нових 
ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі 
професійної та/або дослідницько-інноваційної 
діяльності.». До низки компетентностей, без-
умовно, належать ті, які пов’язані із мовною, 
мовленнєвою і комунікативною підготовкою май-
бутнього фахівця для забезпечення в подальшому 
ефективної професійної діяльності. Також окрес-
лено (п. 1 ст. 9) обов’язкову умову провадження 
освітньої діяльності: «Освітні програми, що 
передбачають присвоєння професійних кваліфі-
кацій, мають забезпечувати виконання вимог від-
повідних професійних стандартів (за наявності), 
якщо інше не передбачено законодавством». Ці 
відповідні професійні стандарти розкривають 
зміст вимог для опанування професійних кваліфі-
кацій, конкретизують, безпосередньо, запити до 
певного фаху.

Окрім того, Кабінет Міністрів України 
(постанова Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Національної рамки кваліфіка-
цій») подає опис кваліфікаційних рівнів, зокрема 
опис рівня бакалавра, окреслюючи вимоги до 
комунікації фахівця цього рівня: «донесення до 
фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, 
рішень, власного досвіду та аргументації; збір, 
інтерпретація та застосування даних спілку-
вання з професійних питань, у тому числі інозем-
ною мовою, усно та письмово» (Постанова, 2011). 
Як бачимо, «донесення інформації, ідей» тощо 
«спілкування…усно та письмово» означає оволо-
діння вміннями і навичками грамотного мовлення 
та комунікації державною мовою у професійній 

сфері (оскільки, як зазначалося вище, фахова 
діяльність реалізовується шляхом функціону-
вання української мови). Варто наголосити, що 
володіння іноземною при цьому є обов’язковим 
складником: «спілкування з професійних питань, 
у тому числі іноземною мовою».

Звернімося до згаданих вище професійних 
стандартів, закріплених в наказі Міністерства 
освіти та науки України «Про затвердження 
стандарту вищої освіти за спеціальністю 081 
«Право» для першого (бакалаврського) рівня» 
(Наказ, 2018). Розглянемо ті, які характеризують 
ступінь вищої освіти бакалавра, зокрема галузі 
знань 081 «Право» спеціальності 081 «Право». 
Так, у частині «Загальні компетентності» зна-
ходимо відповідні пункти (ЗК – загальні компе-
тентності 4, 5), що відображають тему нашого 
дослідження: «ЗК 4. Здатність спілкуватися 
державною мовою як усно, так і письмово; ЗК 5. 
Здатність спілкуватися іноземною мовою». Як 
бачимо, відповідно до вимог цього документа, 
спілкування державною та іноземною мовами 
є необхідною умовою для правової кваліфіка-
ції. Окрім загальних компетентностей, які міс-
тять інформацію щодо мовно-комунікативної 
підготовки правників, відповідні відомості зна-
ходимо і в частині «Спеціальні (фахові, пред-
метні) компетентності». Скажімо, у пунктах 12, 
14, 16 (СК – спеціальні компетентності) «СК12. 
Здатність аналізувати правові проблеми, форму-
вати та обґрунтовувати правові позиції; СК14. 
Здатність до консультування з правових питань, 
зокрема, можливих способів захисту прав та 
інтересів клієнтів, відповідно до вимог профе-
сійної етики, належного дотримання норм щодо 
нерозголошення персональних даних та конфіден-
ційної інформації; СК16. Здатність до логічного, 
критичного і системного аналізу документів, 
розуміння їх правового характеру й значення» 
яскраво продемонстровано зміст компетентнстей, 
які реалізовуються через наявні мовні та мовлен-
нєві знання, уміння та навички.

Вочевидь, з огляду на чинне законодавство дер-
жава ставить для учасників правової комунікації 
(передусім самого правника) умови обов’язкового 
володіння мовами, як державною – українською, 
так і міжнародною – англійською (в усній і писем-
ній формах). Окреслена своєрідна послідовність 
нормативних документів, що яскраво висвітлює 
мовне питання в аспекті діяльності фахівця пра-
вової сфери, не ставить під сумнів це твердження: 
Конституція України → Закон України «Про 
забезпечення функціонування української мови 
як державної» → Закон України «Про освіту» 
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→ Закону України «Про вищу освіту» → поста-
нова Кабінету Міністрів України «Про затвер-
дження Національної рамки кваліфікацій» → 
наказ Міністерства освіти та науки України 
«Про затвердження стандарту вищої освіти 
за спеціальністю 081 «Право» для першого 
(бакалаврського) рівня».

Висновки. Проведене дослідження дає під-
стави стверджувати, що для кожного правника 
чільне місце в його професійній діяльності нале-
жить тим компетентностям, які засвідчують зна-
ння мови (мовна компетентність), володіння 
мовою (мовленнєва компетентність) та корис-
тування мовою (комунікативна компетент-
ність). Ці компетентності, що відіграють ключову 
роль у формуванні професійної особистості прав-
ника, безпосередньо перебувають у закономірних 
взаємозалежності, взаємозв’язку й взаємодії. Опа-
нування української мови як державної й англій-
ської як міжнародної на належному рівні сприяє 
сьогодні конкурентноспроможності фахівця 
на ринку праці. Аналіз нормативних докумен-
тів надав можливість схарактеризувати вимоги 

(закріплені чинним законодавством) до фахівця 
правової сфери на сучасному етапі щодо зазна-
чених компетентностей володіння українською 
та англійською мовами. Правове підґрунтя визна-
чено певною законодавчою ієрархією: зображено 
як в Основному Законі (Конституції України), так 
і в документах нижчої юридичної сили, ніж юри-
дична сила останнього.

З огляду на проведене дослідження надаємо 
такі пропозиції щодо ефективної реалізації зако-
нодавчого спектра в освітній сфері: збільшити 
обсяг годин із навчальних дисциплін «Українська 
мова за професійним спрямуванням» та «Англій-
ська мова за професійним спрямуванням»; в 
обов’язковому порядку ввести до навчального 
плану здобувачів рівня освіти «бакалавр» за 
спеціальністю 081 «Право» навчальні курси з 
«Риторики», «Культури професійного мовлення», 
«Ефективності професійної комунікації», які про-
водитимуться як українською, так і англійською 
мовами; запровадити тренінги для учасників 
освітнього процесу (і викладачів, і здобувачів) 
«Особливості професійного мовлення».
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МЕДІАДИСКУРС У БРИТАНСЬКИХ  
ТА АМЕРИКАНСЬКИХ НАУКОВИХ СТУДІЯХ

Статтю присвячено аналізу стану наукового опрацювання проблематики медійного дискурсу на сучасному 
етапі в працях британських та американських лінгвістів. Опрацьовано сучасну англомовну наукову літературу 
(монографії, автореферати, дисертації тощо), присвячену медіадискурсу в британській та американській лінгвіс-
тиці лінгвістиці. Здійснено узагальнювальний огляд її змісту. Виокремлено основні дослідницькі напрями, а саме: 
вивчення медійного дискурсу в синхронії та діахронії, зміни в медійному дискурсі, тематику медійних текстів, дис-
курс та мову. Здійснено аналіз стану наукового опрацювання питання дискурсу в зарубіжній лінгвістиці. Визначено 
основні тенденції у поглядах фахівців на проблему з огляду на те, що вже зроблено в науці. Дискурс засобів масової 
комунікації є своєрідним континуумом, у якому закумульовано колосальний суспільний досвід. Він є надзвичайно 
цікавим для дослідників явищем як з позицій діахронії ‒ в розрізі його становлення та формування, так і в синхрон-
ній площині ‒ з погляду встановлення закономірностей його проявів та функціювання в часо-просторовому вимірі 
сучасного соціуму з огляду на систему суспільно-значущих ціннісних орієнтирів та координат. У наукових колах 
британської та американської дискурсології увагу дослідників зосереджено на вивченні медійного дискурсу в кон-
тексті реалій сучасності. Науковці здійснюють мапування сучасного медіа-публічного дискурсу та встановлюють 
відношення в історичному контексті з метою показати походження сучасних громадсько-політичних зобов’язань. 
Важливим також є те, що дослідники медійного дискурсу торкаються проблеми ґендеру. Підсумовуючи огляд 
літератури, присвяченої медійному дискурсу в британській та американській лінгвістиці, сформульовано висновок 
щодо розвитку як теоретичних основ дискурсології, так і практичних аспектів функціювання медійного дискурсу 
як суспільного та культурного явища, а також перспективи подальших наукових досліджень.
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MEDIADISCOURSE IN BRITISH AND AMERICAN SCIENTIFIC STUDIES

The article deals with the analysis of the state of scientific elaboration of the problems of media discourse at the 
present stage in the works of British and American linguists. Modern English-language scientific literature (monographs, 
abstracts, dissertations, etc.), devoted to media discourse in British and American linguistics, has been studied. 
A generalized review of its content has been carried out. The main research areas are identified, namely: the study of 
media discourse in synchrony and diachrony, changes in media discourse, the subject of media texts, discourse and 
language. The analysis of the state of scientific elaboration of the issue of discourse in foreign linguistics is carried 
out. The main trends in the views of experts on the problem are identified, given what has already been done in science. 
The discourse of the mass media is a kind of continuum in which a colossal social experience is accumulated. It is an 
extremely interesting phenomenon for the researchers both from the standpoint of diachrony ‒ in terms of its foundation 
and formation, and in the synchronous scale ‒ in terms of establishing patterns of its manifestations and functioning in the 
space-time dimension of modern society given the system of socially significant values and coordinates. In the scientific 
circles of British and American discourse, researchers focus on the study of media discourse in the context of modern 
realities. Scholars map contemporary media-public discourse and establish relationships in historical contexts to show 
the origins of contemporary socio-political commitments. It is also important that researchers of media discourse address 
the issue of gender. Summarizing the review of the literature on media discourse in British and American linguistics, 
a conclusion is drawn on the development of both theoretical foundations of discourse and practical aspects of the 
functioning of media discourse as a social and cultural phenomenon, as well as prospects for further research.
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Постановка проблеми. Медійний дискурс ‒ 
це мультидисциплінарна категорія, яка упродовж 
останніх десятиліть є предметом досліджень 
широкого кола науковців. Зацікавлення пробле-
мами дискурсу медіа є цілком обґрунтованим. 
Дослідження дискурсу здійснюють у контексті 
філософії, соціології, психології, логіки, антро-
пології, культурології, етнології, лінгвістики, 
медіалінгвістики та ін. Становлення наукової 
парадигми дискурсу в мовознавстві пов’язане з 
діяльністю американської школи етнолінгвістики 
та чеської лінгвістичної школи. Лінгвісти займа-
ються вивченням як загальних питань теорії дис-
курсу (Т. ван Дейк, Р. Фавлер, Дж. Кук, С. Сера-
жим, Ф. Бацевич та ін.), так і дослідженням різних 
його типів, до прикладу: мистецький дискурс 
(В. Іващенко), політичний дискурс (В. Дем’янков, 
О. Шейгал, Н. Миронова), художній дискурс 
(Н. Кондратенко, О. Семенюк). Особливу увагу в 
сучасних наукових школах приділяють дискурсу 
сучасних мас-медіа (Н. Лютянська, І. Мірошни-
ченко та ін.). На нашу думку, це є цілком виправ-
даним, адже в сучасному соціумі засоби масової 
комунікації займають важливу нішу суспільного 
життя, зреалізовують широке коло соціально 
значущих функцій: від простого інформування 
про події суспільного, культурного, політичного 
характеру до впливу на свідомість одержувачів 
цієї інформації, маніпуляцій шляхом інтерпрета-
ції цих подій.

Ґрунтовне вивчення медійного дискурсу здій-
снюють британські та американські лінгвісти. 
Поки що їхні напрацювання тільки частково 
висвітлені в наукових розвідках українських 
дослідників-дискурсологів. Тому тему нашої 
роботи вважаємо актуальною.

Аналіз досліджень. Над дослідженням 
медійного дискурсу в британській та американ-
ській лінгвістиці в україністиці працюють зде-
більшого щодо питань практичного характеру. 
Окремі результати таких досліджень висвітлено 
в дисертаційних працях вітчизняних науков-
ців. Так, зокрема, І. Мірошниченко, яка займа-
лась вивченням стислого тексту в українському 
масмедійному дискурсі (Мірошниченко, 2020), 
звертається до праці британського дослід-
ника Нормана Феєрклафа (Norman Fairclough). 
Українська дослідниця І. Лютянська займа-
ється питаннями міжетнічної взаємодії у мас-
медійних британських та американських дис-
курсивних практиках (Лютянська, 2017). Вона 
також звертається до теоретичних напрацю-
вань Нормана Феєрклафа (Norman Fairclough), 
а також покликається до праці відомого бри-

танського вченого Дональда Метісона (Donald 
Matheson).

Мета статті ‒ розглянути стан наукового опра-
цювання проблематики медійного дискурсу на 
сучасному етапі в працях британських та амери-
канських лінгвістів.

Виклад основного матеріалу. Дискурс засо-
бів масової комунікації є своєрідним контину-
умом, у якому закумульовано колосальний сус-
пільний досвід. Він є надзвичайно цікавим для 
дослідників явищем як з позицій діахронії ‒ в 
розрізі його становлення та формування, так і в 
синхронній площині ‒ з погляду встановлення 
закономірностей його проявів та функціювання 
в часо-просторовому вимірі сучасного соціуму з 
огляду на систему суспільно-значущих ціннісних 
орієнтирів та координат. У наукових колах бри-
танської та американської дискурсології увагу 
дослідників зосереджено на вивченні медійного 
дискурсу в контексті реалій сучасності. Вар-
тим уваги є дослідження американської журна-
лістки, колишньої працівниці агентства “Рейтер” 
Майри Макдональд (Myra Macdonald) “Exploring 
media discourse” (“Досліджуючи медіа дискурс”) 
(Macdonald, 2003). Авторка здійснила аналіз двох 
вимірів медійного тексту ‒ вербального та візуаль-
ного. М. Макдональд вивчила та описала основні 
тенденції та зміни у способах конфігурації реаль-
ності на матеріалах засобів масової інформації. 
Для аналізу дослідниця залучила широкий фак-
тичний тематичний матеріал, що став достатньою 
підставою для висновків, у яких М. Макдональд 
стверджує, що дискурс є аналітичним інструмен-
том. У першій частині книги увагу зосереджено 
на описові та аналізі наслідків підходу до засобів 
масової інформації через призму дискурсу, а також 
на встановленні зв’язків між дискурсом, репре-
зентацією та ідеологією: як корелюють між собою 
поняття дискурсу та ідеології та яке значення 
вони мають для медійного аналізу. Другу час-
тину книги “Змінюючи медіадискурс” (“Changing 
mediadiscourses”) присвячено вивченню змін, 
що відбуваються в медійному дискурсі. Так, 
авторка, характеризуючи цей розділ, пише: “Дві 
наступні глави вивчають деякі конструкції, які 
академічні критики (та меншою мірою журна-
лісти) пов’язують зі змінами, що, на їхню думку, 
відбуваються в медіадискурсі. З огляду на нашу 
звичку мислити бінарними парами, ці бінарні 
пари найчастіше формулюються в опозиційному 
відношенні. Медіа ж розглядають як такі, що від-
мовляються від свого морального обличчя слу-
жіння громадськості на користь розваг; і як такі, 
що постійно віддаляються від громадських інтер-
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есів убік приватних та особистих” (Macdonald, 
2003: 55). Останній розділ дослідження присвяче-
ний обговоренню дискурсів “ризику”, що виника-
ють на рубежі століть.

Працю британського дослідника Дональда 
Метісона (Donald Matheson) (Matheson, 2005) 
“Медіа дискурс: аналізуючи медіа текст” (Media 
discourses: analysing media texts) присвячено ана-
лізу різних форм вияву медіадискурсу. Д. Метісон 
критично осмислює медійні студії, дискурсивний 
аналіз та культурну теорію. У цьому контексті він 
аналізує медійні тексти, фокусуючись на владі сус-
пільства та “владі медійних інституцій, що вста-
новлюється завдяки їхнім способам використанні 
мови” (Matheson, 2005: 1‒2). Композиційно книга 
складається зі вступу та восьми розділів. У вступі 
автор обґрунтовує ключові поняття своєї роботи: 
мова, суспільне життя, ідеологія, дискурс, медіа. 
Він окреслює теоретичне підґрунтя своєї роботи 
у вимірах мови та її відношень із суспільством 
і культурою, а також робить короткий вступ до 
дискурсивного аналізу щодо його придатності до 
вивчення медіатекстів. Кожен із восьми розділів 
розкриває іншу аналітичну перспективу для спе-
цифічного жанру медіатекстів. Для аналізу автор 
обирає переважно британські медійні тексти. 
Дослідник вважає, що “аналіз медійного дискурсу 
не єдиний у висуванні тверджень щодо централь-
ності мови в суспільному житті. Існує велике коло 
досліджень дискурсу в межах академічних дис-
циплін, що описано в книзі. Дискурсивний аналіз 
є часто міждисциплінарною діяльністю, тому ми 
знаходимо важливі аналізи мови медіа прихо-
вані всередині аргументів, що стосуються абсо-
лютно інших проблем” (Matheson, 2005: 2). Праця 
Д. Метісона цінна також тим, що наприкінці у ній 
вміщено глосарій, у якому подано ключові терміни 
з теми дослідження (Matheson, 2005: 176‒182).

Британська дослідниця, академік Мері Талбот 
(Mary Talbot) (Talbot, 2007) у своїй роботі поєд-
нала теоретичні та емпіричні складники медіа-
дискурсу. Вивчення медійних текстів сфокусоване 
на репрезентації та соціальній взаємодії. Авторка 
дібрала та опрацювала значний масив прикладів 
з теле-, радіо- та друкованих медіа, що, без сум-
ніву, є цінним для роботи такого типу. Дослід-
ниця з’ясовує питання дефініції медіадискурсу 
та пояснює причини того, що він став об’єктом 
наукового вивчення. Сутність медіадискурсу, на 
думку М. Талбот, можливо визначити опосеред-
ковано: “Що я має на увазі під “медіа дискурсом?” 
Початкове широке розуміння може бути з погляду 
того, чим він не є. Однак оскільки це може слу-
жити відправною точкою, то таке пояснення буде 

неадекватним. Медіадискурс циркулює через 
інституції та глибоко проникає у повсякденне 
життя та щоденну взаємодію майже кожного 
з нас. Увага до медіа та кругообігу культури, а 
також до поняття дискурсу буде відображено в 
цьому огляді” (Talbot, 2007: 5). Аналізуючи меді-
адискурс, дослідниця звертає увагу на те, що він 
є поліфункційним феноменом та може містити 
у собі інші типи дискурсів, до прикладу, медич-
ний, політичний і т.п. (Talbot, 2007: 11). У про-
цесі дослідження М. Талбот звертається також 
до категорій місця та часу. Вона стверджує, що 
дискурсивні події завжди передбачають існування 
адресата й адресанта. Якщо, до прикладу, розгля-
нути ситуацію театральної вистави, коли обоє ‒ і 
актор (адресант), і авдиторія (адресат) є фізично 
співприсутніми, тому виробництво (принаймні 
його кінцевий результат, яким виступає відрепе-
тирувана вистава) та “споживання” відбуваються 
одночасно. Щодо дискурсу в медіа, то він, на 
думку М. Талбот, сильно відрізняється; зазвичай 
існує значна відстань у просторі й часто в часі між 
продукуванням медіатексту та його споживанням. 
За своєю суттю це розрізнення між виробництвом 
та споживанням є, безсумнівно, сучасним яви-
щем. Насправді воно таке ж давнє, яким, власне, 
є саме письмо (Talbot, 2007: 18). Не оминає своєю 
увагою дослідниця й питань приватності в меді-
адискурсі. Так, зокрема, вона вважає, що: “нове 
покоління програмування робить деякі дуже 
дивні речі з публічними та приватними доме-
нами, наприклад, проєктуючи особисту щоденну 
зайнятість серед звичайних людей перед телека-
мерами” (Talbot, 2007: 24). Інтертекстуальність, 
позиція автора, соціальна взаємодія також зна-
ходяться у межах наукових зацікавлень авторки. 
Вона пояснює ці поняття в аспекті дискурсивного 
аналізу та ілюструє свої пояснення значною кіль-
кістю прикладів. Як і Д. Метісон, М. Талбот подає 
глосарій термінів, що стосуються специфіки її 
дослідження, що додає цінності праці.

Проблемі взаємодії медіа та громадськості при-
свячено дослідження Стефана Колемана (Stephen 
Coleman) та Карен Росс (Karen Ross) (Coleman, 
Ross, 2010). Автори стверджують, що комунікація 
ніколи не була важливішою, ніж у наш теперішній 
культурний момент. Пов’язано це з тим, що все ‒ 
від зростання монополізації глобальних медіа до 
питань людських прав, кампаній, присвячених 
питанням здоров’я, проблеми свободи слова та 
суспільства, спілкування мають реальні політичні 
та етичні наслідки. Праця британських вчених є 
дослідженням більшою мірою практичного, ніж 
теоретичного характеру. Вона відображає резуль-



Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 35, том 5, 2021152

Мовознавство. Лiтературознавство

тати вивчення шляхів та способів, якими медіа 
(преса, телебачення, Інтернет) конструюють та 
представляють публіці; способи, якими різні 
громадські установи підривають контроль над 
інформаційним ринком основних засобів масової 
комунікації задля того, аби почути голос інших 
та поспілкуватися з ними. Науковці здійснюють 
мапування сучасного медіа-публічного дискурсу 
та встановлюють відношення в історичному кон-
тексті з метою показати походження сучасних 
громадсько-політичних зобов’язань. Важливим 
також є те, що дослідники у своїй праці торка-
ються проблеми ґендеру. Аналіз жіночих медіа 
вони подають у діахронічному вимірі ‒ від часу 
становлення до сьогодення: “Разом з іншими аль-
тернативними медіа, активність жіночих медіа 
стала більш послідовною та помітною в 1960-х та 
1970-х рр., не тільки в Сполучених Штатах, але й 
у всьому світі, часто через заснування піратських 
радіостанцій” (Coleman, Ross, 2010: 86).

У висновках автори констатують той факт, 
що медіа є надзвичайно близькими до владних 
структур, проте не є їхніми складниками. Загалом 
здатність громадськості показувати своїми вчин-
ками різне ставлення до певної події чи ситуації 
не залежить тільки від інституційної відповід-
ності медіа. Межа відкритості суспільства, вико-
ристання публічного простору та повага до нього 
залежить, на думку С. Колемана та К. Росс, від 
впевненості в тому, що можна сміливо подиви-
тись одне одному у вічі. Медіа є одночасно відо-

браженням і такої впевненості, і її нестачі, а також 
її генератором (Coleman, Ross, 2010: 111).

Більш відомою у вітчизняній дискурсології є 
праця Нормана Феєрклафа (Norman Fairclough) 
(Fairclough, 1995). “Медіа дискурс” (“Media 
discourse”), у якій професор застосовує підхід 
критичного дискурсивного аналізу до мови медіа. 
Оперуючи прикладами текстів, дібраними з теле-, 
радіо- та газет, він фокусується на переході від 
практики медіадискурсу до ширшого спорідне-
ного процесу соціальних та культурних змін. Осо-
бливо це стосується відношень між публічним та 
приватним у медіа, а також між інформацією та 
розвагами. Дослідник детально описує підходи до 
аналізу медіадискурсу. Зокрема, він зупиняється 
на таких: лінгвістичний та соціолінгвістичний 
аналіз, аналіз розмови, семіотичний аналіз та ін. 
Науковець вивчає прояви різних типів дискурсу в 
медійних текстах (Fairclough, 1995: 43-48). Медіа-
тексти ж він вважає чутливим барометром соціо-
культурних змін.

Висновки. Наведений у статті огляд наукових 
праць британських та американських дослідни-
ків медійного дискурсу дає змогу сформулювати 
загальний висновок щодо розвитку як теоре-
тичних основ дискурсології, так і практичних 
аспектів функціювання медійного дискурсу як 
суспільного та культурного явища. Перспективу 
подальших досліджень вбачаємо у компаратив-
ному аналізі медійного дискурсу англомовного та 
україномовного культурного простору.
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ОСНОВНІ ВІХИ ВТІЛЕННЯ ІДЕЇ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ В СЕМАНТИЦІ 
ФРАЗЕОЛОГІЗОВАНИХ ОДИНИЦЬ ТЕКСТІВ СЛУЖБОВИХ ДОКУМЕНТІВ  
І ПОЛ. ХХ СТ. ТА ПОЧАТКУ ХХІ СТ. (СЕМАНТИКО-ЗІСТАВНИЙ АНАЛІЗ)

У пропонованій праці увагу приділено вивченню фразеологізованих одиниць, які активно функціонують у тек-
стах службових документів як першої половини ХХ ст., так і початку ХХІ ст., кодуючи у своїй семантиці погля-
ди політичних діячів і активістів на державотворчі процеси в Україні.

У системі фразеології сучасної української літературної мови фразеологічні одиниці офіційно-ділового сти-
лю поки не мають повного дослідження. Це стосується, зокрема, фразеологічної семантики, у якій мають місце 
ті оригінальні особливості української мови, які виділяють її серед інших близькоспоріднених мов.

Саме в семантиці фразеологізованих одиниць текстів документів, які ми аналізуємо, закодовано цінну інфор-
мацію про погляди політичних, державних і громадських діячів на особливості ідеї державотворення в Україні.

Науковий інтерес становить також історичний проміжок часу, у який було створено аналізовані докумен-
ти, бо перша половина ХХ ст. і початок ХХІ ст. характеризуються як занепадом, так і піднесенням на шляху 
державотворення.

Оскільки в мовознавстві немає загального визначення фразеологізму, то в пропонованому дослідженні на 
позначення одиниці мови, яка аналізується, використовуємо терміни «фразеологізм», «фразеологічна одиниця», 
«фразеологізована одиниця», бо розуміння фразеології в широкому значенні має все більшу підтримку з боку 
науковців.

На основі зіставного аналізу фразеологічної семантики фактичного матеріалу зроблено висновок про те, що 
мова суспільно-політичного дискурсу в сучасній Україні, як і в першій половині ХХ століття, активно наповню-
ється фразеологізованими сполуками на позначення базових уявлень про побудову власної держави.

Ключові слова: фразеологія, фразеологізована одиниця, фразеологічна семантика, суспільно-політичний дис-
курс, службовий документ, мовна картина світу, зіставний аналіз.
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MAIN MILESTONES OF THE IMPLEMENTATION OF THE STATE  
FORMATION IDEA IN THE SEMANTICS OF PHRASEOLOGIZED UNITS  

OF OFFICIAL DOCUMENTS IN THE FIRST HALF OF THE XX AND BEGINNING 
OF THE XXI CENTURIES (SEMANTIC-COMPARATIVE ANALYSIS)

The proposed work deals with the study of phraseological units, which actively function in official documents in the 
first half of the twentieth and the beginning of the XXI centuries. The views of politicians and activists on state-building 
processes in Ukraine can be observed in their semantics.

In the system of modern Ukrainian literary language phraseology, phraseological units of official business style do 
not have a complete investigation. In particular, it concerns phraseological semantics, in which there are such original 
features of the Ukrainian language that distinguish it from other closely related languages.

The most valuable information about the political, state and public figures’ views on the peculiarities of the idea of 
state formation in Ukraine has been encoded in the semantics of phraseological units in the texts of documents that we 
are analyzing.

A scientific curiosity is also the historical period in which the analyzed documents were created. The first half of 
the 20th and the beginning of the 21st century is characterized by both increase and decrease on the path to the state 
formation.

As there is no general definition of phraseology in linguistics, in a proposed investigation work we use such terms as 
phraseology, phraseological unit and phraseologies unit, because understanding of phraseology in a wide meaning is 
more often supported by the researchers.

Based on a comparative analysis of the phraseological semantics of factual material, it is concluded that the language 
of socio-political discourse in modern Ukraine, as in the first half of the XX century, is actively filled with phraseological 
compounds to denote basic ideas about building of its own state.

Key words: phraseology, phraseological unit, phraseologies unit, phraseological semantics, socio-political discourse, 
official document, linguistic picture of the world, comparative analysis.

Постановка проблеми. Мова вирізняє кожну 
націю, надає їй духовної автономності, зосеред-
жує національну свідомість на власних мораль-
них потребах. Людина у своїй мовленнєвій 
діяльності не тільки передає інформацію про 
навколишній світ, а й висловлює при цьому пев-
ним способом своє ставлення до всього, що від-
бувається в цьому світі. Тому ознакою виразності 
думки людини вважаємо фразеологічні одиниці, 
що функціонують як на рівні речення, так і на 
рівні словосполучення, щоразу відтворюючись 
у мовленні з метою вираження сентенцій, викли-
каних позамовними чинниками, зокрема й потре-
бою в закріпленні й збереженні певних життєвих 
цінностей. З огляду на це, наш науковий інтерес 
становлять фразеологізовані одиниці суспільно-
політичного дискурсу, у семантиці яких кодується 

важлива інформація про світоглядні орієнтири 
процесу державотворення, що беруть початок у 
першій половині минулого століття й продовжу-
ються в новітній період.

Аналіз досліджень. У парадигмі вивчення 
фразеологічної системи сучасної української літе-
ратурної мови фразеологізми офіційно-ділового 
стилю потребують особливого й усебічного дослі-
дження, оскільки вони є одним із потужних засо-
бів вираження національної специфіки мови.

Фразеологізовані одиниці, які функціонують 
у діловому спілкуванні (як усному, так і писем-
ному), є доволі самобутніми. Своїм багатством 
офіційно-ділова фразеологія, на думку Ю. Мосен-
кіса, «репрезентує глибину традицій суспільно-
правового життя, державних інституцій. Від 
літописних договорів перших Рюриковичів і 
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«Руської Правди» через староукраїнські грамоти 
й козацько-гетьманські державні традиції до 
сучасної української законодавчої, судової й різ-
номанітно іншої фразеології ділового мовлення – 
ось шлях цього шару мовних багатств» (Мосен-
кіс, 2005: 14).

Вивченням специфіки фразеології офіційно-
ділової комунікації займалися як українські 
(Я. Баран, Д. Горбачук, Л. Мацько, Ю. Мосенкіс, 
А. Нелюба та інші), так і зарубіжні (В. Архан-
гельський, С. Велковська, В. Жуков, Ю. Караулов, 
О. Кунін, В. Телія та інші) дослідники. Проте поза 
увагою поважних науковців залишилася проблема 
семантичного наповнення фразеологічних оди-
ниць суспільно-політичного дискурсу.

Мета статті – здійснити семантико-зіставний 
аналіз фразеологізованих одиниць суспільно-
політичного дискурсу, які активно функціону-
ють у службових текстах першої пол. ХХ ст. та 
початку ХХІ ст., кодуючи цінну, на наш погляд, 
інформацію про специфіку державотворчих про-
цесів в Україні, які тривають упродовж століть.

Виклад основного матеріалу. Стійкі вислови є 
органічним елементом мовлення окремої людини, 
а це підкреслює думку про те, що фразеологія 
справедливо визначається як важливий складник 
української літературної мови як відшліфованого 
варіанта національної мови.

У парадигмі вивчення фразеологічної системи 
сучасної української літературної мови фразеоло-
гізми офіційно-ділового стилю потребують осо-
бливого й усебічного дослідження, оскільки вони 
є одним із засобів вираження національної специ-
фіки мови, адже в текстах службових документів 
міститься низка тих оригінальних і неповторних 
особливостей української мови, що вирізняють її 
з-поміж близькоспоріднених.

У семантиці фразеологізмів знаходять відобра-
ження традиції та основні норми суспільно-полі-
тичного життя, особливості складних державот-
ворчих процесів, що відбувалися й відбуваються 
в Україні, а специфіка їх будови дає широкий 
потенціал для студіювання лексико-граматичних 
особливостей та структурних моделей фразеоло-
гічних одиниць сучасної української мови.

Зважаючи на той факт, що в сучасному мовоз-
навстві й досі немає єдиного визначення фра-
зеологізму, не вироблені чіткі критерії розмеж-
ування фразеологічних одиниць, мовних кліше, 
мовних штампів, сталих сполучень слів, а також 
беручи до уваги велику термінологічну дублет-
ність, найзручнішими родовими найменуван-
нями на позначення одиниці мови, яка є першо-
елементом фразеології, у пропонованій розвідці 

вважатимемо терміни «фразеологічна одиниця», 
«фразеологізм» як рівнозначні та найбільш ужи-
вані позначення цього поняття. А визначення як 
головних та невід’ємних двох ознак фразеологіч-
ної одиниці – відтворюваності і надслівності – 
уможливлює в нашому дослідженні включення 
до фразеологічного складу всіх сталих утворень, 
які утримуються в пам’яті, кваліфікуючи їх фра-
зеологізованими одиницями мови, оскільки розу-
міння фразеології в широкому значенні має під-
тримку в мовознавстві.

Дослідження вчених показують, що мова відо-
бражає світ у всій його багатогранності. Людина 
та дійсність взаємодіють у мові в різних аспектах, 
одним із яких є відтворення картини соціального-
політичного світу як складника цілісної картини 
світу засобами мови. У цьому сенсі одним із 
головних завдань учених-лінгвістів є реконструк-
ція цілісної картини світу за даними мови, що й 
передбачає, на думку А. Бєлової, виявлення прин-
ципів будови й структури мовних та концептуаль-
них картин світу (Бєлова, 2001: 26–30).

Картина світу, створена засобами мови, допо-
магає усвідомити народу його власне буття, а 
також збагнути ментальну особливість інших 
народів. З огляду на це, можна говорити, що кар-
тина світу є невід’ємною частиною національно-
світоглядної самоідентифікації народу.

Мовна картина світу виявляє себе не лише 
на лексичному рівні, а й на фразеологічному, 
для якого, на наше переконання, надважливим є 
визначення історичного періоду, у який творилися 
документи, залучені до аналізу. Наш дослідниць-
кий інтерес становлять офіційно-ділові тексти 
першої половини ХХ ст. та початку ХХІ століття, 
оскільки, з одного боку, ці періоди малодослі-
джені в умовах лінгвістичних наукових студій, а 
з іншого – охоплюють достатній проміжок часу, 
у який укладачі (творці) текстів службових доку-
ментів могли б сприймати соціальний світ із різ-
них точок зору. Крім цього, це напружені часи в 
історії України, часи занепаду та піднесення на 
шляху державотворення. Саме фразеологізовані 
одиниці офіційної сфери є знаковими мовними 
одиницями на цих історичних етапах.

Фразеологізовані одиниці текстів службових 
документів першої половини ХХ ст. та початку 
ХХІ століття відтворюють національне світоба-
чення, зокрема й погляди на державотворчі процеси.

Важливим для нашого дослідження є вияв-
лення тих ідей, орієнтирів, переконань, які дозво-
ляють зрозуміти за допомогою фразеологічної 
семантики основні віхи державотворчих проце-
сів, які відбувалися в першій половині минулого 



157ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

Сушко О., Полякова Т., Ковальова Г. Основнi вiхи втiлення iдеї державотворення…

століття та в новітній період. Тому фразеологія 
офіційно-ділового стилю є одним зі способів 
представлення власної держави в мовній свідо-
мості українського народу.

Події 1917 року відкрили українцям шлях до 
власної державності. Після падіння царського 
самодержавства демократичним шляхом була 
сформована Центральна Рада, яка стала повно-
важним легітимним органом управління в Укра-
їні. Тому в текстах службових документів цього 
часу є низка фразеологізмів на позначення важли-
вих завдань Центральної Ради: усунення вседер-
жавного безладдя, посилення відповідальності 
державної служби, орудування державним і міс-
цевим життям, забезпечити державну авто-
номію повітів, не дозволити топтати права 
Української Республіки, стати до праці щодо 
організації автономної України, пильнувати 
інтереси України тощо.

У період Української гетьманської держави 
1918 року значна увага приділялася зростанню 
української державности, скріпленню самостій-
ности, а також необхідності здійснити державне 
будування.

Перед молодою Українською державою в пер-
шій половині ХХ ст. стояли такі важливі завдання, 
як боротьба зі свідомими ворогами української 
ідеї, з тими, хто намагався знищити українську 
самостійність. Тобто проголошувалося боротьба 
за цілісність і спокій України.

Третій період визвольних змагань 
1917–1920-х років – Директорія УНР – також 
характеризується зусиллями політиків, громад-
ських діячів зберегти власну державність, дер-
жати лад у державі, щоб не загубити керуючу 
роль. Державні мужі з педагогічно-державною 
далекозорістю оцінювали всі важливі події, які 
відбувалися в Україні, щоб не знищити сосуди 
державного будівництва.

У службових документах періоду Директорії є 
думка про те, що для державотворців необхідним 
є почуття державної дисципліни. Саме дисци-
пліна в розумінні тогочасних політиків і громад-
ських діячів була тим важливим чинником, який 
допоміг пройти складний шлях української дер-
жавности, зорієнтований на вирішення завдань, 
пов’язаних зі встановленням питомої ваги укра-
їнської держави в тих або інших вимірах.

Пріоритетним завданням кожної держави є 
створення власної армії. Розуміння цього бачимо 
в семантиці фразеологізованих одиниць службо-
вих документів УНР. На думку тогочасних дер-
жавотворців, національна дисциплінована армія 
є опорою і підставою держави, а її бійці (патрі-

оти держави) були готові покласти життя на 
вівтар Отчизни, коли є потреба виборювати 
державність.

У період визвольних змагань 1917–1920-х років 
українськими державотворцями розроблено сис-
тему складних дефініцій на позначення різних 
державних установ та організацій, а також поса-
довців, які забезпечували повноцінне життя дер-
жави в політичній, економічній та соціальній 
сферах, напр.: Колєгія Верховних Правителів дер-
жави, Державний Сенат, Федерально-держав-
ний парламент, Державне Міністерство, Дер-
жави згоди, державно-народна контроля; шеф 
державної власті, державний діловод, держав-
ний Столоначальник та ін.

Окремо розглядаємо державотворчі процеси 
періоду українізації, суперечливість якого поля-
гає в тому, що, з одного боку, було проголошено 
курс на виявлення національної самобутності, а 
з іншого – почалося гальмування державотвор-
чих процесів. Дослідження показує, що в текстах 
документів періоду українізації майже не вико-
ристовуються фразеологічні одиниці на позна-
чення процесів державотворення.

Помітне пожвавлення залучення до службових 
текстів фразеологічних одиниць спостерігаємо в 
документах, які регламентують діяльність ОУН-
УПА в роки Другої світової війни.

Творці та користувачі текстів документів 
цього періоду підтримали думку світової спіль-
ноти про створення системи вільних народів у 
власних самостійних державах як єдиного спо-
собу справедливої розв’язки національного й 
соціального питань.

Провідні діячі ОУН Є. Коновалець, Я. Стецько, 
О. Теліга, О. Ольжич та ін. намагалися від-
найти причини поразки визвольних змагань 
1917–1920 рр. Уважаючи власну суверенну дер-
жаву вершиною вершин у досягненні політичної 
мети, українські націоналісти намагалися залу-
чити всіх громадян до творення державного апа-
рату, державного тіла. Очолювати такий апарат 
повинен голова держави. Привертають увагу 
й вигукові фразеологізми, як-от: слава Україні, 
смерть ворогам, Україна понад усе тощо, які 
активно проникли в офіційні тексти, створені у 
новітній період.

Ідея державотворення втілена й у текстах 
службових документів, складених у першій поло-
вині ХХ ст. на теренах Західної України. Полі-
тики, громадські діячі Західної України наполе-
гливо шукали шляхи реалізації національної ідеї. 
Так, наприклад, у Статуті Українського націо-
нального козацького товариства зазначається, що 
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український народ «зможе лише тоді бути рів-
ним з іншими Державними народами світу, коли 
забезпечить своє національно-державне життя» 
(Українське національне козацьке товариство, 
1923: 1). Активно підтримувалася на західних 
землях також думка про те, що мілітарне осла-
блення держави призведе до розпорошення її 
земель, не забезпечить належного розвитку всіх 
сторін соціального життя народу, а також не спри-
ятиме охороні вільностей громадян.

Щоб посісти належне місце у світовому про-
сторі, кожна держава повинна мати своє ім’я, наці-
ональну й державну атрибутику, а також визначи-
тися зі статусом державної мови. Тому одним із 
найважливіших завдань суспільно-політичного 
життя українців була організація автономної 
України. Найвищою розпорядчою владою Укра-
їни мав бути Генеральний Секретаріат, а Кабінет 
Міністрів мав проводити політику в напрямі скрі-
плення самостійності української держави.

Перед державотворцями початку ХХ ст. 
постали такі складні завдання, як спаяти Україну, 
пильнувати інтереси України, вести боротьбу 
з тими, хто топче права Української Республіки, 
будирує справу українізації, переслідує культуру і 
є свідомим ворогом української ідеї

Держава виконує низку важливих функцій у 
житті суспільства. Однією з них у першій поло-
вині ХХ ст. була охорона витворів інтелектуаль-
ної праці, оскільки державотворці уважно стави-
лися до науки, духовної культури як до важливих 
чинників представлення держави у світовому 
товаристві.

У процесі дослідження ми звернули увагу на 
той факт, що помітна частина фразеологізова-
них одиниць текстів документів першої поло-
вини ХХ ст. має місце в офіційно-ділових текстах 
новітнього періоду, особливо тих, що використо-
вувалися в мовленні діячів ОУН-УПА (внутріш-
ній ворог українського народу, московське ярмо, 
пернач влади та ін.), що, очевидно, можна пояс-
нити продовженням боротьби за власну державу 
в новітній Україні.

Крім цього, фразеологізовані одиниці, що 
активно функціонують у мовленні політичних та 
громадських діячів, які стоять біля витоків розбу-
дови держави Україна, утворюють дві групи. Одна 
група таких мовних формул містить вислови, які 
є синонімами до фразеологізованих одиниць, що 
функціонували в службових текстах у першій 
половині ХХ ст. (відновити історичну пам’ять, 
зшивати державу, віддати життя за європей-
ську Україну, закласти фундамент державності, 
посіпаки Кремля, сильні духом перемоги та ін.), 
інша – поповнює фразеологічну систему ділової 
комунікації образними висловами, які в умовах 
суспільно-політичного дискурсу кодують цінну 
інформацію про державотворчі процеси в новіт-
ній Україні (розбазарювати майно, поглинути 
Україну, перейти червоні лінії, свобода – кисень 
України, офіційне шапіто, герої Небесної Сотні, 
час сліпоти світових лідерів, хіхікання хитунів, 
політичні страуси, інформаційний фронт, підрив 
обороноздатності та ін.).

Цікавим видався той факт, що в контексті 
розуміння розбудови власної держави укладачі й 
користувачі службових текстів сучасної України 
стикаються з викликами, які були добре відомі 
нашим співвітчизникам сто років тому, тому 
низка фразеологізованих одиниць знову посіла 
помітне місце як в усному, так і писемному сус-
пільно-політичному мовленні (зшивати країну, 
хатні вороги українського народу, разом і до 
кінця тощо).

Висновки. Отже, семантика стійких спо-
лучень, взятих нами для аналізу, з одного боку, 
потребує ретельного вивчення як фразеологами, 
так і лексикографами, а з іншого – утверджує 
думку про те, що власна суверенна держава – 
Україна – це єдиний правильний шлях до свободи 
та збереження національної самобутності україн-
ського народу у світовому товаристві.

Перспективою дослідження є подальше вияв-
лення особливостей державотворення в умовах 
суспільно-політичного дискурсу засобами фразе-
ологічної семантики.
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МОТИВ ПОДОРОЖІ У «МАНДРАХ ГУЛЛІВЕРА» ДЖ. СВІФТА,  
«ГАРГАНТЮА ТА ПАНТАГРЮЕЛІ» Ф. РАБЛЕ  

І ПОВІСТІ «РІЗДВЯНА ПІСНЯ У ПРОЗІ» Ч. ДІККЕНСА

У статті в порівняльному аспекті представлено мотивну організацію таких відомих творів, що репрезен-
тують Відродження («Гаргантюа і Пантагрюель» Франсуа Рабле), Просвітництво («Мандри Гуллівера» Джо-
натана Свіфта) та реалізм XIX століття («Різдвяна пісня у прозі» Чарльза Діккенса). З’ясовано, що зазначені 
твори належать до тезаурусної мотивної структури, оскільки всі смислові сюжетні мотиви пов’язані між 
собою. Фабульним ядром аналізованих романів і повісті є мотив подорожі, який у творах реалізується через 
сюжетні мотиви.

У романі Ф. Рабле «Гаргантюа і Пантагрюель» виокремлено такі основні сюжетні мотиви: гуманістичного 
виховання; ідеального мудреця, філософа; пантагрюелізму; критики схоластики; викриття феодальних війн; 
сатири на схоластичну літературу, соціальних пороків; пекла; критики боротьби релігійних напрямів, релігійно-
го фанатизму. Роман Дж. Свіфта «Мандри Гуллівера» репрезентують основні сюжетні мотиви фантастики; 
сатири на суспільство; ідеального суспільства (утопії); авторської позиції. Своєрідними, такими, які мають 
більше філософське навантаження (порівняно з попередніми досліджуваними творами), виявилися сюжетні 
мотиви «Різдвяної пісні у прозі» Ч. Діккенса: Різдва; смерті (духовної і реальної); влади грошей; духовних ціннос-
тей; щастя; духовного переродження.

Зазначено функціональну сутність мотивів у романах Свіфта, Рабле та повісті Діккенса: сугестивного, що 
виступає як головний знак підтексту, який вводиться за допомогою створення певного настрою у творі (при-
кладом сугестивного мотиву можна вважати мотив духовного відродження Скруджа у повісті «Різдвяна пісня 
в прозі»); тематичного, за яким мотив від конкретних образів веде до головної теми (таким мотивом у творах 
Ч. Діккенса, Дж. Свіфта, Ф. Рабле є мандри); моделювального, що передбачає цілісне сприйняття світу голов-
ного героя, його внутрішні переживання (така функція мотиву наявна у «Різдвяній пісні», де автор змальовує 
моральні цінності Скруджа та переосмислення ним життя).

Доведено, що кожен із творів має своє коло мотивів, які дозволяють зрозуміти особливості художнього світу 
митця, самобутність його творчого методу, місце в історії світової літератури.

Ключові слова: література, компаративістика, роман, повість, мотивна організація.

Nataliia TARASOVA,
orcid.org/0000-0002-8003-4213

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of World Literature
Poltava V. G. Korolenko National Pedagogical University

(Poltava, Ukraine) taras0va040816@gmail.com

TRAVEL MOTIF IN “GULLIVER'S TRAVELS” BY J. SWIFT,  
“GARGANTUA AND PANTAGRUEL” BY F. RABELAIS  

AND THE STORY OF CH. DICKENS “A CHRISTMAS CAROL IN PROSE”

The motif organization of such famous works representing the Renaissance (“Gargantua and Pantagruel” by Francois 
Rabelais), the Enlightenment (“Gulliver's Travels” by Jonathan Swift) and realism of the XIX century (“A Christmas 
Carol in Prose” by Charles Dickens) is presented in the article in a comparative aspect. It is found out that these works 
belong to the thesaurus motif structure, as all the semantic plot motifs are interconnected. The fable core of the analyzed 
novels and the story is the motif of travel, which is realized in the works through plot motifs.

In F. Rabelais's novel “Gargantua and Pantagruel”, the following main plot motifs are singled out: humanistic 
education; the ideal sage, the philosopher; pantagruelism; critics of scholasticism; exposing feudal wars; satire on 
scholastic literature, social vices; hell; criticism of the struggle of religious trends, religious fanaticism. J. Swift’s novel 
“Gulliver’s Travels” represents the main plot motifs of fiction; satire on society; ideal society (utopia); author’s position. 
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The plot motifs of “A Christmas Carol in Prose” by Charles Dickens were peculiar, with greater philosophical load 
(compared to previous researched works): Christmas; death (spiritual and real); the power of money; spiritual values; 
happiness; spiritual rebirth.

The functional essence of motifs in the novels of Swift, Rabelais and Dickens's novel is indicated: suggestive – acts as 
the main sign of the subtext, which is introduced by creating a certain mood in the work (an example of a suggestive motif 
can be considered the motive of Scrooge’s spiritual revival in the story “A Christmas Carol in Prose”); thematic – the 
motif from specific images leads to the main theme (such a motif in the works of Charles Dickens, J. Swift, F. Rabelais is 
a travel); modeling – a holistic perception of the protagonist’s world, their inner experiences (such a function of motive 
is presented in “A Christmas Carol”, where the author depicts the moral values of Scrooge and his rethinking of life).

It is proved that each of the works has its own range of motifs that allow understanding the features of the artistic 
world of the artist, the originality of his creative method, a place in the history of world literature.

Key words: literature, comparative studies, novel, story, motif organization.

Постановка проблеми. У ХХI столітті для 
кращого розуміння сутності феномену «літера-
тура» та його закономірностей розвитку надзви-
чайно продуктивним, на наш погляд, є зістав-
лення творів різних національних літератур, 
адже саме через порівняння вдається виявити 
глибші особливості літературознавчих понять, 
розкрити єдність і подібність людської природи 
щодо основних цінностей культури, моралі, 
мислення. І допомагає у здійсненні цих задумів 
порівняльне літературознавство (погоджуємося 
з визнанням його синонімом компаративістики), 
що виникло з потреби в дослідженні національ-
ного письменства в міжнаціональному просторі 
(спершу в культурних контекстах, близьких 
мовно або географічно, а відтак – у світовому 
масштабі).

Компаративний підхід є одним із перспектив-
них напрямів у вивченні світової літератури і дає 
можливість «вийти за межі локального прочи-
тання твору, встановити взаємозв’язки (генетичні, 
контактні, типологічні) поміж різними текстами, 
національними літературами, творами мистецтва, 
оригіналами та перекладами, а головне – краще 
усвідомити власну ідентичність, місце рідної 
культури в діалозі культур, зберегти національні 
духовні цінності» (Ніколенко, 2011: 16).

Для дослідження нами обрано представників 
французького Відродження (Гаргантюа та Панта-
грюеля), англійського Просвітництва (Гуллівера) 
і реалізму (Ебенейзера Скруджа), які вірили, що 
мандри змінюють життя, поглиблюють досвід та 
розширюють світогляд.

Спираючись на настанови Д. Наливайка щодо 
чіткого окреслення спільної площини, на якій 
відбувається зіставлення літературних творів; 
чіткого формулювання і «дотримання крите-
рію порівняння, тобто загального принципу, що 
визначає добір характеристик, які зіставляються; 
окреслення пізнавальних цілей, які постають 
перед компаративним дослідженням» (Наливайко, 
2009: 58), критерієм порівняння зазначених творів 
визначено мотив.

Аналіз досліджень. До вивчення мотиву звер-
талося багато дослідників, які розглядали його з 
функціональної, семантичної точки зору, гово-
рили про нього то як про елемент фабули (Тома-
шевский, 2002), сюжету (Веселовский, 1989), то 
як про тему твору (Лотман, 1970), то пов’язували 
і з темою, і з ідеєю (Путилов, 1992), то як про 
неподільне (Веселовский, 1989) і принципово не 
означуване явище у тексті (Пропп, 1998), (Гас-
паров, 1994), то розглядають мотив у співвідно-
шенні з категоріями наративу, події та дії, фабули 
і сюжету, хронотопу і теми, героя і персонажа 
(Силантьев, 2004). В окремих виданнях із теорії 
літератури поняття мотиву не розглядається вза-
галі (Галич, 2001).

Нам імпонує визначення мотиву (від лат. 
moveo – рухаю) у літературі як «формально-зміс-
тової одиниці твору (або творів), що є складни-
ком фабули і рушієм сюжету, засобом розкриття 
художнього образу і втілення ідейно-естетич-
ного задуму митця» (Ніколенко, 2006: 13). Якщо 
фабулу розуміємо як те, про що переповідається 
у творі (вона тільки розповідає про події, а не 
зображує й не показує їх), то сюжет – як художню 
трансформацію фабули (систему подій у творі, 
порядок викладу подій) (Лексикон, 2001: 586; 
555). Оскільки мотив можна розглядати як на 
рівні фабули, так і на рівні сюжету, то доречним, 
на наш погляд, є виділення фабульного мотиву, 
тобто мотиву взагалі, «який розглядається 
поза його сюжетною реалізацією» (Ніколенко, 
2006: 16), а також сюжетний мотив як художню 
трансформацію автором фабульного мотиву, 
«спосіб його естетичного освоєння у творі» 
(Ніколенко, 2006: 17).

Науково-методичних досліджень, присвячених 
розгляду питання мотивної структури у романах 
Дж. Свіфта, Ф. Рабле та повісті Ч. Діккенса, не 
виявлено.

Мета роботи – проаналізувати та розкрити 
особливості мотивної організації у романах 
Дж. Свіфта («Мандри Гуллівера»), Ф. Рабле («Гар-
гантюа і Пантагрюель») та повісті Ч. Діккенса 
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(«Різдвяна пісня у прозі»); з’ясувати, як саме 
фабульний мотив подорожі розкривається у 
сюжетних мотивах цих творів.

Виклад основного матеріалу. Спираючись на 
визначення мотиву як «формально-змістової оди-
ниці твору (або творів), що є складником фабули 
і рушієм сюжету, засобом розкриття художнього 
образу і втілення ідейно-естетичного задуму 
митця» (Ніколенко, 2006: 13), спостерігаємо, як 
через сюжетні мотиви в аналізованих творах роз-
кривається фабульне ядро, або фабульний мотив 
подорожі. Адже «під час аналізу творчості пись-
менника варто розглядати саме сюжетні мотиви, 
тобто ті мотиви, що є художньою реалізацією 
фабульної основи твору. Розгляд сюжетних моти-
вів дає можливість зрозуміти особливості худож-
нього світу митця, самобутність його творчого 
методу, місце в історії літератури тощо» (Ніко-
ленко, 2006: 17).

Як семантична одиниця мотив тісно пов’язаний 
із тематикою літературного твору: мотиви реа-
лізують тему через певні складники. Якщо тема 
порівняно постійна, то мотив видозмінюється, 
трансформується, поєднується з іншими. Най-
яскравіше тема подорожі репрезентована саме в 
романі Свіфта, адже вона навіть заявлена в назві 
твору – «Мандри Гуллівера».

У Рабле й Діккенса подорожі не мають такого 
буквального значення. Так, Рабле, змальовуючи 
народження, зростання, становлення Гаргантюа, 
його сина Пантагрюеля, описуючи своєрідні ман-
дри, подорожі героїв, намагається, дивовижно 
поєднуючи реалізм, сатиру і фантастику (через 
сотні облич, у знаходженні анекдотичних ситуа-
цій та всіляких каламбурів, одночасно звертаю-
чись до усіх часів), допомогти людям скоротити 
їх страдницький шлях (мандри, подорожі) до 
щасливого, розумного, мирного існування. На 
відміну від романів «Мандри Гуллівера» Свіфта 
і «Гаргантюа та Пантагрюеля» Рабле Чарльз 
Діккенс у повісті «Різдвяна пісня в прозі» зобра-
жає мандри Ебенейзера Скруджа не тільки у про-
сторі, але й у часі. І головний герой подорожує 
не за власним бажанням (як це, зокрема, робить 
Гуллівер). На початку твору він навіть не здога-
дується, що роль подорожей із трьома Духами 
повністю змінить його моральні цінності, харак-
тер та ставлення до людей.

І. В. Силантьєв пропонує в центрі мотиву роз-
ташовувати дію-предикат, що організовує потен-
ційних дійових осіб та просторово-часові харак-
теристики можливих подій (Силантьев, 1999). 
Кожний мотив містить у своїй основі дію-преди-
кат, яка організовує елементи мотиву: обставини, 

події, вчинки, емоції героїв та мотивну схему тво-
рів. Так, у творах «Мандри Гуллівера» Свіфта та 
«Різдвяна пісня в прозі» Діккенса, дія-предикат – 
мандрувати. Саме вона зумовлює подальший роз-
виток подій, духовний розвиток героїв та реакцію 
на нові зміни у їх житті.

Творчість кожного письменника налічує 
власне коло мотивів. Комплекс мотивів й художні 
засоби їх утілення визначають особливості твор-
чого методу, художнього світу та самобутність 
митця. І для кожної літературної доби характерні 
певні комплекси мотивів. Обрані нами для роз-
гляду твори в повній мірі дають можливість це 
простежити.

Так, у добу Відродження в літературу широко 
входять гуманістичні мотиви. Яскравим прикла-
дом може слугувати роман Ф. Рабле «Гаргантюа 
і Пантагрюель», в якому, наприклад, домінує 
мотив гуманістичного виховання. На противагу 
смішним розповідям про народження, виховання 
та оточення велетнів Гаргантюа і Пантагрюеля, 
фантастичним пригодам та подвигам героїв Рабле 
подає й широку картину реального життя (при 
цьому висміюючи феодальний світ, середньо-
вічний світогляд) і ретельно продуману систему 
гуманістичного сприйняття світу. Середньовіч-
ній науці, схоластичному методу в педагогіці, 
який шкодить людині, Рабле протиставив новий, 
гуманістичний метод виховання, надаючи цьому 
певного політичного смислу: зразково вихова-
ний Гаргантюа стає добрим і розумним королем, 
котрий захищає Батьківщину, піклується про 
долю своїх підданих, підтримує розвиток науки 
в країні тощо. Він поділяє думку Платона про те, 
що «держави тільки тоді будуть щасливими, коли 
царі стануть філософами, а філософи – царями» 
(Рабле, 1990: 45).

Яскраво мотив гуманістичного виховання 
розкрито і завдяки листу Гаргантюа до Панта-
грюеля, який опановував науки в Парижі (Рабле, 
1990: 81). У ньому автор вільнодумно підносить 
і звеличує знання, розумовий розвиток, удоско-
налення і духовність людини, моральну добро-
чесність, мудрість, допитливість тощо. Завдяки 
цьому листу автор виклав своє розуміння універ-
сальної освіти, більшість характеристик якої, на 
наше переконання, не втрачають актуальності і в 
нашому суспільстві XXI століття.

Близьким до цього є й мотив ідеального 
мудреця, філософа, втілений також в образі Пан-
тагрюеля в останніх книгах роману. Він, пере-
буваючи в стані душевної рівноваги, у всьому 
виходить із нової філософії життя – «пантагрю-
елізму». Тож одним із мотивів роману є мотив 
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пантагрюелізму, що означає «глибоку і незламну 
життєрадісність, перед якою все скороминуще є 
безсилим» (Рабле, 1990: 154).

Мотив критики схоластики. Через гротескну 
постать магістра Сорбонни Янотуса Брагмардо 
у романі гостро осміяно теологічний факультет 
Паризького університету як центр європейської 
схоластики і реакційності. Показовим у цьому 
плані є епізод із дзвонами (Рабле, 1990: 17–20). 
Рабле розповідає, як Гаргантюа зняв дзвони 
із Собору Паризької богоматері і якою була їх 
подальша доля. Схоластична наука і Сорбонна 
переконливо змальовані й гостро засуджені у 
творі як явище застаріле, віджиле.

Мотив викриття феодальних війн. Рабле запе-
речує популярний, на жаль, і серед сучасних нам 
політиків, спосіб створення й укріплення дер-
жави через завоювання світу. Цей мотив чітко 
виявляється на протиставленні двох можновлад-
ців: короля Пікрохоля (як утілення грабіжницької, 
завойовницької моралі) та ідеального й людяного 
монарха Грангузьє (який засуджує безглузді війни 
і здатний проводити мирну політику, турбуючись 
про долю Батьківщини) (Рабле, 1990: 46).

Значне місце в романі відведено висвітленню 
мотиву соціального ідеалу Рабле, який над-
звичайно близький до його уявлення про іде-
альне виховання людини. Продовжуючи тради-
цію західноєвропейських письменників, Рабле 
створює утопію – Телемське абатство (як ідеал 
соціального життя), в якому єдиним правилом є 
«Роби, що хочеш». Автор переконаний, що лише 
незалежність і свобода забезпечує гармонійний 
розвиток людини, розумні стосунки у суспільстві, 
самодисципліну, порядок, а насильство і примус 
викривляють людську природу (Рабле, 1990: 57).

Мотив сатири на схоластичну літературу 
і соціальні пороки становить список книжок 
паризької бібліотеки Сен-Віктор (Рабле, 1990: 7): 
«Отрута для єпископів», «Теревені законників», 
«Кошик нотаріусів», «Гачки для вудочок духо-
вників», «Прибуток від індульгенцій», «Шах-
райство купців», «Намордник для дворянства», 
інші (майже 140 позицій). Завдяки сміховинним 
назвам книг пародіюються безглузді твори універ-
ситетських професорів-схоластів, теологів, обску-
рантів, моралістів, а також негативні риси і вади 
людей різних професій і станів.

Одним із мотивів роману – пекла – є чи не най-
гостріший епізод твору – розповідь про пекло 
(Рабле, 1990: 30). Тут Рабле скористався відомим 
і популярним у Середньовіччі мотивом мандрів у 
потойбіччя, взявши, очевидно, до уваги й перлину 
перехідного періоду від Середньовіччя до Відро-

дження «Божественну комедію» Данте. У комедій-
ному плані автор, висміюючи папство, «священні 
істини», змалював порядки й поняття, проти-
лежні земним: на тому світі Олександр Великий 
латає старі штани, Клеопатра торгує цибулею, а 
Ромул – сіллю, Одіссей став косарем, рицарі Круг-
лого Столу – жалюгідними поденщиками.

Чільне місце посідає мотив критики боротьби 
релігійних напрямів і релігійного фанатизму. 
Особливо показовою в цьому плані є фанатична 
й безглузда ворожнеча між католиками (папо-
манами) й протестантами (папефігами) (Рабле, 
1990: 48–54), війна між втіленням католицизму 
Постником із заклятим ворогом – Ковбасами 
(Рабле, 1990: 35) та інше.

Як бачимо, у Рабле система мотивів будується 
за гротесковим принципом, на сполученні взаємо-
виключаючих начал, реального і фантастичного, 
високого і ницого; автор демонструє несумісність 
поведінки персонажа і обставин, в яких він діє.

У творах XVIII століття поширюються про-
світницькі мотиви. Одним із найяскравіших 
англійських просвітників був Джонатан Свіфт.

Письменник висловив у «Мандрах Гуллівера» 
свої просвітницькі ідеї, намагаючись з’ясувати, 
чому люди живуть так жахливо, чому вони бідні 
й безправні і як поліпшити їх існування. Роман 
«Мандри Гуллівера» пройнятий критичним пафо-
сом. Водночас у ньому сформульована й пози-
тивна програма автора.

Провідний мотив (фабульний) у романі «Ман-
дри Гуллівера» – зображення подорожей голов-
ного героя у Ліліпутію, Бробдінгнег, Лаггнег, Глаб-
бдобдріб, Лапуту, Японію та країну гуїгнгнмів 
(Свіфт, 2004). Першим сюжетним виділимо мотив 
фантастики, адже у творі розповідається про 
держави, яких немає на карті, фантастичні образи, 
події. Проте свіфтівська фантастика цілком соці-
ально реальна: за фантастичними персонажами, 
явищами приховано або конкретний факт, або 
певну авторську ідею щодо суспільного життя.

Мотив сатири на тодішнє суспільство: твір 
насичений викривальними епізодами соціальних 
порядків, вад людей, тогочасної науки, освіти, 
державного устрою тощо. Свіфт утверджує пози-
тивний ідеал людини й висміює її ниці риси. 
Наприклад, в образах єгу – потворних, жорсто-
ких, лицемірних, мстивих – автор викриває знеду-
ховлення, рабську психологію, відрив людства від 
природи, усе зло, що є в людині. Нищівній критиці 
піддані усі сфери суспільства й діяльності люд-
ства. Так, у зображенні життя в Ліліпутії автор вда-
ється до різних прийомів (як-от використовується 
літературний прийом літоти (зменшення)), щоб 
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викрити тогочасний англійський лад: тут Гуллівер 
побачив нікчемність людських істот, що живуть 
за абсурдними законами і керуються не мораль-
ними принципами та розумом, а ницими інстинк-
тами (користолюбство, лицемірство, кар’єризм 
тощо). Закони і звичаї в Ліліпутії – карикатура на 
монархічний устрій, боротьба між тупоконечни-
ками й гостроконечниками – пародія на боротьбу 
між католиками і протестантами, війна Ліліпутії 
з Блефуску – це війна Англії та Франції за іспан-
ську спадщину тощо (Свіфт, 2004).

Сатира Свіфта має могутній позитивний заряд. 
Вона не тільки заперечує недосконалу дійсність, 
а й спрямована на пошуки шляхів розвитку сус-
пільства та вдосконалення духовної природи 
людини. Отож, виділимо й мотив змалювання іде-
алів автора, зокрема ідеального суспільства, або 
мотив утопії. Жахливим єгу Свіфт протистав-
ляє щасливих і вільних гуїгнгнмів – коней, наді-
лених доброчесністю, розумом, почуттям спра-
ведливості, які підкоряються лише моральним 
правилам (адже в цій країні відсутні уряд, влада, 
суспільні закони). Таким чином, у цій країні Гул-
лівер міцнішає і фізично, і духовно, бо не боїться 
насилля, зради, брехні.

Під час змалювання країни Бробдінгнегу автор 
використовує інший прийом – гіперболізацію, 
щоб створити позитивний ідеал людини і суспіль-
ства. Саме через образ короля Бробдінгнегу вті-
люється мрія Свіфта про мудрого і справедливого 
монарха (Свіфт, 2004).

З одного боку, автор гнівно засуджує насиль-
ницькі, аморальні державні устрої (наприклад, 
Ліліпутія), з іншого – стверджує позитивні сус-
пільні ідеали (просвічена монархія, республіка).

Мотив авторської позиції у творі розкрива-
ється, коли у завуальованій формі Свіфт говорить 
про актуальні проблеми сучасності. Читач має 
розгадати натяки письменника і зробити власні 
висновки. Ця цікава літературна гра з читачем від-
повідала просвітницькій програмі Свіфта, який 
(як і просвітники в цілому) уважав, що людей 
позитивними прикладами треба спонукати до 
переосмислення життя. І в цьому разі рупором 
ідей автора є образ Гуллівера (в уста якого вкла-
дено думки Свіфта і який втілює оптимістичне 
налаштування письменника на перетворення 
світу), котрий не тільки спостерігає, а й аналізує, 
досліджує те, що бачить. Проте авторська позиція 
і позиція героя не завжди ідентичні, адже Свіфт 
шукав оптимальних способів життя суспільства 
й людини. Так, перебування Гуллівера в Ліліпутії 
відкрило йому очі на Англію і на самого себе (тут 
він величний і добрий, а в країні велетнів усвідом-

лює свою нікчемність). У Лапуті він – дослідник, 
спостерігач; у країні коней – самотній і сповне-
ний трагізму. Свіфт зображував силу і слабкість 
особистості, багатогранність її виявів, невтомну 
жагу пізнання. Автор вірить, що людина, котра 
глибоко пізнає життя і саму себе, здатна змінити 
все довкола.

Як ми переконалися, поєднання різноманітних 
елементів, реальності й фантастики, сатири й уто-
пії надає роману поліфонічності звучання. Свіфт 
був просвітителем, тому він зображував вади сус-
пільства з метою їх виправлення, висловлював 
свої ідеї, давав поради, висував проекти і пропо-
нував реформи, аби просвітити людей і зробити їх 
життя щасливим.

Традиційними для реалістичної літератури 
XIX століття були соціально-історичні мотиви: 
вплив середовища на людину, влада грошей тощо. 
Показовою в цьому плані є творчість Чарльза 
Діккенса. Викриваючи жорстокість і несправед-
ливість, митець своїм словом намагався змінити 
ганебні закони суспільства.

Чарльз Діккенс дуже співчував простим 
людям, тому він боровся за право на вільне і щас-
ливе життя, а також за право мати велике свято – 
Різдво. І «Різдвяна пісня у прозі» стала початком 
серії «Різдвяні книги», куди загалом увійшло три 
повісті.

«Батьком Різдва» називають англійці Діккенса 
у тому сенсі, що він відкрив сутність цього свята 
у своїх творах. Тому першим сюжетним моти-
вом, що виокремимо в пісні, є мотив Різдва. 
Діккенс стверджує, що Різдво – великий день 
для всіх християн: кожна людина повинна пере-
осмислити своє минуле і сучасне, подумати про 
майбутнє; все суспільство потребує переосмис-
лення стосунків в аспекті вічних християнських 
цінностей; багаті мають спокутувати свої гріхи й 
допомогти бідним, а бідні мусять великодушно 
вибачити їх, щоб стати однією великою родиною 
і славити Христа.

У «Різдвяній пісні у прозі» Чарльз Діккенс 
відобразив англійські традиції, настрій святку-
вання Різдва в тогочасному Лондоні, кулінарні 
звичаї, описав ігри після Святвечора. У тексті опи-
сано святкові традиційні страви: сливовий пудинг 
(дослівний переклад, але це пудинг із родзинками 
(англ. plum pudding); запечений гусак на столі у 
бідних людей, а у заможних – запечена індичка; 
смажені каштани (англ. roasted chestnuts); різд-
вяні пиріжки з м’ясною і фруктовою начинкою 
(англ. mince-pie) тощо. Не оминув автор і різд-
вяну традицію, пов’язану з віночками з омели, що 
висіли на входах до крамниць.
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Мотив смерті в повісті розглядаємо у двох 
площинах: реальної і духовної смерті. Так, у пер-
шому куплеті «Привид Марлі» наявний мотив 
духовної смерті. Можливість жадібному, жор-
стокому Скруджеві переосмислити життя і сто-
сунки з людьми, зустрітися з іншими привидами 
(Духами Минулого, Теперішнього, Майбутнього) 
надає привид Марлі як нагадування про духо-
вну смерть. Головний герой, який мав достатньо 
коштів для того, щоб допомогти бідним, уважав, 
що їм краще померти: «Якщо вони помруть, то 
краще б вони й повмирали: завдяки цьому скоро-
тився б надлишок населення» (Діккенс, 2009: 19).

У другому куплеті «Перший із трьох Приви-
дів» на передній план виходить мотив влади гро-
шей. За допомогою фантастики (зустріч із пер-
шим Привидом – Духом Минулого, або Духом 
Давнього Різдва) автор показав Скруджеві його 
минуле: зраду коханої, друзів, сім’ї заради гро-
шей, збагачення. Жахнувшись, побачивши своє 
справжнє обличчя, Скрудж захотів загасити світло 
(істину, яку не можна приховати), що линуло від 
першого Привида.

Мотив духовних цінностей домінує в третьому 
куплеті «Другий із трьох Привидів». Побудований 
на контрасті (і весела атмосфера Різдва, і фантас-
тичні віщуни трагедії – постаті Неуцтва та Убого-
сті), третій куплет дає змогу показати позитивні 
зміни Скруджа: побачивши, як, попри злидні, 
бідні люди вміють любити, цінувати й розуміти 
одне одного, він почав співчувати й цінити життя 
й людяність, усвідомивши, що не має голов-
ного – духовних цінностей (любові, сім’ї, друж-
ніх стосунків). Через образ хворого малюка Тіма 
у фантастичній формі письменник стверджує, що 
невігластво і бідність несуть смерть усім, насам-
перед дітям (Діккенс, 2009).

Мотивом щастя просякнутий четвертий куплет 
«Останній із Привидів». Зустріч із третім Приви-
дом – Духом Майбутнього Різдва (Духом Майбут-
нього) – дала можливість Скруджеві усвідомити 
безглуздість своєї гонитви за багатством, навіть 
прочитати напис на його могилі, до якої ніхто не 
прийде; адже, самотній, щастя він так і не зазнав. 
Душа його була мертвою. Тому в четвертому куплеті 
твору знову виникає мотив смерті. Як антитеза 
попередньо змальованим реальним смертям різних 
людей тут постає перед читачем не менш жахлива 
духовна смерть людини (її життя без піклування 
про ближніх, без милосердя, без творення добра). 
За контрастом до смерті Скруджа звучить розповідь 
про смерть малюка Тіма. Вся сім’я Кретчитів опла-
кує його, бо в ньому горіла Божа іскра: його любили 
за те добре світло, що линуло від нього.

Засобами фантастики Діккенс порушує важ-
ливі філософські проблеми життя і смерті: за 
допомогою фантастики засуджується нице життя 
Скруджа, яке автор уважає моральною смертю, і 
прославляється вічне життя душі малюка Тіма, 
яке той заслужив добрим ставленням до людей.

Мотив духовного переродження: у фіналі 
цього куплету відбувається кульмінація – духо-
вне переродження героя: він збагнув, що треба 
жити по-іншому. Зазначеним мотивом просякну-
тий і п’ятий куплет «Завершення цієї історії» – 
розв’язка твору. Автор підводить до думки, що 
сенс Різдва полягає в духовному переродженні 
людини, відкритті Бога в її душі, творенні добра: 
зустрівшись із Минулим, Теперішнім і Майбут-
нім, Скрудж змінився і вирішив жити доброчесно, 
піклуватися про інших, дарувати людям тепло 
свого серця. Такою кінцівкою твору Діккенс 
стверджує необхідність духовного пробудження 
людини й усього суспільства (Діккенс, 2009).

Аналізуючи романи і повість, знаходимо під-
твердження того, що мотиви у творі трансфор-
муються, поєднуються, чергуються. Це дає мож-
ливість зрозуміти особливості художнього світу 
митця. І те, що у кожного письменника своє поєд-
нання мотивів, різноманітний їх арсенал.

У межах конкретного художнього твору 
мотивна структура стає категорією, яка органі-
зовує сюжетний простір. Є два найпоширеніших 
розповсюджених принципи побудови мотив-
ної структури, як-от лейтмотивний і тезаурус-
ний. Лейтмотивна організація художнього твору 
передбачає домінантне звучання одного або двох 
мотивів з обмеженими мотивами цього тексту. 
Тезаурусна мотивна структура тексту будується 
безпосередньо або опосередковано, пов’язуючи 
всі смислові елементи.

Романи «Гаргантюа та Пантагрюель» Ф. Рабле, 
«Мандри Гуллівера» Дж. Свіфта та повість 
Чарльза Діккенса «Різдвяна пісня в прозі» нале-
жать до тезаурусної мотивної структури тексту, 
адже всі смислові мотиви в них пов’язані між 
собою.

Спираючись на класифікацію функцій мотиву, 
запропоновану дослідницею Н. Целковою, вка-
жемо на функціональну сутність мотивів у рома-
нах Свіфта, Рабле та повісті Діккенса (Целкова, 
2000: 136–140):

–	 сугестивного (виступає як головний знак 
підтексту, який уводиться за допомогою ство-
рення певного настрою у творі). Прикладом 
сугестивного мотиву можна вважати мотив духо-
вного відродження Скруджа у повісті «Різдвяна 
пісня в прозі»;
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–	 тематичного (мотив від конкретних образів 
веде до головної теми). Таким мотивом у творах 
Ч. Діккенса, Дж. Свіфта, Ф. Рабле є мандри.

–	 моделювального (цілісне сприйняття світу 
головного героя, його внутрішні переживання). 
Така функція мотиву наявна у «Різдвяній пісні», 
де автор змальовує моральні цінності Скруджа та 
переосмислення ним життя.

Висновки. Таким чином, аналізуючи два 
романи й повість, ми довели, що комплекси моти-
вів у творах можна розглядати як певну художню 
закономірність, «як внутрішній закон художньої 
творчості, що формує стиль митця» (Ніколенко, 
2006: 20). У кожного письменника в його творчому 
доробку можна виділити своє коло мотивів. Отож, 
фабульний мотив подорожі в кожному з аналізова-
них творів віднайшов своє втілення в різних колах 
сюжетних мотивів. У романі Ф. Рабле «Гаргантюа 
і Пантагрюель» виокремлено такі основні сюжетні 
мотиви: гуманістичного виховання; ідеального 
мудреця, філософа; пантагрюелізму; критики 
схоластики; викриття феодальних війн; сатири 

на схоластичну літературу, соціальних пороків; 
пекла; критики боротьби релігійних напрямів, 
релігійного фанатизму. Роман Дж. Свіфта «Ман-
дри Гуллівера» репрезентують основні сюжетні 
мотиви фантастики; сатири на суспільство; іде-
ального суспільства (утопії); авторської позиції. 
Своєрідними, такими, які мають більше філо-
софське навантаження (порівняно з попередніми 
досліджуваними творами) виявилися сюжетні 
мотиви «Різдвяної пісні у прозі» Ч. Діккенса: 
Різдва; смерті (духовної і реальної); влади гро-
шей; духовних цінностей; щастя; духовного пере-
родження.

Зазначені мотиви є взаємопроникними, співіс-
нуючими, повторюваними. «Комплекс мотивів та 
художні засоби їх утілення визначають самобут-
ність митця, особливості його художнього світу, 
своєрідність творчого методу. Тому надзвичайно 
важливим є дослідження мотивів у спадщині 
окремих письменників» (Ніколенко, 2006: 21). Це 
стає надзвичайно цікавим і пізнавальним під час 
компаративного їх дослідження.
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НЕОЛОГІЗМИ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЯВИЩ COVID-19:  
МОРФОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Безперервний розвиток є найважливішою умовою існування мови. Процес пізнання світу, поява нових понять 
і реалій, зміни в суспільному житті, науково-технічний прогрес відбуваються постійно, потребуючи необхідної 
кількості лексичних одиниць. Статтю присвячено дослідженню морфологічного способу творення неологізмів 
на позначення явищ COVID-19. Актуальність розвідки зумовлена тим, що нині спостерігаємо значний науковий 
інтерес до ґрунтовного вивчення морфологічних і неморфологічних способів творення неологізмів через швидке 
зростання їхньої кількості. Мета публікації – дослідити особливості морфологічних способів творення неоло-
гізмів, породжених COVID-19. У статті також йдеться про причини з’яви новотворів, серед яких домінують 
екстралінгвальні зміни. У складі морфологічних моделей словотвірної деривації виокремлено лексичні інновації, 
утворені способом афіксації, словоскладання, абревіації та контамінації, що у сучасному англомовному дискурсі 
позначають людей, види діяльності та реалії суспільного життя.

Таким чином, словниковий склад англійської мови постійно змінюється та поповнюється новотворами. 
Дослідження неологізмів на позначення явищ COVID-19 і їхнього місця серед лексичних одиниць обґрунтовує 
необхідність їх практичного використання та вивчення. У сучасній англійській мові накреслюється тенденція 
до збільшення словникового складу.

Морфологічне дослідження неологізмів на позначення явищ COVID-19 засвідчило, що новостворені лексеми – 
це самостійні частини мови, а саме: іменники та дієслова. Афіксація, словоскладання, абревіація та контамі-
нація – превалюючі морфологічні моделі творення неологізмів на позначення явищ COVID-19. Вони виявляють 
динамізм мови, коли нові слова додаються до словникового запасу різними способами. Більшість новотворів 
мають складну морфологічну структуру.

Ключові слова: неологізми, способи творення, неологізми на позначення явищ COVID-19, афіксація, слово-
складання, абревіація, контамінація.

Nataliia TYMOSHCHUK,
orcid.org/0000-0001-5638-5825

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Foreign Philology and Translation

Vinnytsia Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics
(Vinnytsia, Ukraine) redish_fox15@ukr.net

NEOLOGISMS DENOTING THE PHENOMENA OF COVID-19:  
MORPHOLOGICAL ASPECT

The emergence of neologisms has always been an interesting phenomenon as it demonstrates the dynamism of language. 
The emergence of new concepts and realities, changes in public life, scientific and technological progress are ongoing, 
they require lots of new words (neologisms). This article researches the morphological method of creating neologisms to 
denote the COVID-19 phenomena. The publication is relevant because nowadays because we can observe a significant 
scientific interest in morphological and non-morphological ways of creating neologisms due to the rapid growth of their 
number. The purpose of the publication is to investigate the features of morphological methods of creating neologisms 
generated by COVID-19. The article also discusses the causes of new words, they are dominated by extralingual changes. 
The morphological models of word-forming include affixation, compounding, abbreviation and contamination. This study 
intends to determine the neologisms during COVID-19 pandemic through a morphological analysis. This article argues that 
the neologisms that emerge during the COVID-19 pandemic reveal the morphological processes that formed the new words. 
It further claims that the morphemic structures of the neologisms follow the general structures of English vocabulary.

Thus, the vocabulary of the English language is constantly changing. The study of neologisms to denote the phenomena 
of COVID-19 and their place among the lexical units justifies the need for their practical application and research. 
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Morphological study of neologisms to denote the phenomena of COVID-19 showed that the newly created words are 
nouns and verbs. Affixation, compounding, abbreviation and contamination are the prevailing morphological models of 
neologisms to denote the phenomena of COVID-19. They show the dynamism of language when new words are added to 
the vocabulary in different ways. Most words have a complex morphological structure.

Key words: neologisms, methods of creation, neologisms to denote COVID-19 phenomena, affixation, compounding, 
abbreviation, blending.

Постановка проблеми. Безперервний розви-
ток є найважливішою умовою існування мови. 
Процес пізнання світу, поява нових понять і 
реалій, зміни в суспільному житті, науково-тех-
нічний прогрес відбуваються постійно, потре-
буючи необхідної кількості лексичних одиниць. 
Поява неологізмів демонструє динамізм мови. На 
слушну думку О. Бабелюк і Л. Дідух, «розвиток 
будь-якої мови зумовлений як лінгвальними, так і 
екстралінгвальними факторами» (Бабелюк, Дідух, 
2020: 5). Це зумовлено тим, що «мова у своїй 
еволюції проявляє двояку залежність – від серед-
овища, в якому вона існує, з одного боку, та від 
внутрішнього механізму та устрою, – з іншого» 
(Максімов, 2010: 126).

Нині світ переживає глобальну небезпеку для 
здоров’я людей, спричинену новою коронавірус-
ною хворобою, номінованою COVID-19. Ця пан-
демія вразила мільйони людей, забрала тисячі 
життів, справила величезний вплив на систему 
охорони здоров’я різних країн, а також змінила 
усталені традиції освіти, бізнесу, управління, 
туризму, модифікувавши усі аспекти людського 
життя. COVID-19 не лише докорінно змінив стиль 
життя людства, але й спричинив появу понад 
1 000 нових слів і висловів.

Серед способів збагачення сучасної лексики 
новотворами превалюючим є морфологічний спо-
сіб творення слів. Активізацію цього способу сло-
вотворення наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. 
мовознавці пов’язують із так званим «лексико-
словотвірним вибухом», викликаним значними 
соціальними зрушеннями на межі століть (Дули-
ченко, 1994: 267).

Для сучасної англійської мови характерні різ-
номанітні способи утворення нових лексичних 
одиниць. Лінгвістичні розвідки доводять, що нова 
лексика переважно утворюється із власного мате-
ріалу шляхом словотвірних операцій і переосмис-
лення вже наявних одиниць. Афіксація, абревіа-
ція, словоскладання та конверсія залишаються 
основними способами утворення морфологічних 
неологізмів.

Аналіз досліджень. Лінгвістичні аспекти появи 
неологізмів у системі мови, принципи їхнього 
творення, класифікації, функціонування неодно-
разово ставали об’єктом наукових досліджень 
вітчизняних і зарубіжних науковців. Практичні 

та теоретичні проблемами неологізмів досліджу-
вали J. Algeo, G. Cannon, R. Baayen, A. Darmsteter, 
C. Cutler, W. Lee, J. Simpson, М. Cohen, B. Gardin, 
L. Guilbert, P. Gilbert, L. Deroy, В. І. Заботкіна, 
Н. Б. Іваницька, В. О. Нечипоренко, С. Д. Гла-
дьо, Т. І. Ткачук, Т. І. Ковалевська, Л. Я. Тере-
щенко, С. Д. Чугу, Н. З. Котелова, Є. О. Левашов, 
В. М. Сергєєв та ін.

M Asif, D. Zhiyong, A. Iram, M. Nisar здійснили 
лінгвістичний аналіз неологізмів, пов’язаних із 
коронавірусом (COVID-19). Емпіричним мате-
ріалом слугували неологізми із січня по квітень 
2020 р. (M Asif, et al, 2020). Однак морфоло-
гічний аспект неологізмів на позначення явищ 
COVID-19 не було проаналізовано авторами 
розвідки. Наукову публікацію Оксани Бабелюк 
і Любов Дідух присвячено дослідженню спосо-
бів творення неологізмів на позначення явищ 
COVID-19 в англомовному епідеміологічному 
дискурсі (Бабелюк, Дідух, 2020).

Мовознавиця Л. Я. Терещенко проаналізувала 
нову лексику, яка поширилася або виникла у від-
повідь на розгортання епідемії вірусу COVID-19 
у світі, виявивши механізми мовної гри, задіяні 
у її створенні. Дослідницею також піднімається 
питання щодо можливих підходів до перекладу 
такої лексики, а також пропонуються деякі варі-
анти перекладів новотворів (Терещенко, 2020).

Актуальність дослідження зумовлена тим, що 
нині спостерігаємо значний лінгвістичний інтерес 
до більш ґрунтовного вивчення морфологіч-
них способів творення неологізмів, породжених 
COVID-19.

Мета статті. Цією публікацією ми маємо 
на меті дослідити особливості морфологічних 
способів творення неологізмів, породжених 
COVID-19.

Виклад основного матеріалу. Сучасний світ 
перебуває у жахливій реальності, пов’язаній із 
пандемією нового небезпечного коронавірусу 
(COVID-19). Наукові терміни обмеженого фахо-
вого використання опинилися у центрі міжнарод-
ної суспільної свідомості, заполонивши сучас-
ний медіа-простір. За короткий проміжок часу 
медична лексика стала загальновживаною. Вод-
ночас сучасна англійська мова збагачується зна-
чною кількістю неологізмів на позначення явищ 
COVID-19.
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Принагідно зазначимо, що лінгвістична 
дискусія щодо поняття «неологізм» у мовоз-
навстві досі залишається відкритою. На думку 
Ж. В. Колоїз: «У широкому розумінні неологіз-
мом можна вважати все те нове, що характери-
зує зміни та розвиток мови. Залежно від мовного 
рівня неологізми доцільно було б диференці-
ювати на лексичні, семантичні, фразеологічні, 
граматичні тощо» (Колоїз, 2002: 82), однак тра-
диційно цей термін трактують як «слово, а також 
його окреме значення, вислів, які з’явилися в 
мові на певному етапі її розвитку і новизна яких 
усвідомлюється мовцями (загальномовні Н.) 
або були вжиті тільки у якомусь акті мовлення, 
тексті чи мові певного автора (стилістичні, або 
індивідуально авторські)» (Українська мова, 
2004: 408).

Серед загальномовних лінгвісти виділяють 
лексичні та семантичні неологізми. Лексичний 
спосіб створення примітний тим, що він при-
четний до появи нових слів, які позначають 
абсолютно нові поняття, явища та події, що 
відбуваються у суспільстві. Семантичний нео-
логізм – це вже наявна у мові лексема, котра 
розвиває нове значення. Семантичний спосіб 
творення був використаний у таких словах, 
як social distance, physical distancing, to be on 
the lockdown, face mask, які використовува-
лися в мові раніше, однак частотність їхнього 
використання значно зросла, як і семантичні 
значення. Наприклад, словосполучення social 
distance до пандемії вживалося лише в науко-
вому середовищі для позначення різного поло-
ження соціальних груп. Нині словосполука 
social distance в англійській мові також опи-
сує відстань між людьми, необхідну для про-
філактики коронавірусу. До лексичного спо-
собу утворення неологізмів можна віднести 
такі слова, як covideoparty, covidiot, qarantini, 
locktail, doomscrolling (табл. 1).

Табл. 1 містить 29 неологізмів, які виникли 
впродовж пандемії COVID-19 (матеріалом слу-
гували англомовні Інтернет-публікації першої 
половини 2020 р.). Іменники становлять пере-
важну більшість зафіксованих у досліджуваному 
корпусі лексем для номінування людей, ста-
нів і речей, раніше невідомих людству. Другою 
чисельною групою є дієслова, наприклад, contact 
tracing, covexit, doomscrolling, self-quarantine та 
zoombombing.

У складі морфологічних моделей словотвірної 
деривації виокремлено лексичні інновації, утво-
рені способом афіксації, словоскладання, абревіа-
ції та контамінації, що в сучасному англомовному 

дискурсі позначають людей, види діяльності та 
реалії суспільного життя (табл. 2).

Словоскладання вважають одним із основних 
способів творення неологізмів шляхом складання 
двох або більше повнозначних одиниць, продук-
тивність якого пояснюється аналітичною будовою 
англійської мови, широким уживанням порядку 
слів як засобу вираження лексико-граматичних 
відношень і екстралінгвістичними факторами, 
що певним чином впливають на ті чи інші опера-
ції з мовним матеріалом (Лук’янова, Воробйова, 
2007: 422). У процесі утворення складного слова 
лексичні значення двох компонентів зливаються 
й утворюють нову семантичну одиницю з новим 
значенням, яке домінує над індивідуальним зна-
ченням основ і характеризується додатковим 
семантичним компонентом, котрого немає в жод-
ній з основ (Бортничук и др., 1988: 138). Напри-
клад, лексема doomscrolling об’єднує дві морфеми 
doom і scroll.

Аналізуючи неологізми на позначення явищ 
COVID-19, зазначимо, що їх переважна біль-
шість утворена шляхом словоскладання. Напри-
клад, сoronapocalypse (coronavirus+apocalypse), 
сoronaphobia (coronavirus+phobia), сorona washing  
(coronavirus+whitewashing), сoronavoid (coro na-
virus+void), сovidiot (Covid-19+idiot); qua ran - 
team (quarantine+team); quarantech (qua ran-
tine+technologies); quarantips (quarantine+tips); 
quarantimes (quarantine+times).

Висновки. Таким чином, словниковий склад 
англійської мови постійно змінюється та попо-
внюється новотворами. Дослідження неологізмів 
на позначення явищ COVID-19 і їхнього місця 
серед лексичних одиниць обґрунтовує необхід-
ність їх практичного використання та вивчення. 
У сучасній англійській мові накреслюється тен-
денція до збільшення словникового складу.

Морфологічне дослідження неологізмів на 
позначення явищ COVID-19 засвідчило, що ново-
створені лексеми – це самостійні частини мови, 
а саме іменники та дієслова. Афіксація, слово-
складання, абревіація та контамінація – прева-
люючі морфологічні моделі творення неологізмів 
на позначення явищ COVID-19. Вони виявляють 
динамізм мови, коли нові слова додаються до 
словникового запасу різними способами. Біль-
шість новотворів мають складну морфологічну 
структуру.

Проведена робота допомогла розглянути мор-
фологічний аспект неологізмів на позначення 
явищ COVID-19, але залишилося ще багато 
актуальних питань, які вимагають подальшого 
вивчення.
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Таблиця 1
Неологізми на позначення явищ COVID-19

№ 
з/п Слово Частина 

мови Значення

1 blursday іменник The unspecified day because of lockdown’s disorientating effect on time
2 coronageddon іменник The near-certain, end-of-times condition created either by the actual COVID-19 virus 

or the massive social, financial and political devastation generated on the back of 
global hysteria

3 coronapocalypse іменник The end of the world via corona virus
4 coronnials іменник The generation born during or after the pandemic
5 сoronaphobia іменник The fear of contracting COVID-19
6 сoronavoid іменник The streets empty due to coronavirus.
7 сoronawashing іменник The corporations or individuals taking advantage of the pandemic to promote their 

altruism, philanthropy and achievements.
8 сoroncellations іменник The cancellation of sporting events, theatrical performances, restaurant outings, 

weddings, etc. because of COVID-19.
9 сoronortunity іменник The opportunity created by the pandemic to do what you usually don’t have time for.
10 covid-19 іменник A new name for a new disease, coined as an abbreviated form of coronavirus disease 2019
11 covideo party іменник Online parties via video conferencing platforms
12 covidiot іменник Someone who ignores the warnings regarding public health or safety.
13 locktail іменник An alcoholic drink one sips at home during the quarantine period.
14 ncov іменник An abbreviation for novel coronavirus.
15 new normal іменник A new way of living and going about people’s lives, work and interactions with others
16 PUI іменник An abbreviation for person under investigation; it refers to someone who manifests 

the symptoms of corona virus and is still under observation for being a probable 
COVID case.

17 quaranteam іменник The people you live with during a coronavirus quarantine.
18 quaranteens іменник Kids born between 2001 and 2007, who were technically teenagers during the Covid-

19 quarantine period in 2020.
19 quarantini іменник An alcoholic drink one sips at home during the quarantine period.
20 quarantech іменник The apps and gadgets that help while away time indoors.
21 quarantrolls іменник The individuals sending malicious online messages in conditions of and/or referring 

to quarantine.
22 rona іменник The shortened form of corona.
23 social distancing іменник The state of being physically distant from other people to avoid contracting or 

spreading the corona virus.
24 super-spreader іменник An individual who is highly contagious
25 contact tracing дієслово The practice of identifying and monitoring individuals who may have had contact 

with an infectious person as a means of controlling the spread of a communicable 
disease

26 covexit дієслово The act of going out or making an exit during lockdown
27 doomscrolling дієслово Obsessively searching and reading depressing pandemic-related news
28 self-quarantine дієслово To refrain from any contact with other individuals for a period of time (such as two 

weeks) during the outbreak of a contagious disease usually by remaining in one's 
home and limiting contact with family members

29 zoombombing дієслово The unwanted disruption caused by an individual while people are conversing on 
Zoom, a video conferencing platform

Таблиця 2
Морфологічні моделі творення неологізмів на позначення явищ COVID-19

№ 
з/п

Морфологічні  
моделі творення Приклад

1 Афіксація coronnials, doomscrolling, self-quarantine, social distancing, super-spreader
2 Словоскладання blursday, doomscrolling, contact tracing, covideo party, new normal, social distancing, 

zoombomb,
3 Абревіація COVID-19, nCov
4 Контамінація coronageddon, coronapocalyose, covexit, covideo, covidiot, quaranteens, quaranteams
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МОВНИЙ ПОРТРЕТ СУЧАСНОГО ЕКОНОМІСТА

У статті проаналізовано поняття «мовний портрет» і «мовна особистість». Зазначено, що мовний пор-
трет – це сукупність характеристик, що складають мовний імідж особистості, відображають її комуніка-
тивний потенціал на певному етапі становлення. Мовний портрет особистості описано як статичну величину, 
визначену певними умовами в певний проміжок часу, тобто як певний синхронний зріз. Наголошено на тому, 
що мовний портрет економіста – це мовний «паспорт», у якому відображено всі його національно-естетичні, 
соціальні, культурні, духовні, вікові та інші особливості, а також використано фахову лексику: економічні тер-
міни, професіоналізми, жаргонізми, фразеологізми тощо. Доведено, що жодна мова, творячи терміни, не може 
обійтися власними ресурсами, а тому послуговується лексичними та словотворчими засобами високорозвинених 
літературних мов, поєднуючи в собі національні та міжнародні елементи. Виділено позамовні причини запо-
зичань, серед яких визначено такі, як культурний, економічний, політичний впливи одного народу на інший; кон-
такт із різними мовами; підвищений інтерес до вивчення тієї або іншої мови; авторитарність мови; захоплення 
культурою чужої країни та внутрішньомовні причини: відсутність у рідній мові еквівалентного слова для ново-
го предмета або поняття; тенденцію до використання одного запозиченого слова замість описового звороту; 
прагнення підвищити і зберегти комунікативну чіткість лексичних одиниць; компактність, однозначність запо-
зиченого терміна; словотвірну продуктивність запозиченого терміна. Аналізуючи мовний портрет економіста, 
виявлено фразеологізми, метафори, синоніми, антоніми, пароніми, омоніми, які збагачують та прикрашають 
його лінгвістичний словник, а також професійні назви з компонентом-назвою кольору (т.зв. «колоративи»), про-
фесійні жаргонізми, на основі яких сформувався бізнес-сленг. Визначено одну з особливостей лексичного запасу 
економіста – використання термінів, утворених унаслідок метафоризації. Зазначено, що джерелом новоство-
реної метафори можуть бути різні лексеми, що позначають назви будівель та їх частин, назви одягу та його 
елементів, назви прикрас тощо.

Ключові слова: мовний портрет, мовна особистість, економічний дискурс, економічна термінологія, мета-
форизація, міжнародний терміноелемент, міжтермінологічна омонімія, запозичення.
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LANGUAGE PORTRAIT OF THE MODERN ECONOMIST

The article analyzes the concepts of “language portrait” and “language personality”. It is noted that the linguistic 
portrait is a set of characteristics that make up the linguistic image of a person, reflect his communicative potential at 
a certain stage of formation. The linguistic portrait of a person is described as a static quantity determined by certain 
conditions in a certain period of time, ie as a certain synchronous slice. It is emphasized that the linguistic portrait of 
an economist is a linguistic “passport”, which reflects all his national-aesthetic, social, cultural, spiritual, age and 
other features, as well as uses professional vocabulary: economic terms, professionalism, jargon, phraseology etc. 
It is proved that no language, creating terms, can do without its own resources, and therefore uses lexical and word-
formation tools of highly developed literary languages, combining national and international elements. The extraverbal 
reasons of borrowings are singled out, among which are defined such as cultural, economic, political influences of 
one people on another; contact with different languages; increased interest in learning a language; authoritarianism 
of language; fascination with the culture of a foreign country and intralinguistic reasons, namely the absence in the 
native language of an equivalent word for a new subject or concept; the tendency to use one borrowed word instead 
of a descriptive phrase; the desire to increase and maintain the communicative clarity of lexical items; compactness, 
unambiguity of the borrowed term; word-forming productivity of the borrowed term. Analyzing the linguistic portrait 
of the economist, phraseology, metaphors, synonyms, antonyms, paronyms, homonyms were revealed, which enrich 
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and adorn his linguistic vocabulary, as well as professional names with a component – the name of color (so-called 
coloratives), professional jargon, on the basis of which business slang. One of the features of the lexical stock of the 
economist is determined, namely the use of terms formed as a result of metaphorization. It is noted that the source of the 
newly created metaphor can be various tokens denoting the names of buildings and their parts, the names of clothes and 
their elements, the names of jewelry and more.

Key words: linguistic portrait, linguistic personality, economic discourse, economic terminology, metaphorization, 
international terminological element, interterminological homonymy, borrowing.

Постановка проблеми. Для найбільш повного 
й точного опису мовної особистості необхід-
ним є аналіз її мовного портрета. Тобто поняття 
«мовний портрет» і «мовна особистість» є 
взаємопов’язаними і взаємозумовленими. Опис та 
всебічне вивчення мовного портрета є найважли-
вішим етапом реконструкції мовної особистості. 
При цьому мовний портрет є ієрархічно організо-
ваною структурою, що охоплює соціальні, психо-
логічні, біологічні особливості; особисті інтереси 
й уподобання; особливості мовленнєвого спілку-
вання і комунікативної поведінки людини. Слід 
визнати, що більш-менш єдиної моделі опису 
мовного портрета досі не існує. Поняття мовного 
портрета в сучасних наукових дослідженнях не 
має однозначного тлумачення. А також унорму-
вання економічної термінології, визначення її ролі 
у формуванні мовно-професійної компетентності 
фахівців будь-якої галузі знань є сьогодні голов-
ною проблемою.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На 
думку С. В. Леорди, мовний портрет – це втілена 
у мовленні мовна особистість (Леорда, 2006: 4). 
Т. П. Тарасенко визначає поняття мовного пор-
трету як сукупність мовних та мовленнєвих 
характеристик мовної особистості (Тарасенко, 
1994: 8). Під мовним портретом Г. Г. Матвєєва 
розуміє набір мовленнєвих переваг мовця в кон-
кретних обставинах для актуалізації певних намі-
рів та стратегій впливу на слухача. Дослідниця 
зазначає, що за допомогою мовного портрета 
фіксується комунікативна поведінка, яка автома-
тизується у разі типової повторювальної ситуації 
спілкування (Матвеева, 1993: 87). М. В. Китай-
городська та Н. М. Розанова мовним портретом 
називають «функціональну модель мовної осо-
бистості» (Китайгородская, 1995: 10). Останнім 
часом велику увагу приділяють вивченню спеці-
альних економічних термінологій, визначенню 
їх структурно-семантичних параметрів в еконо-
мічній термінології і способів номінації, питан-
ням стандартизації та кодифікації (Грицьків, 
2004: 7; Дуда, 2001: 9; Козловська, 2009: 62; Лотка, 
2000: 14; Тарасенко, 2007:17; Чорновол, 2004: 13). 
Одні вчені, наприклад Т. І. Панько, зазначають, 
що економічні терміни, у яких сконцентровано 
величезний досвід господарської діяльності, є 

неоднорідними за своїм складом і походженням 
(Панько, 1994: 124). Інші мовознавці наголо-
шують на засиллі в українській мові англоаме-
риканізмів. Ґрунтовну структурно-семантичну 
диференціацію економічної термінології зробила 
у своїх наукових працях Т. П. Кравченко. Дослід-
ниця визначила такі шляхи номінації, як терміно-
логізація загальновживаних слів для позначення 
певного наукового поняття; ретермінологізація 
готового терміна економіки; використання наяв-
них у мові словотвірних типів або іншомовних 
компонентів для утворення нових назв (Шарата, 
Кравченко, 2019: 131).

Метою статті є спроба з’ясувати особливості 
мови економіста, дослідити його індивідуальний 
словник, який є цінним матеріалом для вивчення 
мовного портрета особистості, визначення її кон-
структивного чи деструктивного впливу на мовну 
норму; з’ясувати загальні й специфічні особли-
вості термінологічного номінування економічних 
понять, що сприятиме уніфікації, стандартизації 
та кодифікації цієї термінології, дасть змогу про-
гнозувати тенденції її подальшого розвитку; дослі-
дити проблему засвоєння та передавання іншо-
мовних елементів, оскільки новітні запозичення 
не завжди підпорядковані фонетичним законам та 
орфографічним правилам мов-отримувачів.

Виклад основного матеріалу. Кожна людина 
має своєрідний індивідуальний мовний «пор-
трет», мовний «паспорт», у якому відображено 
всі її національно-естетичні, соціальні, культурні, 
духовні, вікові та інші параметри. Розглядаючи 
лексичний запас фахівця в галузі економіки, ми 
можемо простежити низку специфічних особли-
востей. Одна з них – використання професіоналіз-
мів – спеціальних слів, словосполук та зворотів, 
характерних для мови представників тієї чи іншої 
сфери, зокрема й економіки. Економічні про-
фесіоналізми функціонують переважно в усній 
формі спілкування, проте можливі й у писемній. 
Значення багатьох професіоналізмів, що вико-
ристовують економісти, зрозумілі лише фахів-
цям цієї сфери. Нерідко такі одиниці є емоційно 
забарвленими. Наприклад: «платіжка» – пла-
тіжне доручення, «бігунець» – переказний век-
сель; «магазин» – дилерська компанія, яка про-
водить купівлю/продаж облігацій; «динамітчик» 
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(професійний жаргонізм) – енергійний торговець, 
що продає ненадійні цінні папери; «бовтанка» – 
1) однотипні угоди купівлі/продажу цінностей, що 
пропонують спекулянти; 2) незаконна спроба 
брокера зібрати для себе додаткові комісійні вна-
слідок прискореної купівлі/продажу цінних папе-
рів тощо. Здебільшого професіоналізми застосо-
вуються в усному неофіційному мовленні людей 
певного фаху. Виконуючи важливу номінативно-
комунікативну функцію, вони точно називають 
деталь виробу, ланку технологічного процесу 
чи певне поняття, чим сприяють кращому вза-
єморозумінню. У писемній мові професіоналізми 
вживають у виданнях, призначених для фахів-
ців (буклетах, інструкціях, порадах). Вони часто 
поряд позначають назви понять певної галузі 
виробництва, роду занять (Кіршо, 2016: 201). 
Аналізуючи мовний портрет економіста, можна 
виявити використання професійних назв із ком-
понентом-назвою кольору (т.зв. «колоративи»): 
«сині корінці» (акції великої компанії, яка регу-
лярно виплачує дивіденди), «зелений шантаж» 
(активне скуповування акцій компанії, яку пла-
нують поглинути), «сіра хвиля» (компанія, потен-
ційно прибуткова з точки зору її інвестування) 
тощо. Найпоширенішим є золотий колір, який 
має метафоричне значення найширшого вико-
ристання, вирішального голосу або найбільшого 
впливу: акція золота, картка золота, ліцензія 
золота, облігація золота, сертифікат золотий; 
або ж асоціюється із самим золотом: аукціон золо-
тий – продаж золота з публічних (прилюдних) тор-
гів, фіксинг золотий – щоденна фіксація ринкової 
ціни золота. Чорний колір асоціюється з атрибу-
тами тіньової економіки: економічні відносини з 
порушенням чинного законодавства – ринок «чор-
ний», нетрадиційним способом проникнення – 
реєстрація «з чорного ходу», незаконне зберігання 
й використання коштів – каса чорна, неофіційний 
курс обміну валюти – курс чорний. Також близь-
ким є фразеологізм ринок «сірий», що означає 
неврегульований ринок. Головною відмінною 
рисою професіоналізмів є той факт, що в цій групі 
слів спостерігається значна диференціація щодо 
позначення реалій, важливих для тієї або іншої 
професійної категорії носіїв. Так, для економіста 
важливим є не тільки найменування трейдер (гра-
вець на біржі), а й характер його діяльності, який 
у мові позначається словами бик (трейдер, який 
грає на підвищення) або ведмідь (трейдер, який 
грає на зниження). Професіоналізми використо-
вуються в розмовній мові представників тієї чи 
іншої професії, вони є неофіційними синонімами 
або скороченнями літературних найменувань 

(Юдина, 2016: 78). Досить поширеним явищем у 
мові економістів є професійні жаргонізми. Жар-
гон – один із різновидів соціальних діалектів, що 
відрізняється від загальновживаної мови викорис-
танням специфічної експресивної лексики, сино-
німічної до слів загального вжитку, фразеології, 
наприклад: кусок – тисяча; штука – одна тисяча 
гривень; зелені, бакси – долари; бабки, капуста, 
бабло – гроші; лимон – мільйон, баришник – спе-
кулянт, ділити диню – розподіляти дивіденди, 
перегнати – переказати гроші з одного розрахун-
кового рахунку на інший тощо. На основі жарго-
нізмів сформувався бізнес-сленг. В. Г. Костомаров 
називає такий процес «оновлення літературного 
канону за рахунок внутрішніх мовних ресурсів, 
за рахунок запозичень із нелітературних сфер 
загальнонародної мови» (Костомаров, 1994: 87). 
Бізнес-сленг, який характеризується експресив-
ністю, настановами на «сучасність», «модність», 
містить чимало запозичень з інших мов, напри-
клад ґешефт (нім. Geschaft – подарунок) – вдало 
проведена комерційна операція, торговельна 
угода, вигідна справа. Значною групою моло-
діжного сленгу є слова на позначення грошових 
одиниць, наприклад: «50 «баксів» – за людську 
голову», «коштує не більше 50–100 «зелених на 
людину». На позначення грошей використовують 
і слово бабки, яке потрапило в молодіжний сленг 
з арго. Сленгізм бабки найчастіше вживається в 
словосполученнях із дієсловами збити, зшибати, 
виступає в мові преси також із дієсловами боле-
бити, доїти: «прийдеться «болебити» гроші тим 
самим способом», «вони продовжують «доїти» їх 
до завершення справи». Професійним жаргоніз-
мом є дієслово крутити та його деривати: кру-
тити – «пускати кошти в обіг для одержання при-
бутку»; прокручувати/прокрутити – «незаконно 
використовувати чиїсь кошти як короткострокові 
позики, інвестиції тощо для одержання прибутку, 
затримуючи виплату клієнтам»; розкручувати/
розкрутити – «надавати розмаху чому-небудь, 
стимулювати розвиток чого-, кого-небудь»; накру-
чувати/накрутити – «збільшувати суму, ціну (за 
рахунок накладних витрат, зокрема в роздрібній 
торгівлі, посередницьких послугах, махінаціях)». 
Специфічною ознакою мови економістів є поява 
новітніх запозичень, які не завжди підпорядковані 
фонетичним законам та орфографічним прави-
лам української мови: кеш-фло, паблік рилейшнз, 
директ мейл тощо. Дуже часто замість україн-
ських слів економісти вживають іншомовні відпо-
відники: ембарго і заборона, репарація і відшко-
дування, індосамент і передавальний напис тощо. 
Водночас можемо почути в розмовній мові дилер і 



Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 35, том 5, 2021176

Мовознавство. Лiтературознавство

посередник (dealer), дефолт і невиконання грошо-
вих зобов’язань (default), емісія і випуск, дисконт 
і знижка (discount), офіс-менеджер і керівник 
офісу (office manager), ріелтор і агент із продажу 
нерухомості (realtor), траст і довірче товари-
ство (trust) тощо.

Одна з особливостей лексичного запасу еко-
номіста – використання термінів, утворених 
унаслідок метафоризації, наприклад: фінан-
сові супермаркети (структурний підрозділ, що 
надає широкий спектр фінансових послуг: стра-
хових, ріелторських, поточних); грошові мішки 
(«дійні корови») (грошові кошти, які формують 
для інвестування в цінні папери, нерухомість, 
активи); економіка в глибокій депресії (зниження 
темпів розвитку економіки); ринкова стихія 
(економічне явище, що відбувається без регу-
ляційного впливу людей, суспільства; це явище 
неорганізоване, без керівництва). Метафори пояс-
нюють складні поняття, з якими ми стикаємось 
уперше, допомагають нам знайти спільну мову 
одне з одним і навіть формують наші розумові 
процеси. Часто метафоричні терміни пов’язані 
з різними діями, процесами, професійним спря-
муванням: «Наступним якісним стрибком у роз-
витку підприємств має стати грошова ін’єкція 
від інвестора» (поєднання понять медицини та 
економіки під час метафоризації); «Гривню не 
випустять із валютного коридору» (метафориза-
ція економічного терміна, зумовлена поєднанням 
з лексикою архітектури та будівництва); «Хоч як 
не дивно, а людина, яка по праву носила титул 
«батько гривні», не вітав свою «дитину» з днем 
народження» (антропометричний напрям мета-
форизації); «Однак безальтернативність НБУ 
як основного гравця і твердість його курсової 
політики примусили ринок заспокоїтися» (мета-
форизація економічної термінології у поєднанні 
зі спортивною лексикою); «Двигуном емісії нових 
карток в Україні, як і раніше, залишається укла-
дання договорів на зарплатне обслуговування з 
корпоративними клієнтами» (науково-технічна 
лексика як джерело метафоризації економічної 
термінології); «НБУ за потреби готовий підтри-
мати гривню своїми інтервенціями» (військова 
лексика як джерело метафоризації). Галузь меди-
цини є популярним джерелом для формування 
термінових метафор в економічному дискурсі, 
який можна продемонструвати ще на таких при-
кладах, як «податковий імунітет» («звільнення 
від обов’язку сплачувати податки, надані фізич-
ним та юридичним особам відповідно до наці-
онального та міжнародного права» (Алексеева, 
1998: 202, «відтік мізків» («імміграція, виїзд за 

кордоном на постійну роботу висококваліфікова-
них фахівців, які не знайшли використання своїх 
здібностей, не затребувані в країні проживання», 
«золота лихоманка» («ситуація в економіці, коли 
внаслідок нестабільності валюти кошти вклада-
ються в золото, у результаті чого ціна на нього 
починає зростати»), «стерилізація» («операції 
центрального банку на відкритому ринку здійсню-
ється для компенсації резервів кредитної системи, 
витраченої в результаті валютних інтервенцій»), 
«санація» («система державних та банківських 
заходів запобіганню банкрутства підприємств та 
фірм, щоб покращувати їх фінансове становище, 
надаючи позику, реорганізацію тощо»), «шокова 
терапія» («комплекс радикальних заходів, спря-
мованих на вдосконалення економіки, порушення 
звичного курсу економічних відносин і супрово-
джується низкою негативних наслідків: зростан-
ням цін, інфляцією, безробіттям тощо»), «отруйні 
таблетки» («план прав акціонерів» (Бородулина, 
2010: 23). Великий банк може стати справжнім 
фінансовим супермаркетом для своїх клієнтів, 
надаючи їм широкий спектр послуг (метафориза-
ція економічної термінології в поєднанні з лекси-
кою побуту). Джерелом новоствореної метафори 
можуть бути різні лексеми, що позначають: назви 
деталей туалету, прикрас («парасолька цін» – під-
тримування цін на певному рівні, який установ-
лено фірмою-лідером в якійсь галузі виробництва 
чи торгівлі), назви будівель та їх частин («подат-
кові сховища» – місця з низьким оподаткуван-
ням; «ринкова ніша» – сегменти ринку, виділені 
фірмою на основі аналізу інформації, які забезпе-
чать їй прибутки); назви одягу та його елементів  
(«акційне манто» – стан фірми, що є юридичною 
особою, але не здійснює комерційну діяльність; 
«комірці сірі, білі, сині» – позначення окремих 
категорій осіб найманої праці стосовно їх про-
фесійної належності). Більшість значень термінів 
утворена внаслідок двох процесів: метафоризації 
(напр.: інфляційне очікування, замкнута валюта, 
податкові сховища, грошовий голод, біржова 
паніка, невпевнений ринок, акції з обмеженим 
правом голосу,) та метонімізації (напр.: вексельний 
портфель – загальновживане слово «портфель» у 
цій сполуці замінює власне позначення кількості 
векселів, які лежать чи мали б лежати в портфелі; 
а також грошова одиниця, раунд Кеннеді, закон 
Еджа, застереження Джейсона, угода купівлі-про-
дажу (як процес і як документ)). Можна визначити 
декілька основних груп метафоричного викорис-
тання економічних термінів, хоча ця класифікація 
є досить умовною. Терміносполуки метафорич-
ного походження виникають як результат поєд-
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нання понять, здавалося б, несумісних галузей 
науки, наприклад, терміноодиниць економіки та 
ботаніки чи зоології: «повітряний змій» – вид еко-
номічного злочину з використанням комп’ютерів, 
«тиск на ведмедів» – заходи, які офіційно запро-
ваджують центральні банки для того, щоб мати 
вплив на спекулянтів на валютній біржі; «дерево» 
цілей і завдань – структурна модель ухвалення 
рішень, яка є інструментом програмно-цільового 
управління; «дикі качки» – люди в компанії, які 
на декілька років отримують свободу для впрова-
дження власних проектів. Фірми часто викорис-
товують так звану програму «диких качок» для 
боротьби з бюрократичними тенденціями. А також 
можуть позначати стосунки людей: материнська 
компанія (англ. parent company) – підприємство, 
яке володіє більшістю акцій або більшістю в ста-
тутному капіталі дочірнього підприємства. Згідно 
з українським законодавством материнська ком-
панія – юридична особа, яка контролює іншу юри-
дичну особу (дочірню компанію). Дотримуючись 
когнітивно-дискурсивного підходу до вивчення 
метафори (А. Н. Баранов, Г. Лакофф, В. Н. Телія, 
А. П. Чудінов та ін.), ми розуміємо процес мета-
форизації як сукупність когнітивних операцій, у 
яких метафоричне перенесення – це не ізольо-
ване слово з прямим номінативним значенням, а 
цілісна концептуальна структура, оточена когні-
тивним контекстом, що активізується у свідомості 
носіїв мови. Відповідно до цього підходу мета-
форизація – це безперервний процес формування 
значення в межах спілкування. Концептуалізація 
реальності має потужний прагматичний потен-
ціал, охоплює емоційно-оцінні характеристики 
і стає невід’ємним елементом національної кар-
тини світу. На думку Л. М. Алексєєвої, метафора 
є цілком природним явищем, це модель, що виво-
дить знання та формує нову концепцію, тобто стає 
способом мислення (Алексеева, 1998: 54). Форму-
ючи економічну термінологію, метафора допома-
гає доповнити систему економічних концепцій, 
які формуються в процесі вторинної номінації. 
Таким чином, лінгвісти, залучені до метафорич-
них досліджень, робили спроби систематизувати 
метафори, що відображають лінгвістичну кар-
тину світу економіки (Бородулина, 2010: 36).

У мовленні метонімія узагальнює ситуа-
цію, актуалізує в ній основне, чим спрощує її до 
одного елемента. Вона заощаджує мовні засоби, 
згортаючи мову до ключових елементів, замінює 
деталі головним (або головною деталлю весь 
контекст). Загальнозрозуміле пропускається, а 
інформаційно важливе підкреслюється. Для мови 
метонімія надзвичайно природна, тому в багатьох 

випадках не усвідомлена. Актуалізуючи об’єкт 
через суміжний із ним, мовець визначає найбільш 
важливе, об’єктивує (вербалізує) його й викорис-
товує у своїх комунікативних цілях. У практичній 
свідомості і спілкуванні метонімія постає як спо-
сіб спрощення, економії та виділення головного. 
Водночас у мовленні метонімія настільки при-
родна й часто вживана, що усвідомити її досить 
важко. Багатофункціональність і, відповідно, 
економність, синкретичність, гнучкість метоні-
мії знаходить вияв у тому, що вона використову-
ється не лише як засіб референції до об’єктів, а й 
як засіб опису й представлення цілої ситуації, її 
інтерпретації.

Одним із найбільш ірраціональних процесів 
творення термінів є явище фразеологізації спо-
лук у професійній мові різних галузей. Фінан-
сово-економічна терміносистема функціонує не 
ізольовано, а активно використовує фразеоло-
гічні набутки з інших галузей та народного мов-
лення: втеча від грошей, гарячі гроші, грошовий 
голод, гроші дешеві, гроші дорогі, відмивання 
грошей, заморожені гроші, брудні гроші, сипати 
грішми, гребти гроші лопатою, з грошика та з 
кошика, за зламаний гріш, гріш ціна (в базарний 
день). Терміни-фразеологізми, значення яких 
невмотивовано, тобто воно не випливає зі зна-
чення компонентів, є семантично неподільними. 
Класифікуючи терміни фінансово-економічного 
словника, семантично непрозорими термінами-
фразеологізмами (фразеологічними зрощен-
нями) можна вважати такі: білий слон – біржова 
угода, за якою витрати перевищують потенційно 
можливий (очікуваний) прибуток від неї; голубі 
фішки – акції найбільш прибуткових і стабільних 
підприємств; почесні гості – іронічна назва доро-
гих біржових товарів, на які тривалий час нема 
попиту, але їх настирливо виставляють на про-
даж; повітряна кулька – принцип кредитування, 
за яким кожна чергова сума повернення осно-
вного боргу чи сплати відсотків за кредит переви-
щує попередню. Семантично частково прозорих 
термінів-фразеологізмів (фразеологічні єдності), 
значення яких умотивовує значенням компонен-
тів, у фінансово-економічному словнику є значно 
більше: канікули податкові – певний період часу, 
на який платника податків звільняють від сплати 
одного чи декількох податків; гроші «довгі» – дов-
готермінові кредити; гроші «короткі» – коротко-
термінові кредити; гроші пластикові – гроші у 
формі пластикових карток, які є платіжними засо-
бами. Фразеологічні сполуки, які не є семантич-
ними єдностями, тобто їх значення виокремлено 
чіткіше (семантично прозорі терміни-фразеоло-
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гізми), найчастіше використовують у повсякден-
ному мовленні економіста, їх найбільше зафік-
совано в економічних словниках: інвестиційний 
лист, цінні папери, митне законодавство, закон 
єдиної ціни.

Термінологія кожної мови є національною, 
адже її компонент інтернаціонального характеру 
асимілюється відповідно до структури національ-
ної мови. Сучасні фахівці намагаються залучати 
одиниці питомого українського термінологічного 
фонду, знаходячи синоніми іншомовним термінам 
галузі: надбавка – надвишок, підвишка, дорого-
цінне каміння – коштовне каміння, квазігроші – 
регіональні гроші, перевірка камеральна – попере-
дня, індосамент – передавальний (передатний) 
напис, неустойка – забезпека, недоїмка – недо-
плата, сертифікат депозитний – ощадний, ремі-
тент – перший векселетримач тощо. Об’єктивна 
обґрунтованість – єдиний закономірний критерій 
творення терміна і його запозичення з іншої мови. 
Вплив однієї мови на іншу – це не тільки зовніш-
ній фактор, адже він пов’язаний із внутрішнім 
станом мови-рецептора, яка вибирає те, що відпо-
відає її структурі й функціональному регулю-
ванню національних і міжнародних елементів з 
орієнтацією на власне мовну основу. Те, що мова 
вбирає, стає надбанням її іманентного розвитку, 
сприяє виробленню найскладніших понять сус-
пільного буття нації. Термінологія кожної мови 
національна і за власними витворами, і за запози-
ченнями (останні асимілюються відповідно до 
структури національної мови). Розростання тер-
мінологічних систем – свідчення прогресу нації в 
плані науково-технічному й в плані інтелектуалі-
зації її мови. Першим і основним критерієм тер-
міна є його зручність, придатність у функціону-
ванні. Аналізуючи економічну терміносистему, 
можна виділити в ній кілька основних груп: 
1) економічні поняття й категорії (авіста – 1) век-
сель на пред’явника без вказівки на термін пла-
тежу; 2) напис на векселі або іншому цінному 
папері, що засвідчує можливість оплати в будь-
який час за пред’явлення або після закінчення 
визначеного терміну з моменту пред’явлення; аву-
ари – в широкому розумінні будь-які активи, 
майно, за рахунок яких можуть бути зроблені пла-
тежі та погашення зобов’язань власником; у вузь-
кому – грошові кошти, що містяться в банку, 
якими власник може розпоряджатися; ностро – 
банківські кореспондентські рахунки, тобто 
рахунки певної кредитної установи в установах 
банків-кореспондентів, а також рахунки (в цінних 
паперах) депозитарної установи в інших депози-
таріях); 3) назви процесів та операцій (вальвація – 

встановлення курсу (вартості) іноземної валюти 
до національної грошової одиниці; інкасо – бан-
ківська операція, яка полягає в тому, що поста-
чальник довіряє установі банку стягнути належні 
з покупця кошти й зарахувати їх на його рахунок 
шляхом пред’явлення платіжних документів; 
неттинг – взаємна компенсація зобов’язань й 
активів, банківських сальдо між філіями банку 
або кількома банками; кліринг – отримання, зві-
ряння та поточне оновлення інформації, підго-
товка облікових документів, необхідних для вико-
нання угод щодо цінних паперів, визначення 
взаємних зобов’язань, що передбачає взаємозалік, 
забезпечення та гарантування розрахунків за уго-
дами щодо цінних паперів); 4) учасники (суб’єкти) 
економічної діяльності (доміциліант – платник за 
векселем, який уповноважує доміциліата здій-
снити платіж за векселем у місці доміциляції – 
місцезнаходженні доміциліата; інсайдер – особа, 
яка має доступ до конфіденційної інформації про 
справи банку завдяки своєму службовому стано-
вищу, участі в капіталі банку, родинним зв’язкам і 
має можливість використовувати своє становище 
у власних інтересах; ремітент – перший векселе-
держатель переказного векселя; особа, на користь 
якої виданий переказний вексель; жирант – 
особа, яка передає вексель, виданий на її ім’я, 
іншій особі, про що робиться передатний запис на 
звороті векселя; жират – особа, на користь якої 
переводиться вексель відповідно до зробленого на 
ньому жирантом передатного напису); 5) фінан-
сові інституції (біржа – організаційно визначений 
оптовий ринок однорідних товарів, на якому укла-
дають угоди купівлі-продажу великих партій 
масових товарів, що мають стійкі й чіткі якісні 
параметри, або здійснюють систематичні операції 
з купівлі-продажу цінних паперів, золота, валюти; 
банк-гарант – банк, що доручився й зобов’язався 
зробити платежі за свого клієнта; холдингова ком-
панія – суб’єкт-господарювальник, який володіє 
контрольними пакетами акцій інших суб’єктів-
господарювальників); 6) види, методи, форми 
ведення економічної справи (спільне інвесту-
вання – діяльність, яка здійснюється в інтересах і 
за рахунок засновників та учасників інвестицій-
ного фонду шляхом випуску інвестиційних серти-
фікатів та проведення комерційної діяльності з 
цінними паперами; уош – форма розрахункової 
угоди в ранній період діяльності бірж, депози-
тарна діяльність – надання послуг щодо збері-
гання цінних паперів незалежно від форми їх 
випуску, відкриття та ведення рахунків у цінних 
паперах, обслуговування операцій на цих рахун-
ках та обслуговування операцій емітента щодо 
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випущених ним цінних паперів; овердрафт – 
форма короткострокового кредиту, надання якого 
здійснюється завдяки списуванню коштів за 
рахунком клієнта банку, в результаті чого утво-
риться дебетове сальдо; постійне котирування – 
метод визначення біржового курсу на цінні 
папери, що передбачає постійне зіставлення бір-
жових замовлень на купівлю та продаж певного 
цінного паперу;); 7) засоби реалізації фінансових 
відношень (трансферт – платежі або переда-
вання майна, робіт чи послуг, замість яких плат-
ник безпосередньо не одержує товарів, робіт чи 
послуг; дивіденд – платіж, який здійснюється 
юридичною особою – емітентом корпоративних 
прав чи інвестиційних сертифікатів на користь 
власника таких корпоративних прав у зв’язку з 
розподілом частини прибутку такого емітента, 
розрахованого за правилами бухгалтерського 
обліку; девізи – міжнародні платіжні кошти (пере-
кази, чеки, акредитиви, виставлені на іноземні 
банки, платіжні вимоги, платіжні доручення й 
векселі), а також іноземні банківські білети й 
монети; роялті платежі будь-якого виду, одержані 
як винагорода за користування або за надання 
права на користування будь-яким авторським пра-
вом; за придбання будь-якого патенту, зареєстро-
ваного знака на товари й послуги торгової марки, 
права на інформацію щодо промислового, комер-
ційного або наукового досвіду); 8) фінансова 
документація (ретратта – зворотний переказний 
вексель; документ, за яким особа, що оплатила 
опротестований вексель, висуває вимогу про від-
шкодування суми векселя, відсотків, пені та 
витрат за протестом до особи, зобов’язаної за век-
селем, алонж – прикріплений до векселя додатко-
вий лист, на якому роблять передатні записи, якщо 
на зворотному боці векселя вони не вміщуються; 
реверс – декларація, за якою власник загублених 
акцій підтверджує готовність узяти на себе збитки, 
завдані банку, в разі несанкціонованого викорис-
тання цих документів замість загублених цінних 
паперів видається дублікат). Економічна наука 
оперує поняттями, яким властива контрастність, 
що знаходить специфічне вираження в антонімії 
(напр.: плановий характер економічного розви-
тку – стихійний характер економічного розви-
тку, позитивне сальдо – негативне сальдо, абсо-
лютна додаткова вартість – відносна додаткова 
вартість, макрокредитування – мікрокредиту-
вання, готівковий – безготівковий тощо). В усній 
мові економісти використовують синоніми, анто-
німи, пароніми, омоніми. Своєрідним виявом 
антонімії є наявність термінів, що позначають 
протилежні явища, процеси (словотвірна група 

антонімів: перевиробництво – недовиробництво, 
доларизація – дедоларизація, баланс – дисбаланс, 
агент – контрагент, девальвація – ревальвація; 
лексична група антонімів: дефіцит – профіцит, 
готівковий – безготівковий, макрокредитування – 
мікрокредитування, надходження – видатки, 
прибутки – збитки, дохід – витрати, виробни-
цтво – споживання, попит – пропозиція, актив – 
пасив тощо). Потрібно звернути увагу на антоні-
мію як на одну із суттєвих ознак системності 
економічної термінології. У словотвірному типі 
регулярними засобами вираження антонімічних 
відношень є основи і префікси. Наприклад, за 
допомогою міжнародних терміноелементів у ролі 
суфікса, серед яких -ат, -ант, -бот, -солд, утворено 
такі терміни: жират – жирант, індосат – індо-
сант, трасат – трансант, овербот – оверсолд, а 
за допомогою міжнародних терміноелементів – 
анти-, де-, дис-, контр-, дез-, диз-, ре- у ролі пре-
фікса: інвестиція – антиінвестиція, доларизація – 
дедоларизація, кредитування – декредитування, 
лістинг – делістинг, баланс – дисбаланс, 
витрати – контрвитрати, інфляція – дезінфля-
ція, девальвація – ревальвація. Цікаво, що деякі 
терміни-антоніми виражені словосполученнями, 
які за структурою можна поділити на: двокомпо-
нентні (напр.: позитивне сальдо – негативне 
сальдо, низькодохідна операція – високодохідна 
операція, витрати постійні – витрати змінні); 
трикомпонентні (абсолютна додаткова вар-
тість – відносна додаткова вартість); багато-
компонентні (грошова форма капіталу – товарна 
форма капіталу, плановий характер економічного 
розвитку – стихійний характер економічного роз-
витку). Синоніми використовують як засіб кон-
текстуального уточнення (профіцит – прибуток, 
зиск, вигода, валюта – гроші, грошові знаки, асиг-
нації, банкноти; асигнація – банкнота, кредитка, 
(кредитний) білет тощо; напр.: Процедура прива-
тизації охоплює такі основні елементи: визна-
чення підприємств або їхніх часток (акцій, паїв), 
що продають громадянам України за приватиза-
ційні сертифікати, а також часток (акцій, паїв), 
що продають членам трудових колективів за 
номінальною вартістю); договір – угода, домов-
леність, домовлення, домова, пакт; (з працедав-
цем) контракт; легалізувати – дозволяти, зні-
мати заборону, узаконювати; патенто - 
ваний – (винахід) зареєстрований, захищений 
патентом; (засіб) апробований, рекомендований, 
дозволений; цінний – вартісний, коштовний, доро-
гий; банкрутство – дефолт, розорення, ліквідація 
(підприємства), фінансова неспроможність; 
праця – діяльність (людини), робота, процес 
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(трудовий), служба (за наймом). У загальноліте-
ратурній мові синоніми вважають однією з най-
важливіших категорій, проте в термінологічних 
системах їх роль значно менша. Терміни, які вира-
жають певне поняття, здебільшого не характери-
зують його з різних боків, а є дублетними найме-
нуваннями, що ввійшли в термінологічну систему 
внаслідок різних мовних контактів і різноспрямо-
ваних тенденцій її формування. Так, терміни при-
буток, відсоток, рента об’єднані родовим зна-
ченням «додаткова вартість». У термінології 
економічної науки можна спостерігати синоні-
мічні відношення за оцінними компонентами, 
ступенем уживання, сполучуваністю та сферою 
використання. Варто звернути увагу на три осно-
вні види синонімів: стилістичні (спекулянт – 
перекупник – гендляр – баришник), абсолютні 
(жирант – індосант, жират – індосат, бартер – 
товарообмін, інновація – нововведення); ідеогра-
фічні (інвестиція – капіталовкладення, санкція – 
пеня, профіцит – прибуток – зиск – вигода). За 
етимологічною ознакою синоніми економічної 
терміносистеми формують такі основні типи: 
один термін є власне українським, а другий – 
інтернаціональним або іншомовним (порука – 
бюргшафт, зниження – дисконт, випуск – емісія, 
угода – конвенція, відшкодування – репарація, зни-
ження – гівап, винагорода – диспач, вивіз – екс-
порт, увіз – імпорт, заборона – ембарго); обидва 
терміни є запозиченнями з різних мов (жиро 
(італ.) – індосамент (нім.), акцептант (лат.) – 
тросант (нім.), ревальвація (лат.) – ревалоризація 
(фр.), комісіонер (фр.) – фактор (лат.)); терміни є 
національними утвореннями (набувач – набуваль-
ник, зношеність – зношення – зношування); екві-
валентами іншомовних термінів є дво-, три-, 
чотирикомпонентні словосполучення (тратта 
(італ.) – переказний вексель, ріелтер (англ.) – тор-
говець нерухомістю, іпотека (гр.) – позика під 
нерухомість); терміни-дублети з епонімами у сво-
єму складі (крива Лаффера – зв’язок між оподат-
куванням та надходженням до бюджету гайда-
ризм – руйнування попередньої економічної 
системи,). Аналіз використання паронімів в усній 
мові економістів засвідчує, що їх звукова близь-
кість призводить до помилкового слововживання 
та порушує однозначність (ліквідант – кредитор, 
який пред’являє права чи вимоги до підприєм-
ства-боржника у разі його ліквідації; ліквідат – 
юридична особа-боржник, до якої пред’явлено 
фінансові вимоги в разі її ліквідації; ліцензія – 
дозвіл на право торговельного обміну, викорис-
тання чогось тощо; ліценція – зниження тариф-
ного мита; гонорант – особа, яка гарантує оплату 

векселя, зробивши на ньому поручницький напис; 
гонорат – векселедавець, за оплату якого пору-
чився гонорант; індосант – особа, яка робить 
передавальний напис на звороті чеків, векселів та 
інших цінних паперів; індосат – особа, якій пере-
даються цінні папери за передавальним написом). 
В усному мовленні економістів використовуються 
омоніми: крéдит (права сторона бухгалтерського 
рахунку, на яку записується грошова сума, яку 
повинна виплатити особа чи підприємство) – 
креди́т (надання у борг товару чи грошей); лев 
(грошова одиниця Болгарії) – лев (тварина); три 
(числівник) – три (наказовий спосіб дієслова 
ІІ особи однини); біль (фізичний стан) – білль 
(законопроект); акція (цінний папір) – акція (дія, 
вчинена з якоюсь політичною, економічною 
метою тощо); тáка (грошова одиниця Бангла-
деш) – такá (займенник ж.р.); Франкó (прізвище 
українського письменника) – фрáнко (визначення 
порядку оплати й обліку транспортних послуг під 
час постачання закупленої продукції спожива-
чеві); емісія (випуск банкнотів, паперових грошей 
та цінних паперів) – емісія (випромінювання елек-
тронів, іонів твердими або рідкими тілами); раху-
нок (основний розрахунковий документ у комер-
ційних угодах і комерційному кредиту - 
ванні) – рахунок (лічба, числення); акт (документ 
у фінансово-економічних сферах) – акт (дія); 
крона (грошова одиниця) – крона (верхівка дерев).

Висновки. Мовний портрет – це сукупність 
характеристик, що складають мовний імідж осо-
бистості, відображають її комунікативний потен-
ціал на певному етапі становлення. Мовний пор-
трет особистості можна описувати як статичну 
величину, визначену певними умовами в певний 
проміжок часу. Мовний портрет економіста – це 
мовний «паспорт», у якому відображено всі його 
національно-естетичні, соціальні, культурні, духо-
вні, вікові та інші особливості, а також використана 
фахова лексика: економічні терміни, професіона-
лізми, жаргонізми, фразеологізми тощо. Фахівець 
галузі економіки широко використовує професіо-
налізми, слова-терміни та професійні жаргонізми. 
Аналізуючи вищенаведені ознаки, можна не лише 
визначити професію людини, але і її вік, погляди, 
смаки, соціальний статус. Ретельне дослідження 
цих лексичних показників дає змогу скласти повно-
цінний лінгвістичний портрет особи. Потрібно 
зважати на те, що жодна мова, творячи терміни, не 
може обійтися власними ресурсами, а тому послу-
говується лексичними та словотворчими засобами 
високорозвинених літературних мов, поєднуючи в 
собі національні та міжнародні елементи. Тому в 
мові економіста багато іншомовної лексики. Серед 
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позамовних причин запозичання варто виділити 
такі, як культурний, економічний, політичний 
впливи одного народу на інший; контакт із різними 
мовами; підвищений інтерес до вивчення тієї або 
іншої мови; авторитарність мови; захоплення куль-
турою чужої країни. До внутрішньомовних причин 
зараховують відсутність у рідній мові еквівалент-
ного слова для нового предмета або поняття; тен-
денцію до використання одного запозиченого слова 
замість описового звороту; прагнення підвищити і 
зберегти комунікативну чіткість лексичних оди-

ниць; компактність, однозначність запозиченого 
терміна; словотвірна продуктивність запозиченого 
терміна. Показниками засвоєння запозиченого тер-
міна є фонетико-графічне передавання іншомов-
ного слова засобами української мови; входження 
іншомовного слова до певного граматичного класу 
слів української мови й набуття у зв’язку з цим від-
повідних морфологічних і синтаксичних ознак; 
словотворча активність, яка полягає у здатності 
запозиченого терміна бути основою для творення 
нових слів.
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ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА ЯК ДЖЕРЕЛО ФОРМУВАННЯ  
НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ У КУЛЬТУРНІЙ ПАРАДИГМІ  

РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ

У статті означено вплив художньої літератури на становлення особистості, актуалізовано важливість 
літературної освіти для розвитку та формування її національної свідомості та національної ідентичності. 
Нині питання формування національно свідомого покоління в Україні набрало державної ваги. Зауважено, що 
культура й освіта, зокрема вивчення художньої літератури, у цьому процесі відіграють особливу роль. Освіта 
є тим середовищем, у якому формується і розповсюджується образ нації з відповідними символами, традиція-
ми, звичаями, способом життя та системою національних ціннісних орієнтацій. Культура зберігає цей образ у 
різних виявах та, ознайомлюючи з ними особистість, формує духовно-світоглядні та ціннісно-смислові іденти-
фікаційні засади для національної самосвідомості. Мистецтво слова, яке містить такі концепти, як національ-
на образність, етнокультурні архетипи, традиційна символіка, відповідна місцевості проживання національної 
спільноти топонімія, впливає на формування насамперед емоційної складової частини самосвідомості, а також 
уявлення про націю, її історичне минуле (історичну пам’ять), традиції, звичаї, свята, усвідомлення національних 
цінностей і почуття національної гідності. Художній твір презентує аналіз стану світу, оцінки реалій і явищ 
дійсності, концептуалізовані автором – представником певної нації та виразником її ціннісних орієнтирів. Наці-
ональну ідентичність визначено як результат процесу свідомо-підсвідомого ототожнення особистості з пев-
ною національною спільнотою, процесу самоутвердження її як носія відповідної культури, усвідомлення власної 
причетності до системи цінностей цієї спільноти (мови, етичних норм, культурної спадщини тощо). Вона не 
тільки допомагає визначити особливості та напрям розвитку культури, політики та інших сфер життя нації, 
а й у підсумку – захистити їх. Тому так важливо, щоб вона була сформованою у кожного представника нації. 
Значну роль у цьому відіграє літературна освіта, адже саме художні твори містять у собі національні ціннісні 
орієнтації, необхідні особистості для формування її національної ідентичності.

Ключові слова: художня література, національна ідентичність, особистість, культура, літературна освіта.
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FICTION AS A SOURCE OF NATIONAL IDENTITY FORMATION  
IN THE CULTURAL PARADIGM OF PERSONALITY DEVELOPMENT

In the article the author defines the influence of fiction on the formation of personality, actualizes the importance 
of literary education for the development and formation of his national consciousness and national identity. Today, the 
issue of forming a nationally conscious generation in Ukraine has gained state importance. It is noted that culture and 
education, in particular the study of fiction, play a special role in this. Education is the environment in which the image 
of the nation is formed and disseminated with the appropriate symbols, traditions, customs, way of life and system of 
national values. Culture preserves this image in various manifestations and, acquainting the individual with them, forms 
the spiritual-worldview and value-semantic identification principles for national self-consciousness. The art of the word 
embodied in the text, which contains such concepts as national imagery, ethnocultural archetypes, traditional symbols, 
corresponding to the place of residence of the national community toponymy, affects the formation of the emotional 
component of self-consciousness, as well as ideas about the nation, its historical past, traditions, customs, holidays, 
awareness of national values and sense of national dignity. The literary work presents an analysis of the state of the 
world, assessments of realities and phenomena of reality, conceptualized by the author-representative of a certain nation 
and an exponent of its values.
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Мовознавство. Лiтературознавство

National identity is defined as the result of the process of conscious subconscious identification of the individual with 
his nation, the process of self-affirmation of the individual as a bearer of culture, awareness of their involvement in the 
system of its values (language, ethics, cultural heritage, etc.). It not only helps to determine the features and direction of 
development of culture, politics and other spheres of life of the nation, but also ultimately – to protect them. That is why it 
is so important that it was formed in every representative of the nation. Literary education plays a significant role in this, 
because the works of art that contain those national values are necessary for the individual to form his national identity.

Key words: fiction, national identity, personality, culture, literary education.

Постановка проблеми. Кожна особистість 
формується у суспільстві через спілкування та 
взаємодію, у такий спосіб соціалізуючись. Роз-
виток особистості як поступове становлення та 
формування під впливом різних факторів відбува-
ється, зокрема, і через цілеспрямоване виховання 
та навчання. У процесі свого розвитку людина 
набуває як особисту, так і соціальну ідентичність, 
визначаючи прагнення особистості до цілісності, 
належності до певної групи (соціальної, етнічної, 
національної тощо), почуття володіння власним 
«Я» (на рівні когнітивного, емоційно-оцінного та 
поведінкового його компонентів) у суспільстві. 
Ідентичність детермінує поведінку особистості, 
особливості сприйняття та самоконтролю, став-
лення до інших людей. Вона є людською потре-
бою, обґрунтованою необхідними процесами 
соціалізації, самореалізації, саморозвитку та 
самовдосконалення.

Аналіз досліджень. Одним із різновидів іден-
тичності особистості, що вважається найбільш 
дискусійним і проблемним сьогодні у суспільстві, 
є національна ідентичність. Це почуття належ-
ності до певної національної спільноти (неза-
лежно від фактичного громадянства), прийняття 
її норм і цінностей. Міцним зв’язком із цим пси-
хосоціальним концептом відзначається художня 
література. Вагоме значення вона має і для розви-
тку особистості. Педагоги, психологи, методисти, 
літературознавці та письменники (Я. Коменський, 
О. Потебня, І. Франко, І. Огієнко, Леся Українка, 
В. Сухомлинський, Б. Степанишин, У. Самчук, 
В. Зінченко та ін.) неодноразово звертали на це 
увагу. Сучасники також підтримують цю думку. 
Н. Приймас, наприклад, зауважила важливість 
мистецтва слова для формування духовних цін-
ностей, морального й естетичного виховання 
людей (зокрема формування естетичного став-
лення до дійсності, почуття естетичного задово-
лення), підвищення їхнього культурного рівня. 
С. Рашидова підкреслювала поліфункціональ-
ність художньої літератури, що сприяє розвитку 
світогляду особистості, мовлення, загальної та 
художньо-естетичної культури, а також вихо-
ванню, формуванню й перетворенню особистості. 
О. Тіхомірова звернула увагу на те, що через 
художні тексти осягається розуміння психоло-

гії людини в її індивідуальній спрямованості та 
соціальній зумовленості. К. Лагода наголошує на 
національно-патріотичному вихованні засобами 
художньої літератури. Проте не було зауважено у 
розвідках важливість літературного твору у фор-
муванні національної ідентичності особистості як 
важливої компоненти особистісного розвитку та 
соціалізації людини.

Мета статті – визначити вплив художньої 
літератури на становлення особистості й актуалі-
зувати важливість літературної освіти для її роз-
витку, національного й естетичного виховання, 
а також формування національної свідомості та 
національної ідентичності.

Виклад основного матеріалу. Відродження 
національної самосвідомості, зростання націона-
лістичних прагнень, ролі національних інтересів 
посилюються як у вітчизняному, так і у світовому 
просторі. Це природна реакція народів на процеси 
глобалізації та мультикультуризації, інтеграції й 
універсалізації, що ширяться світом. Особлива 
увага зосередилася на понятті «національна іден-
тичність» як одному із пріоритетних факторів 
збереження та розвитку націй. В Україні таке 
зацікавлення сутністю національної ідентичності 
детермінувалося розпадом СРСР і здобуттям 
незалежності, що підштовхувало людей до осмис-
лення власної національної тожсамості, окреміш-
ності, етнодиференційної свідомості. У 2014 р. це 
питання набуло державної ваги та рівня національ-
ної безпеки у зв’язку з анексією Криму, воєнними 
діями у Донецькій і Луганській областях, гібрид-
ною війною з Росією, можливість здійснення яких 
пов’язують насамперед із національною невизна-
ченістю значної частини населення південного 
сходу України та відсутністю на решті її території 
абсолютної консолідації навколо спільних ціннос-
тей і національних інтересів. Для того, щоб у нації 
сформувалася її національна ідентичність, і вона 
стала єдиною консолідуючою одиницею, їй необ-
хідно пройти етап усвідомлення своєї національ-
ної своєрідності через ціннісне розрізнення від 
інших культурних і національних смислів.

Американський політолог Дж. Сітрін визна-
чав поняття «національна ідентичність» як 
почуття прихильності до нації, сукупність ідей 
і настроїв, що формують концептуальну основу 
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державності. Він вважав її тристороннім фено-
меном, детермінованим на основі самокатегори-
зації, тобто психологічної належності, власного 
сприймання й усвідомлення свого місця у групі; 
емоційного аспекту, тобто процесу ідентифіка-
ції себе «зі» своїми співгромадянами на основі 
спільних очікувань, моральних цінностей, спіль-
ної власності; та нормативного змісту поняття – 
конкретного набору ідей про те, що робить націю 
відмінною від інших (цінності, цілі, територію, 
культуру, мову, традиції) (Ashmore, Jussim, Wilder, 
2001: 74–75). М. Боришевський вважає сформо-
ваною національну ідентичність в особистості 
тоді, коли вона усвідомлює себе представником 
певної нації, носієм її цінностей і діє відповідно 
(Боришевський, 2003: 140). Український філософ 
О. Лісовий знаходить у національній ідентич-
ності «гармонізуючий фактор, який може поєд-
нувати особистість із соціокультурною спільно-
тою, давати їй почуття належності не лише до 
групи людей (професійної, ґендерної), а й від-
чуття «дому», спорідненості із землею та іншими 
людьми, котрі живуть на ній, що, безперечно, має 
позитивний вплив у глобалізованому ХХІ ст., де 
існує криза та трансформація ідентичності осо-
бистості» (Лісовий, 2012: 130). Е. Сміт, британ-
ський дослідник цього феномену, в одній зі своїх 
праць зауважив, що людині необхідно ідентифі-
кувати себе із нацією насамперед задля своєї сво-
боди та самореалізації (Сміт, 2004: 78).

Отже, поняття «національна ідентичність» 
визначаємо як результат процесу свідомо-підсві-
домого ототожнення особистості зі своєю нацією, 
процесу самоутвердження особистості як носія 
відповідної культури, усвідомлення власної при-
четності до системи її цінностей (мови, етичних 
норм, культурної спадщини тощо). Вона не тільки 
допомагає визначити особливості та напрям роз-
витку культури, політики та інших сфер життя 
нації, а й у підсумку – захистити їх. Саме тому 
сформована національна ідентичність у станов-
ленні особистості є життєво необхідною не тільки 
для неї самої, але й для існування всієї нації.

На процес формування національної ідентич-
ності впливає багато чинників. Для каталонської 
дослідниці М. Ґібернау «творення» національ-
ної ідентичності» є «реакцією на складний про-
цес, завдяки якому індивіди ідентифікують себе 
із сукупністю символів і традицій, культурою і 
мовою, що мають силу об’єднувати та наголошу-
ють на чутті спільноти» (Ґібернау, 2012: 47).

Національна ідентичність є найвищим рівнем 
національної самосвідомості, коли в особистості 
відбувається глибоке усвідомлення належності 

до певної національної групи, для якої (за Е. Смі-
том) характерними є власна історична територія, 
спільні міфи, історична пам’ять, культура, своя 
мова, економіка, однакові для всіх юридичні права 
й обов’язки.

Активне ставлення людини до власної нації 
формується на основі національної самосві-
домості. Завдяки їй вона має можливість бути 
справді життєздатною та спроможною зберегти й 
укріпити суверенітет, мати політичне самовизна-
чення на міжнародному рівні. Таку націю будуть 
поважати, вона матиме свій авторитет на світовій 
арені. Процес формування національної само-
свідомості до рівня національної ідентичності 
потребує розгляду з різних аспектів розвитку 
особистості: психологічного, інтелектуального, 
соціокультурного та ін. Науковці досліджували 
сутність, структуру та функції національної 
самосвідомості, умови й особливості її розвитку 
(М. Боришевський, А. Березін, С. Бойко, Н. Євдо-
кимова, І. Кресіна, В. Соколова, О. Шевченко 
та ін.), проте проблема її формування залиша-
ється все ж недостатньо розробленою. І. Кресіна, 
наприклад, вважає її «усвідомленням державно-
політичної, громадсько-територіальної спіль-
ності (соборності), духовної єдності, етнічної та 
історичної спорідненості, психологічної, куль-
турної самобутності та неповторності» (Кресіна, 
1998: 12). А Ю. Паніч, розглядаючи особливості її 
формування, виділив три групи чинників впливу: 
об’єктивні («весь комплекс суспільно-історичних 
реалій, об’єктивно сформований спосіб життя тієї 
чи іншої нації»), практично-духовні («властиві 
нації стереотипи – традиції, звичаї, особливі риси 
характеру і поведінки, народні промисли, розваги, 
ігри тощо; історична пам’ять, усталена символіка, 
національні святині») та технологічні (політична 
ідеологія, політична психологія та ін.) (Паніч, 
2006: 47).

Національна самосвідомість концентрує в собі 
усвідомлення всього того, що об’єднує націю. 
Таким об’єднавчим фактором мають бути націо-
нальні інтереси, національна ідея та національні 
ціннісні орієнтації, збережені в її культурі та мис-
тецтві. Політолог А. Колодій інтереси нації вба-
чає насамперед у сферах політики та культури, 
а тому наголошує на збереженні ідентичності та 
культурно-мовної самобутності в її національ-
ній формі, тобто у формі реалізації національної 
ідеї (Колодій, 1997: 29). Остання є світоглядною 
основою національної ідентичності, а збереження 
національної ідентичності є відповідно гарантом 
реалізації національної ідеї. До того ж усвідом-
лення тотожності особи з певною культурною 
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моделлю відбувається саме на основі національ-
ної ідеї. Українську національну ідею О. Шмор-
гун назвав «духовно-національним чинником», 
якому притаманний своєрідний етичний есте-
тизм, що має витоки у філософських ідеях Г. Ско-
вороди, Т. Шевченка, І. Франка та ін. (Шморгун, 
1997: 19). Інші науковці визначають її як «відби-
ток національної свідомості, комплекс почуттів, 
соціально-філософських надбудов, який відо-
бражає прагнення народу осягнути свою місію – 
стати самовладним рушієм історичного поступу» 
(Реєнт, Лисенко, 1997: 30–31).

Підтримуємо думку Ф. Медведя, котрий акцен-
тував увагу на тому, що національна ідея відобра-
жає глибинний рівень національної свідомості, 
виступає всіма формами рефлексії нації над питан-
нями сутності національної спільноти та сенсом її 
існування (Медвідь, 2005: 45). Крім того, учений 
наголошував, що вона містить також сукупність 
ціннісних орієнтирів нації, спрямування мис-
лення народу, здатність відчувати й діяти суго-
лосно з національними інтересами. Вона фор-
мується залежно від традицій, культури, усього 
середовища буття людини й водночас сама впли-
ває на них, є духовним каталізатором національ-
ного відродження й вищим проявом політизованої 
національної свідомості. Дослідник, синтезуючи 
історичний досвід, наголосив: «Українська націо-
нальна ідея виходить із автохтонності української 
нації та формується на базі гуманістично орієн-
тованої національної ментальності українського 
народу» (Медвідь, 1993: 93). Л. Нагорна націо-
нальну ідею називає духовною основою життєді-
яльності нації, системою соціокультурних коорди-
нат, яка задає їй орієнтири та визначає цінності, є 
узагальненою світоглядно-методологічною вихід-
ною позицією в концепціях державотворення, 
національного інтересу та національної безпеки 
(Нагорна, 2010). Для України, котра перебуває в 
силовому полі суперечливих соціально-цивіліза-
ційних тенденцій, такі поняття, як «національна 
самосвідомість», «національні інтереси», «наці-
ональна ідея», «національні ціннісні орієнтації», 
«культурна самобутність» і «національна ідентич-
ність» надзвичайно актуальні. Посилення тенден-
цій до усвідомлення необхідності їх формування 
в українському суспільстві має стати засадничою 
складовою частиною державотворення.

Провідну роль у визначеності національної 
спільноти, на думку М. Ґібернау, відіграє націо-
нальна освіта. Вона є тим середовищем, у якому 
формується і розповсюджується образ нації з від-
повідними символами, традиціями, звичаями, 
способом життя та системою національних цін-

нісних орієнтацій. «Успішна ініціація до високої 
культури – її засвоєння, – наголошує дослідниця, – 
вимагає середовища, у якому ця культура домінує, 
має авторитет, пов’язана із владними структурами 
та – вирішальна річ – забезпечує нові можливості 
тим, хто долучився до неї» (Ґібернау, 2012: 29). Без 
відповідної системи освіти забезпечення такого 
середовища неможливе. Це має бути пріоритетом 
в ідентифікаційній стратегії держави.

Для внутрішньої єдності нації важливе зна-
чення має культура, котра дає людям усвідомлення 
своєї спільності. Самобутність національної куль-
тури виявляється через традиції, звичаї, обряди, 
фольклор і мову, що зберігають специфіку наці-
ональної духовності для передачі її наступним 
поколінням. Спільна культура, історія, любов до 
своєї землі, міфи та символи, здатні породжувати 
емоційні зв’язки, – саме це, на думку М. Ґібер-
нау, є «ядром» національної ідентичності, її голо-
вними компонентами (Ґібернау, 2012: 69).

Культура формує духовно-світоглядні та цін-
нісно-смислові ідентифікаційні засади для наці-
ональної самосвідомості. Спільно з мистецтвом 
вона покликана формувати, зберігати, відновлю-
вати та розвивати національно-культурний орга-
нізм суспільства. Вони як інструменти побудови 
громадянського суспільства та якісного розвитку 
нації є невід’ємною складовою частиною фено-
мену національної ідентичності. Національна 
ідентичність формується насамперед засобами 
культури й освіти. Значну роль у цьому відіграє 
літературна освіта, адже саме художні твори міс-
тять національні ціннісні орієнтації, необхідні 
особистості для формування її національної 
ідентичності.

Мистецтво слова є одним із трьох каналів 
формування національної ідентичності, на думку 
представника наративної соціальної психології 
Я. Ласло. Е. Сміт теж вважав, що саме література 
є важливим джерелом формування та становлення 
національної ідентичності, оскільки акумулює 
в собі глибину людської свідомості, історичну 
пам’ять, ментальність, національний характер 
народу та ін. Художня література формує істо-
ричну пам’ять і національну свідомість суспіль-
ства, адже у творах згадані і радісні, і трагічні, 
і повчальні сторінки історії України, порушено 
актуальну проблематику, відповідну певній епосі, 
у якій жив український народ. Через художню 
літературу відбувається пізнання об’єктивної 
дійсності, розвиток мисленнєвої діяльності та 
формування національної самосвідомості на емо-
ційно-почуттєвому рівні. Вона формує насам-
перед емоційну складову частину національної 
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Урись Т. Художня лiтература як джерело формування нацiональної iдентичностi…

самосвідомості, а також уявлення про націю, її 
історичне минуле (історичну пам’ять), традиції, 
звичаї, свята, усвідомлення національних ціннос-
тей і почуття національної гідності. Художній твір 
презентує своєму реципієнтові концептуалізова-
ний автором аналіз стану світу, оцінки реалій і 
явищ дійсності. Через художнє слово митець про-
понує певні ціннісні орієнтири, а якщо врахувати, 
що будь-яка художня творчість завжди постає на 
етнічному ґрунті, а тому має відповідний харак-
тер і власний естетичний погляд (Ю. Мариненко, 
С. Андрусів та ін.), то ці орієнтири набувають спе-
цифічного характеру, а відповідно, і твір кожної 
нації буде особливим і відрізнятиметься від тво-
рів інших етносів і націй. Художній твір кожної 
окремої нації матиме свої диференційні ознаки, 
своєрідні культурні маркери, які визначатимуть 
належність його до певної нації. Особливість 
літератури в тому, що вона не подає і не нав’язує 
готові висновки, їх читач має зробити самостійно.

Творчість українських письменників-класи-
ків і деяких сучасників – це без перебільшення 
скарбниця національного буття, духовних над-
бань народу, його ментальності, сторінок україн-
ської історії. Літературознавиця В. Агеєва у статті 
«Канон класики і колоніальна свідомість» наго-
лошувала, що «канонічні художні тексти завжди 
потужно впливають на формування національно-
культурної ідентичності <…> Без ґрунту, у цьому 
разі канону з його ціннісними ієрархіями, годі 
сподіватися патріотичної згуртованості нації» 
(Агеєва, 2019).

Останнім часом дедалі більше розгорається 
дискусій навколо української художньої літера-
тури, яку учні мають засвоїти у закладі серед-
ньої освіти. Йдеться і про те, що класика втрачає 
актуальність для сучасної молоді, у дітей немає 
особливого інтересу до тієї літератури, яка їм не 
цікава через відсутність у ній схожих до їхнього 
життя ситуацій, проблем тощо. Вони вважають їх 
нудними та несучасними. Пригодницька, детек-
тивна чи фантастична література, можливо, й 
справді сприймалася та читалася б із більшим 
ентузіазмом, проте учні мають засвоїти й інші 
жанри художньої літератури – соціально-психо-
логічні, історичні, філософські тощо з урахуван-
ням, звичайно, вікових особливостей. Література 
формує ціннісні основи особистості. Так, вибір 
художніх творів для читання у закладі середньої 
освіти має враховувати читацькі інтереси учнів, 
проте не варто забувати й про те, що прочитане 
ними має не лише приносити задоволення чи 
формувати критичне мислення, але й виховувати 
національно-патріотичні почуття, національну 

гідність, розуміння важливості народних тради-
цій, звичаїв та обрядів, шанування національ-
ної символіки та святинь. Твори, відібрані для 
читання учнями, мають бути високохудожніми, 
тобто мати високу художньо-естетичну цінність і 
великий естетичний потенціал і в плані вираження 
(форма), і в плані змісту. В. Агеєва стосовно цього 
висловилася так: «Тільки от тожсамість (ідентич-
ність – Т. У.) формується й усталюється не погано 
заримованими патріотичними віршами-гаслами, а 
радше почуттям гордості за отриманий від попе-
редніх поколінь вартісний культурний спадок. 
<…> Про роль літератури у формуванні ідентич-
ності не мають права забувати укладачі шкільних 
програм» (Агеєва, 2019).

Кожен літературний твір самоцінний і має 
потужний виховний вплив. Творчість класиків 
української літератури – це своєрідні уроки, де з 
минулого варто вчитися для майбутнього. Напри-
клад, національна основа художнього мислення 
Т. Шевченка зумовила акцентуацію тих проблем, 
що заважають формуванню міцної української 
держави: нищення гідності народу, деформації 
національного духу, нехтування національним 
минулим, національної зради, комплексу меншо-
вартості, почуття вторинності на власній землі та 
ін. Його Слово крізь епохи доносить сучасникам 
ідею національного самовизначення, що лежить в 
основі національної ідентичності.

Літературна спадщина Б. Грінченка, М. Стариць-
кого, П. Грабовського, С. Руданського, Ю. Федь-
ковича та інших представників другої половини 
ХІХ ст. наповнена патріотичними мотивами любові 
до рідного краю, не зрідка й тужливими, і це від-
билося у картинах життя українців, де панує наці-
ональна та соціальна несправедливість, у закликах 
боротися проти рабства внутрішнього та зовніш-
нього (збірка «Під хмарним небом» Б. Грінченка, 
поезії «Край коминка», «До України», «До молоді» 
М. Старицького, збірка поезій «Пролісок» П. Гра-
бовського та ін.), плеканні усвідомлення кожним 
власної національної належності (поезії «Поету» 
М. Старицького, «Я не співець чудовної природи», 
«Справжні герої» П. Грабовського та ін.).

Визначною постаттю в національно-куль-
турному відродженні українського народу був 
невтомний і працелюбний І. Франко. Він зробив 
вагомий внесок у розвиток національної та соці-
альної свідомості українського народу не лише 
літературною творчістю, а й розвідками літера-
турознавчого й суспільно-політичного характеру 
(«Поза межами можливого» (1900), «Одвертий 
лист до галицької молодежі» (1905), «Українці» 
(1906) та ін.).
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Знаковою постаттю, котра не лише збагатила 
й розширила коло мотивів та образів української 
літератури, але й продовжила традицію форму-
вання національної ідентичності у свідомості 
українців, була й Леся Українка. У її громадян-
ській ліриці звучить чи не найголовніше питання, 
відповідь на яке українці шукають вже не одне 
століття: «Чи довго ще, о Господи, чи довго ми 
будемо блукати і шукати рідного краю на своїй 
землі?» («І ти колись боролась, мов Ізраїль…»).

Семантично й естетично національна іден-
тичність маркує творчість українських письмен-
ників першої половини ХХ ст.: україноцентрич-
ність мотивів та образів у творчості М. Вороного, 
Б. Лепкого, В. Пачовського, П. Карманського, 
М. Рильського, О. Олеся, Є. Маланюка є яскра-
вим тому підтвердженням. Протест проти зана-
пащеності власного краю, національного й соці-
ального гноблення народу звучить у їхній ліриці 
(«Краю мій рідний!» М. Вороного), патріотичні 
мотиви, наповнені вірою у здійснення віковіч-
них прагнень українців до соціального й націо-
нального визволення (поезії «За Україну!», «Коли 
ти любиш рідний край…», «Гей, хто має міць!» 
М. Вороного, «Україні», «Слово про рідну матір», 
«Моя Батьківщина» М. Рильського), органічне 
єднання із природою рідної землі – «малої» бать-
ківщини» – рідного села та «великої» Батьків-
щини – України (поезії «Поле чорніє», «Серпень з 
вереснем» М. Рильського), трепетне ставлення до 
рідної мови (поезії «Рідна мова» М. Рильського, 
«О слово рідне! Орле скутий!» О. Олеся).

Цю традицію продовжили поети-шістдесят-
ники – В. Симоненко, І. Драч, М. Вінграновський, 
Ліна Костенко, В. Стус, І. Калинець, які відтво-
рили історіософські мотиви національного само-
усвідомлення та свободи («Де зараз ви, кати мого 
народу?», «Земля кричить. Шинкують кров’ю 
війни», «Ні, не вмерла Україна» В. Симоненка, 
збірка «Сто поезій» М. Вінграновського, «Біль 
єдиної зброї», «Пастораль XX сторіччя», «Не 

треба думати мізерно», «Умирають майстри» 
Л. Костенко та ін.).

У 70–90-х ХХ ст. – на початку ХХІ ст. 
з’являється література, яка вирізняється своїм 
націоцентричним змістом і відображає ті історичні 
зміни, що відбуваються з українською нацією, 
зокрема поетичні збірки І. Павлюка, П. Вольвача, 
І. Андрусяка, В. Герасим’юка, романи В. Лиса, 
Ю. Винничука, М. Матіос та ін. Соціально зна-
чуща література останніх десятиліть засвідчує, 
що автори, незважаючи на модні віяння й течії, 
продовжують розширювати коло мотивів із наці-
ональною спрямованістю, збагачуючи сферу охо-
плення проблем українського життя.

Висновки. Нові геополітичні реалії, у яких 
опинилася Україна, зумовлюють необхідність у 
соціально й національно орієнтованому поколінні 
українців, формування в них не лише інтелекту-
ально-інформаційних компетенцій та умінь, а й 
виховання громадянських основ і патріотичного 
ставлення, становлення національної самосвідо-
мості та національної гідності. Особлива увага до 
формування національної свідомості й відповідно 
національної ідентичності викликана потребою 
остаточної національної консолідації України. 
Державі потрібна національно свідома молодь, 
тому на освіту, зокрема й вищу, покладається 
важливе завдання – виховати гідних представни-
ків народу. Одним із методів, що цьому сприяє, є 
читання й інтерпретація художніх творів україн-
ських письменників. Література є важливим дже-
релом формування та становлення національної 
ідентичності, адже саме художній твір містить 
концепти – образи, етнокультурні архетипи, сим-
воли, топонімію – ейдологічні маркери, які на 
текстуальному рівні оприявнюють це поняття й 
апелюють до національної ідентичності автора і 
читача. Отже, художній твір не лише духовно зба-
гачує особистість, підвищує її культуру та мис-
тецьку обізнаність, але й формує її національну 
свідомість та ідентичність.
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ДИСТАНЦІЯ ЯК НЕВЕРБАЛЬНИЙ ЗАСІБ КОМУНІКАЦІЇ У КОНТЕКСТІ 
ВЗАЄМОДІЇ КУЛЬТУР: НАЦІОНАЛЬНИЙ І ПСИХОЛІНГВІСТИЧНИЙ ВИМІРИ

У статті розглянуто питання міжкультурної комунікації як особливого виду діяльності, уплив різних куль-
тур на зміст і форми її вираження. Висвітлено доцільність використання невербальних засобів на прикладі 
проксемічних компонентів спілкування. Досліджено проксеміку як ідіоетнічний невербальний код міжкультурної 
комунікації, проаналізовано роль проксемічного маркера як засобу вираження емоційного стану співрозмовників, 
їхнього соціального статусу, особливостей міжкультурного спілкування. Налагоджуючи відносини між людьми 
у процесі спілкування, необхідно враховувати соціальний престиж, стать, вік, характер взаємин, національно-
етнічні ознаки, екстравертність-інтровертність й інші особистісні характеристики. Вказано на психолінгвіс-
тичні особливості комунікативної поведінки осіб різних культур.

Запропоновано аналіз такого важливого параметра невербальної міжкультурної комунікації, як дистанція 
між співрозмовниками. Представлено загальний огляд наукових праць українських та іноземних лінгвістів, пси-
хологів і психолінгвістів, які дали можливість визначити умови міжособистісної взаємодії, структуру процесу 
конструювання міжособистісного простору. Обґрунтовано необхідність вивчення культурних реалій різних кра-
їн, представниками яких є іншомовні комуніканти. Виокремлено характерні риси міжкультурної поведінки різних 
лінгвокультурних співрозмовників, які пов’язані з менталітетом, культурними особливостями й релігійними та 
моральними переконаннями. Здійснено характеристику відстані між співрозмовниками у процесі комунікації із 
представниками контактних і неконтактних культур. Визначено основні види дистанцій між співрозмовника-
ми, вказано на їхні лінгвістичні та психолінгвістичні особливості. Описано особистий простір співрозмовників 
із Японії, Франції, Італії, Німеччини, США тощо. Встановлено, що різні культури мають неоднакові правила 
обміну інформацією. У процесі міжкультурного спілкування правильно обрана дистанція істотно впливає на 
його здійснення. Порушення просторового чинника (наприклад, вторгнення в інтимну зону іншої людини) зна-
чною мірою може позначитися на емоційному стані співрозмовників, вплинути на результативність та ефек-
тивність комунікації.

Ключові слова: невербальні засоби, міжкультурна комунікація, проксеміка, дистанція, культура співроз-
мовника.
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DISTANCE AS A NON-VERBAL COMMUNICATION MEAN  
IN THE CONTEXT OF THE INTERACTION OF CULTURES:  
NATIONAL AND PSYCHOLINGUISTIC MEASUREMENTS

The issue of intercultural communication as a special kind of activity, the influence of different cultures on the content 
and forms of its expression is considered in the present manuscript. The expediency of application of the non-verbal means 
on the example of proxemic components of communication is highlighted here. Proxemics was studied as an idio-ethnic 
non-verbal code of the intercultural communication. The role of the proxemic marker as the mean of the expressing of 
emotional state of collocutors, their social status, and features of intercultural communication was analyzed. It is necessary 
to take into account a social prestige, gender, age, the nature of relationships, national-ethnic characteristics, extrovert-
introvert and other personal characteristics in when arranging the relationships between people in the process of their 
communication. The psycholinguistic features of the communicative behavior of persons of different cultures are pointed.

An analysis of such an important parameter of non-verbal intercultural communication as distance between the 
collocutors is offered. A general review of the scientific works of Ukrainian and foreign linguists, psychologists and 
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psycholinguists, that gave an opportunity to determine the conditions of interpersonal interaction, the structure of the 
process of constructing of interpersonal space. The study substantiates the need to study the cultural realities of different 
countries represented by foreign language communicators. The distinctive features of the intercultural behavior of 
different linguistic and cultural collocutors who is related with the mentality, cultural peculiarities, religious and moral 
convictions are distinguished. The characteristics of distance between the collocutors in the process of communication with 
the representatives of contact and non-contact cultures. The main types of distances between the collocutors are defined, 
their linguistic and psycholinguistic features are indicated. Personal space of collocutors from Japan, France, Italy, 
Germany, USA, etc. is described. It was determined that different cultures have diverse rules of the information exchange. 
It was concluded that in the process of intercultural communication, the right distance is significantly influencing its 
implementation. The violation of the spatial factor (for example, invasion into the intimate zone of another person) might 
significantly affect the emotional state of the collocutors, affect the performance and efficiency of communication.

Key words: non-verbal means, intercultural communication, proxemics, distance, collocutors’ culture.

Постановка проблеми. Одним із найважли-
віших компонентів життя людини є комунікація 
як один із основних способів людського спілку-
вання. Спілкування має вагоме значення у фор-
муванні людського інтелекту, психіки, станов-
ленні й розвитку культурної поведінки людини. 
Комунікація сприяє розширенню загального люд-
ського світогляду, сприймання, мислення, розви-
тку людини як особистості (Кайдалова, 2011: 8). 
Термін «комунікація» з’явився в науковій літера-
турі на початку ХХ ст. і використовується у трьох 
значеннях: 1) засоби зв’язку будь-яких об’єктів 
матеріального й духовного світу; 2) спілкування, 
передавання інформації від людини до людини 
(міжособистісна комунікація); 3) спілкування й 
обмін інформацією в суспільстві (соціальна кому-
нікація) (Коваленко, 2015: 173). Найефективні-
шим засобом інформаційного зв’язку між комуні-
кантами є словесне (вербальне) мовлення, однак 
спілкування відбувається не лише й не завжди за 
допомогою словесного вираження. Крім словес-
ної мови, для комунікативного зв’язку людство 
використовує цілу низку немовних (невербаль-
них) засобів, які супроводжують або замінюють 
звичайне мовлення у спілкуванні.

Аналіз досліджень. Дослідженням невер-
бальної комунікації займаються представники 
різних наук: психології, педагогіки, лінгвістики, 
риторики, медицини тощо. Велику роль у дослі-
дженні невербальних засобів відіграли відомі 
праці Ч. Дарвіна («Вираження емоцій у людини 
і тварин», 1872), Е. Кречмера («Фізичні дані і 
характер», 1925), Г. Шелдона («Варіації фізич-
них характеристик людини», 1940), Д. Ефрона 
(«Жести й навколишнє середовище», 1941), 
Е. Холла «Німа мова», 1959), Дж. Фаста («Мова 
тіла», 1970) та ін. До складу невербальної кому-
нікації належать такі основні підсистеми: оптико-
кінетична, яка охоплює зовнішність співроз-
мовника, міміку та погляд, пантоміміку (пози та 
жести); паралінгвістична, до якої належать харак-
теристики голосу: тональність, тембр, частотні 
характеристики тощо; екстралінгвістична, до 

якої належать темп мовлення, паузи та ін.; про-
сторова (міжособистісний простір), виміри якої 
вивчає проксеміка (Носенко, 2013: 22). Усі засоби 
невербальної комунікації мають індивідуальний 
характер, залежать від індивідуально-психоло-
гічних ознак, соціуму, національної належності 
особистості. Науковці визначили, що різноманітні 
невербальні сигнали в особистісному спілкуванні 
містять від 60 до 80% інформації. Це свідчить про 
те, що більша частина спілкування відбувається 
без участі засобів мовного коду, але з орієнтацією 
на паралінгвістичні елементи й елементи інших 
семіотичних систем (Голубєва та ін., 2015: 44).

Серед невербальних компонентів комунікації 
особливою є система організації простору і часу 
спілкування. Український науковець М. Махній 
(Махній, 2009) у своїй праці «Невербаліка і куль-
тура» дійшов висновку, відповідно до якого зміст, 
результативність комунікації, самопочуття, пове-
дінка співрозмовників залежать від їхнього роз-
міщення у просторі. Щоб установити або підтри-
мати комунікацію з людиною, потрібно не лише 
дивитися їй в очі, а й триматися на певній відстані 
від неї. Відомий антрополог Е. Холл був першим 
ученим, який звернувся до просторових потреб 
людини. На початку 60-х рр. XX ст. науковець 
увів спеціальний термін для цього напряму дослі-
джень – «проксеміка». Проксеміка вивчає про-
сторові умови спілкування, зокрема відстань між 
співрозмовниками, їхнє просторове розміщення, 
вплив території на процес комунікації. Проксеміч-
ному компоненту як невербальному засобу кому-
нікації присвятили наукові праці Т. Терещенко 
(Терещенко, 2010), А. Шелякіна (Шелякіна, 2012), 
О. Хміляр (Хміляр, 2012), В. Тимкова (Тимкова, 
2018), А. Болотнікова (Болотнікова, 2019) та ін.

Окремі комунікативні особливості, зокрема 
відстань між співрозмовниками, зумовлені належ-
ністю комуніканта до різних культур, націй, етно-
сів. За сучасних умов глобалізації, міграції, розши-
рення міжнародних контактів великого значення 
набувають міжкультурні зв’язки представників 
різних держав, які виносять спілкування на інший 
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рівень. У зв’язку з цим постає необхідність звер-
нення до питань міжкультурної комунікації, дослі-
дження особливостей комунікативної поведінки 
осіб різних культур. У кожній культурі елементи 
вербальної та невербальної комунікації мають такі 
значення, які зрозумілі лише для носіїв певної 
культури. Подібність або відмінність етнокультур-
них мовних чи немовних стереотипів може спри-
чинити комунікативні непорозуміння, на подо-
лання яких потрібні неабиякі зусилля й час.

Актуальність дослідження зумовлена форму-
ванням компетенції спілкування із представни-
ками різних лінгвокультур, знанням психолінгвіс-
тичних особливостей іншомовних носіїв певної 
цивілізації.

Мета дослідження – з’ясувати роль проксе-
міки як невербального засобу комунікації, визна-
чити відстань між співрозмовниками в різних 
лінгвокультурних середовищах, охарактеризувати 
психолінгвістичні особливості комунікативної 
поведінки осіб різних культур.

Об’єктом дослідження є проксеміка як невер-
бальний засіб комунікації, зокрема дистанція між 
комунікантами.

Предметом дослідження є функції та роль про-
ксемічного маркера як засобу вираження емо-
ційного стану комунікантів, психолінгвістичних 
ознак мовців, особливостей міжкультурного спіл-
кування.

Виклад основного матеріалу. Зміна відстані 
між мовцями є невіддільною частиною комуні-
кативного зв’язку. Просторові зміни призводять 
до зміни тональності спілкування, надають йому 
інших акцентів. Основні категорії проксеміки – це 
міжособистісна дистанція (відстань між комуні-
кантами під час спілкування) та просторова орієн-
тація (орієнтація співрозмовників відносно один 
одного) (Терещенко, 2010: 28). Міжособистісний 
простір – відстань, яку неусвідомлено встанов-
люють під час безпосередньої комунікації між 
людьми. Часто успіх спілкування певною мірою 
залежить від комфортності дистанції, котру займа-
ють учасники комунікативного акту. Міжособис-
тісний простір – це і місце перебування співроз-
мовників. Воно враховує претензії кожної людини 
на наявність власного «життєвого простору», 
який окреслюють із допомогою жестів, особис-
тих речей. Порушення цього простору може дра-
тувати, призводити до неетичної поведінки спів-
розмовника (Голубєва та ін., 2015: 44–45).

Дистанція спілкування має смислове наванта-
ження як складова частина комунікативної ситу-
ації. Відстань між співрозмовниками у процесі 
комунікації залежить від багатьох чинників: від 

спрямування спілкування, від різних характерис-
тик суб’єктів спілкування (їхнього віку, соціаль-
ного статусу, близькості, психолінгвістичних осо-
бливостей, національних звичаїв тощо). За даними 
засновника просторової психології Е. Холла 
(Холл, 2008) дистанція між співрозмовниками 
залежить від виду взаємодії та може бути таких 
видів: інтимна дистанція (відповідає інтимним 
стосункам) – до 0,5 м; міжособистісна дистанція 
(при бесідах, спілкуванні з друзями) – 0,5–1,2 м; 
соціальна дистанція (притаманна неформальним 
соціальним і діловим стосункам) – 1,2–3,7 м; 
публічна дистанція – 3–7 м і більше. За будь-якого 
спілкування правильно обрана дистанція істотно 
впливає на його здійснення (Носенко, Петренко, 
2013: 28–29). Порушення просторового чинника 
(наприклад, вторгнення в інтимну зону іншої 
людини) значною мірою може позначитися на 
емоційному стані співрозмовників, вплинути на 
результативність та ефективність комунікації.

Треба враховувати, що більшості невербальних 
засобів комунікації притаманна національна своє-
рідність, ідіоетнічність. Комунікація може відбу-
ватися як між людьми одного лінгвокультурного 
походження, так і між представниками різних 
культур і мов. Потрапляючи в інше лінгвокуль-
турне середовище, людина опиняється в іншому 
світі цінностей і законів спілкування. Кожен учас-
ник комунікативного процесу кодує та декодує 
інформацію залежно від свого етнокультурного 
походження та когнітивних очікувань. Непра-
вильна інтерпретація та непорозуміння можуть 
зумовити комунікативні проблеми або культур-
ний шок. На це необхідно зважати у процесі спіл-
кування із представниками інших культур (Уща-
повська, 2016: 170–171). Так, результативність 
комунікативного зв’язку з іноземними співроз-
мовниками частково залежить від «комфортності 
дистанції», яку займають співбесідники. Від-
стань між співбесідниками є ідіоетнічною озна-
кою. У кожного народу відстань різна. Неодна-
кові культури різняться нормами, що регулюють 
допустимий ступінь експресивності та масштаб 
особистісного простору. Саме культурі належить 
вирішальна роль у тому, які просторові дистанції 
підтримують співрозмовники під час комунікації.

Різноманітні наукові дослідження показують, 
що культури відрізняються за своїми правилами 
щодо використання персонального та інтерперсо-
нального простору. Е. Холл здійснює поділ куль-
тур на контактні та неконтактні (Холл, 1959: 149). 
Контактні культури – це спільноти, у яких кому-
ніканти знаходяться близько один до одного, три-
мають прямий візуальний контакт, частіше засто-
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совують дотикові елементи та достатньо голосно 
розмовляють. Неконтактним культурам властиве 
зберігання особистого простору, тримання пев-
ної дистанції та невтручання в особистий про-
стір співрозмовника. Цей поділ вказує саме на 
національно марковані ідіоетнічні ознаки про-
ксеміки як елемента міжкультурної комунікації. 
Дослідження також показали (Ущаповська, 2016), 
що в більшості культурних спільнот необхід-
ність у персональному просторі з віком зростає. 
Слід також зазначити, що гендерні просторові 
взаємозв’язки значно різняться залежно від етно-
культурного походження. Знання культурних норм 
територіального управління та інтерперсональної 
просторової поведінки є важливим аспектом між-
культурної компетенції, що допомагає уникати 
стереотипних очікувань щодо просторових норм 
в окремому лінгвокультурному середовищі.

Для успішної комунікації з іноземцями необ-
хідно враховувати етнічні особливості їхньої 
особистої дистанції, оскільки незручну для спів-
бесідника дистанцію під час розмови можуть 
несвідомо сприймати чи й свідомо трактувати 
як вторгнення в особистий «життєвий простір» 
або ж як відчуженість, небажання йти на збли-
ження тощо.

В усіх культурах світу втручатися в чужу 
інтимну зону не прийнято. Непорозуміння вини-
кають у зв’язку з тим, що у західних культурах 
ця зона становить близько 60 см, у східноєвро-
пейських – 45 см. У країнах південної Європи 
та Середземномор’я це відстань від кінчиків 
пальців до ліктя. Для комунікації найбільш важ-
ливим є особистий простір. Ця зона дорівнює 
45–120 см, і в ній здійснюється більшість кому-
нікаційних контактів людини. Незнання меж осо-
бистої зони може зумовити конфлікт. Наприклад, 
латиноамериканці спілкуються, знаходячись у 
зоні для них особистій, а для північних амери-
канців – інтимній (Ушакова, 2011: 252). Етноп-
сихологи неодноразово окреслювали приклади 
нарікань арабів на європейців: «Що трапилося, 
чому вони стоять від мене так далеко?» Латино-
американці сприймають намагання північноаме-
риканців відступити на звичну для них більшу 
відстань як неповагу до них. Не в останню чергу 
з тієї ж причини азійці, зокрема японці, відгу-
куються про американців і європейців, як про 
холодних, недоброзичливих людей.

Англійці та жителі скандинавських країн не 
переносять замаху на свій особистий простір, 
тому у спілкуванні з ними варто надавати пере-
вагу соціальній дистанції. Японці оцінюють дотик 
як повну втрату самоконтролю, як прояв недо-

брозичливості та навіть агресії. Японці бажають 
знаходитися на відстані не менше 1 м – саме така 
відстань дає можливість їм виражати необхідну 
коректність і шанобливість. Французи менше, ніж 
інші європейці схильні до догм і правил. Вони 
більш відкриті у спілкуванні, легко переходять 
в особисту дистанцію, але в діловій комунікації 
для них дуже важливий професіоналізм. Наймен-
ший сумнів у ділових якостях співбесідника може 
змусити француза перейти з близької дистанції 
на далеку. Арабам для повноцінного спілкування 
необхідно доторкатися один до одного, бук-
вально відчувати дихання іншої людини! Поплес-
кування по плечі, дотик до руки для араба – не 
фамільярність, а вираження дружелюбності. До 
такої манери спілкування схильні й жителі Гре-
ції, Туреччини, Іспанії, Італії. На їхню думку, не 
доторкатися до співрозмовника – означає стави-
тися холодно та недружелюбно. У Німеччині та 
США чоловіки комунікують на більшій відстані 
та менше торкаються один одного порівняно з Іта-
лією. Італійські чоловіки стоять ближче один до 
одного та торкаються один одного значно частіше, 
ніж італійські жінки. Крім того, італійські чоло-
віки спілкуються зі своїми співбесідниками за 
допомогою тих невербальних засобів, які властиві 
тільки для німецьких та американських жінок. 
Отож, у Європі відстань між співрозмовниками 
збільшується із півдня на північ: від 40 см в Італії 
до 2 м в Англії. За даними наукових досліджень, 
у домашніх умовах відстань між дівчатами, моло-
дими жінками становила в середньому 0,55–1 м, 
а між чоловіками – 0,7–1,56 м. На вулиці ці вели-
чини дещо різнилися: 0,3–1,0 м між дівчатами, 
молодими жінками і 1,2–1,75 м між чоловіками. 
Отже, для успішного спілкування з іноземцями 
потрібно враховувати особливості їхньої особис-
тої дистанції.

Висновки. Трансформації просторового роз-
ташування супроводжуються різними невербаль-
ними засобами людського спілкування: жестами, 
мімікою, потиском рук, обіймами тощо, допо-
внюючи одне одного й регулюючи комунікативну 
поведінку співрозмовників. Ініціаторами змін 
(скорочення або збільшення дистанції) можуть 
бути як адресант, так і адресат залежно від обста-
вин комунікації й намірів співрозмовників.

Символи, які впливають на встановлення про-
ксемічної дистанції – неоднакові. Згідно із пси-
холінгвістичними даними зміна міжособистісної 
дистанції в межах культурного стереотипу має 
груповий характер, скажімо, збільшення дистан-
ції комунікації зі старшими за віком співрозмов-
никами, віддаленість від «незнайомих», набли-
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женість до «родичів». Жорсткість стереотипу 
культурної поведінки більш чітко виражається 
в осіб із підвищеною тривожністю. Високий 
рівень тривожності як чинник неповної адапта-
ції зумовлює реакцію «втечі», що проявляється у 
збільшенні дистанції. Вибір дистанції комунікації 
здійснюють несвідомо, але людина завжди реагує, 
якщо реальна дистанція не відповідає нормі.

На вибір дистанції в комунікації впливають 
соціальний престиж комунікантів, національно-
етнічні ознаки, стать, вік, характер взаємовідно-
шень, екстравертність-інтровертність та інші осо-
бистісні характеристики. Порушення оптимальної 
дистанції співбесідники сприймають негативно, 

тому вони прагнуть її змінити, що призводить до 
виникнення «ефекту рухливого спілкування».

Різні культури мають неоднакові правила 
обміну інформацією. Відмінність у національних 
культурах і поведінці бере свій початок з історії 
формування національної спільності та традицій, 
які зароджувалися упродовж століть у різноманіт-
них народів. Це позначається на звичаях і нави-
чках комунікативної поведінки, а також певній 
логіці та стереотипі поведінки у представників 
тієї або іншої культури. Отже, у процесі між-
культурних контактів має велике значення вміння 
представників зважати на особливості тієї куль-
тури, з носіями якої відбувається комунікація.
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ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНО СПРЯМОВАНОГО ЗМІСТУ 
ПЕДАГОГІЧНО-ПРАВОВОЇ ПІДГОТОВКИ  

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

В умовах професійної освіти класичні курси правових дисциплін повинні бути не лише фахово зорієнтованими, 
а й спрямованими на формування педагогічно-правової основи для спеціальних знань. Водночас логіку педагогіч-
но-правової підготовки, єдність курсу правових дисциплін необхідно зберегти й передати студентам. Мета 
статті – обґрунтування шляхів реалізації професійно спрямованого змісту педагогічно-правової підготовки 
майбутніх учителів початкової школи, послуговуючись аналізом змісту навчання з погляду фахового спрямування 
теперішньої освіти. Уточнено завдання викладання правових дисциплін майбутніми вчителями початкових кла-
сів у контексті гуманізації освіти, де важливі два аспекти: здатність моделювати педагогічні процеси і вміння 
практично застосовувати отриманий розв’язок педагогічно-правової підготовки. Такі вміння формує й розвиває 
викладання правових дисциплін для вчителів початкових класів – дисципліна, спрямована на педагогічно-право-
ву підготовку педагогів початкових класів. Для вивчення низки педагогічних явищ послуговуються педагогічно-
правовими моделями, точніше, спрощеним формальним їхнім описом, враховуючи найсуттєвіші чинники дослі-
джуваного явища. Відповідно до окресленого широкого спектру педагогічно-правових моделей та галузі їхнього 
застосування сучасний педагог зобов’язаний ґрунтовно володіти правовими поняттями й методами досліджен-
ня педагогічних процесів. Основи таких навичок необхідно формувати у студентів педагогічних спеціальностей 
уже під час вивчення ними нормативних правових (правознавство, педагогічно-правове моделювання, правова 
статистика) та педагогічних (педагогічні теорія й менеджмент) дисциплін, поглиблюючи програми спеціальних 
дисциплін (методи навчання в початковій школі, ігрові методи тощо). Водночас, викладаючи базові педагогічні 
дисципліни, варто за можливості якнайширше застосовувати такі поняття й методи, поглиблюючи навички 
студентів у правовій галузі. Виконання таких важливих завдань варто розпочинати з упровадження концепції 
викладання правових дисциплін для вчителів початкової школи. Основними шляхами викладання правових дис-
циплін, ознайомлення студентів з ними є: поступове формування переконаності студентів у потребі глибокого 
засвоєння ними основних понять і методів правових дисциплін; посилення інтересу студентів до правових дисци-
плін, поглиблення розуміння їх понять і методів; збільшення ефективності міжпредметних зв’язків із базовими 
педагогічними дисциплінами; набуття студентами практичних навичок правового моделювання в початковій 
школі і застосування правових методів у педагогічному аналізі.

Ключові слова: майбутні учителі, педагогічно-правова підготовка, професійне спрямування змісту початко-
вої школи шляхи реалізації.
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WAYS TO IMPLEMENT PROFESSIONALLY FOCUSED CONTENT  
OF THE PEDAGOGICAL AND LEGAL TRAINING  

OF THE FUTURE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS

Professional education provides classical courses of legal disciplines, which should be focused on development 
of the pedagogical and legal basis of professional and specialized knowledge. However, the logics of the pedagogical 
and legal preparation, integrity of the course of legal disciplines should be preserved and transferred to students. The 
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goal of the article is to substantiate the ways to implement professionally focused content of the pedagogical and legal 
training of the future elementary school teachers basing on the analysis of the training content in terms of professional 
focus of the present education. The work specifies the tasks of teaching legal disciplines by the future elementary school 
teachers in context of education humanization, where two aspects are very important, particularly the ability to model 
pedagogical processes and capacity of practical application of the mastered skills of the pedagogical and legal training. 
That knowledge is developed by teaching the legal disciplines for elementary school teachers – the course, focused on 
the pedagogical and legal training of elementary school teachers. To study a set of pedagogical phenomena, pedagogical 
and legal models are used, particularly a simplified formal description of the models, considering the essential factors 
of the studied phenomenon. According to the outlined wide range of the pedagogical and legal models and the sphere of 
their application, a modern teacher should have good knowledge of legal notions and methods of pedagogical processes 
examination. The basis of such knowledge should be developed by the students of pedagogical specialties already when 
they study the normative legal (law science, pedagogical and legal modeling, statistics) and pedagogical (pedagogical 
theory and management) courses, whereas intensifying the programs of specialized disciplines (teaching methods in 
elementary school, game methods, etc.). Moreover, while teaching the basic pedagogical disciplines, it is expedient to 
use such notions and methods widely, improving the students’ legal skills. Performance of such complicated tasks should 
start with introduction of the concept of legal disciplines teaching for elementary school teachers. The principal ways 
of the legal disciplines teaching for students involve gradual development of the students’ confidence in the necessity 
to get deep knowledge of the key notions and methods of legal disciplines; increased students’ interest to legal courses, 
comprehension of their concepts and methods; improved efficiency of the inter-disciplinary relations with the basic 
pedagogical courses; mastering of the practical skills of legal modeling at elementary school and application of legal 
methods in the pedagogical analysis.

Key words: future teachers, pedagogical and legal training, professionally focused content of elementary school, ways 
of implementation.

Постановка проблеми. Основні значущі інно-
ваційні процеси у професійній освіті й педаго-
гіці полягають у розробленні методологічних і 
теоретичних основ гуманізації фахової освіти. 
Гуманізація – найважливіша ознака перспектив-
ної системи освіти, спрямована на випередження 
всієї системи, її орінтацію на проблеми розвитку 
креативного потенціалу людини. У процесі підго-
товки вчителів початкових класів правова освіта 
дуже важлива, позаяк слугує підґрунтям для опа-
нування системи відповідних знань.

Тому школі потрібні творчі вчителі, які вміють 
працювати з людьми, з колективом, глибоко розу-
міють і знають свою роль у суспільстві, вміють 
використовувати набуті знання, вміння та нави-
чки на практиці, тобто професійно компетентні. 
З огляду на це, основною метою вищої освіти є 
підготовка кваліфікованого педагога відповідного 
рівня та профілю, конкурентоздатного на ринку 
праці, компетентного, який вільно володіє про-
фесією та орієнтується в суміжних галузях діяль-
ності, готового до постійного професійного росту, 
соціальної та професійної мобільності.

Одним із шляхів вирішення зазначеної про-
блеми є оновлення вищої освіти, перенесення 
уваги з процесу навчання на його результат, орі-
єнтація змісту й організації навчання на компе-
тентнісний підхід і пошук ефективних механізмів 
його запровадження» (Тесленко, 2017: 3).

Відповідно до професійної компетентності 
вчителя, його практичної підготовки «сучасні 
вимоги набувають більш вираженого характеру. 
Саме тому вкрай необхідним є пошук таких під-

ходів, які дозволяють зробити новий крок у мето-
дичній підготовці майбутнього вчителя» (Комар, 
2011: 30). Основою навчання у закладі вищої 
освіти повинна бути посилена фундаментальна 
дидактична й методична підготовка, а навчальний 
процес має тяжіти до творчої фахової діяльності, 
бути спрямованим на формування особистості 
педагога з якостями згідно з наявними вимогами 
і забезпеченням успішності в їхній практичній 
діяльності.

Аналіз досліджень. Пpoблeмaм пpaвoвої 
ocвіти мaйбутньoгo педагога, фopмувaнню їхньої 
гpoмaдянcькoї зpілocті, гoтoвнocті дo пpaвoвoгo 
виxoвaння мoлoді присвячено низку праць. 
Зокрема теоретичні та практичні аспекти фор-
мування педагогічної культури викладача у про-
цесі підготовки майбутнього магістра із право-
знавства до викладацької діяльності аналізував 
у своїх працях Є. Безсмолий. Діяльнісний аспект 
розвитку правової компетентності досліджував 
науковець М. Галатюк. Учені І. Дарманська й 
Т. Тесленко ґрунтовно вивчали особливості фор-
мування змісту правової підготовки майбутніх 
учителів початкової школи в умовах ступеневої 
освіти. У наукових працях О. Шестопалюк дослі-
джено структуру професійної компетентності 
майбутніх учителів правознавства. Роль загаль-
ноправових навчальних дисциплін у формуванні 
креативного потенціалу майбутнього вчителя 
вивчала А. Шадріна. Дослідники Ю. Козловський, 
В. Ортинський, М. Пашечко детально аналізують 
компетентнісний підхід як методологічний орієн-
тир модернізації сучасної освіти.
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Отож, у наукових джерелах наголошено на 
потребі формувати правову підготовку майбут-
ніх учителів початкових класів. Водночас нині 
недостатньо досліджені теоретичні аспекти та 
можливості практичного втілення принципу 
педагогічної готовності до формування право-
вої компетентності школярів молодшої школи в 
педагогічно-правовій підготовці учителів почат-
кових класів.

Мета статті – обґрунтування шляхів реалізації 
професійно спрямованого змісту педагогічно-пра-
вової підготовки майбутніх учителів початкової 
школи, послуговуючись аналізом змісту навчання 
з погляду фахового спрямування сучасної освіти.

Виклад основного матеріалу. Міжнародні 
експерти освіти «почасти називають ключові 
компетентності індикаторами, за якими уможлив-
люється визначення готовності учня до життя у 
соціумі за багатьма параметрами (я – особистість; 
я – індивідуальність; я – сім’я; я – заклад освіти; 
я – організації, підприємства, установи; я – навко-
лишній світ тощо). З іншого боку, сучасний ринок 
праці як детермінанта розвитку соціально-еконо-
мічних відносин і кореляційний чинник глобалі-
заційних процесів вимагає від освіти навченості 
людини оперувати технологіями і знаннями, які 
відповідають на потреби і виклики інформацій-
ного суспільства» (Паламар, 2018: 277).

Ознаками формування фахової компетент-
ності майбутніх учителів правознавства є: гума-
ністичне спрямування, яке виявляється в орі-
єнтації на універсальні цінності, визнання й 
повагу свободи вибору кожної особистості, від-
повідальність за власний вибір як умови розви-
тку індивіда та його самореалізації; цілісність 
як взаємозв’язок навчання, виховання й поступу 
особистості студента в системному формуванні 
фахово орієнтованих знань, їхньої поліфункці-
ональності; комунікативність і компетентність; 
потреба у формуванні інформаційно компетент-
ної особи, коли студенти працюють в інформа-
ційній освітній сфері; розвиток чуття національ-
ної самосвідомості й поваги до інших народів, 
виховання почуття історичної пам’яті, здобуття 
досвіду ціннісного самоствердження; зміщення 
акценту від опанування знань до їхнього кон-
струювання, за якого системотворчою основою 
навчально-виховного простору стає власне сту-
дент, що входить до системи ціннісних відносин.

Отже, фахова компетентність педагога права 
є інтегративною властивістю індивіда з комп-
лексом фахово ціннісних науково-теоретичних 
знань і практичних навичок, уродженого хисту 
до педагогічної діяльності поряд із відповідними 

моральними якостями, що вдосконалює розвиток 
особистості учнів та їхньої правової грамотності 
на базі застосування новітніх навчальних методик 
і технологій.

У галузевому стандарті вищої освіти України 
галуззю професійної діяльності вчителя право-
знавства визначено сферу освіти, в тому числі 
середню загальну (повну) освіту, органи управ-
ління освітою, систему правоохороних органів, 
у тому числі ювенальної юстиції. Для повноцін-
ної підготовки фахівця до роботи в зазначених 
галузях необхідне розроблення такої технології 
навчання, що забезпечила б можливість ефектив-
ної діяльності в кожному із зазначених напрямів 
(Шестопалюк, 2014: 146).

На нашу думку, завдання новітньої педаго-
гічно-правової підготовки студентів закладів 
вищої освіти педагогічного профілю полягають у 
вирішенні таких проблем, як: надання студентам 
глибоких правових знань; вироблення у студентів 
системи правового мислення; виховання педа-
гогічно-правової культури студентів; практичне 
застосування навчального матеріалу; закріплення 
правових фактів завданнями фахового спряму-
вання; застосування правових знань у відповідних 
дисциплінах.

Модель фахівця педагогічного профілю потре-
бує розвитку не лише галузевих, а й соціально-
психологічних, індивідуальних та креативних 
особливостей студентів.

Ми уточнили й конкретизували завдання 
викладання правових дисциплін майбутніми вчи-
телями початкових класів у контексті гуманізації 
освіти. Це зокрема:

–	 виховання педагогічно-правової культури 
студентів;

–	 забезпечення належного рівня правових 
знань та вмінь студентів для застосування право-
вих методів у фаховій діяльності вчителів почат-
кових класів;

–	 розкриття логічної побудови педагогічно-
правової підготовки і усвідомлене застосування 
правових знань для виконання прикладних 
завдань;

–	 забезпечення умов для індивідуального опа-
нування студентами правовими дисциплінами;

–	 поліпшення поглибленої підготовки студен-
тів із правових дисциплін та забезпечення наступ-
ності й неперервності їхнього вивчення упродовж 
усього навчального періоду;

–	 формування навичок роботи з довідковими 
джерелами;

–	 цілеспрямований розвиток творчого хисту 
студентів та їхніх індивідуальних рис тощо.
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Для втілення окреслених завдань варто покра-
щити навчальний зміст у контексті його гуманіза-
ції та прикладного спрямування. Викладаючи пра-
вові дисципліни, належить мотивувати навчання, 
спрямовуючи основну увагу на те, аби студенти 
чітко розуміли, що абстрактні поняття правових 
дисциплін вони застосовуватимуть у майбутній 
практиці. Для цього повинно бути оптимальне 
співвідношення поміж обсягом теоретичних 
принципів і прикладних знань.

Змістом курсу «Правознавство для вчителів 
початкових класів» передбачено низку тем згідно 
з фаховою підготовкою.

Варто зазначити, що низка науковців не вба-
чає потреби в якихось особливих правознавчих 
знаннях для вчителів початкових класів, позаяк 
правознавство як навчальний предмет єдиний 
для будь-якого фаху, проте інтерпретація його 
теоретичних положень не мусить бути фахово 
зорієнтованою.

Ми вважаємо такі погляди досить категорич-
ними та водночас справедливими, наприклад, 
у класичних університетах. В умовах фахової 
освіти класичні курси правових дисциплін пови-
нні бути не лише фахово зорієнтованими, а й 
спрямованими на формування педагогічно-пра-
вової основи для фахових і спеціальних знань. 
Водночас логіка педагогічно-правової підготовки 
науки, єдність курсу правових дисциплін необ-
хідно зберегти й передати студентам. Курс «Пра-
вознавство для вчителів початкових класів» абсо-
лютно доцільний, лише потребує теоретичного 
вдосконалення й коригування його змісту, обсягу, 
методичних основ тощо.

Наявність у студентів правових навичок – ще 
не ознака того, що вони вміють послуговуватися 
ними в конкретних педагогічних ситуаціях чи у 
власній фаховій діяльності. Тут дуже важливі два 
аспекти: здатність моделювати педагогічні про-
цеси і вміння практично застосовувати отриманий 
розв’язок педагогічно-правової підготовки. Такі 
вміння формує й розвиває викладання «Правових 
дисциплін для вчителів початкових класів» – дис-
ципліна, спрямована на педагогічно-правову під-
готовку вчителів початкових класів. Достеменно 
спроєктувати зміст дисципліни можливо, врахо-
вуючи напрям підготовки й майбутньої професії.

Завдяки застосуванню правових дисциплін у 
початковій школі можливі:

–	 виокремлення й формальний опис право-
вими співвідношеннями найважливіших, суттє-
вих зв’язків поміж змінними та об’єктами (для 
вивчення такого складного об’єкта зазвичай 
потрібний високий ступінь абстракції);

–	 одержання висновків, адекватних дослі-
джуваному об’єкту такою самою мірою, що й 
наявні передумови, виходячи з чітко сформу-
льованих вихідних даних і відношень, редукцій-
ними методами;

–	 здобуття індуктивним шляхом нових знань 
стосовно досліджуваного об’єкта: оцінка харак-
теру залежності поміж його змінними, що най-
більше відповідають наявним спостереженням;

–	 достеменне й компактне визначення твер-
дження теорії, формулювання її понять і висно-
вків завдяки застосуванню педагогічно-правової 
підготовки термінології.

Для вивчення низки педагогічних явищ послу-
говуються педагогічно-правовими моделями, точ-
ніше спрощеним формальним їх описом, врахову-
ючи найсуттєвіші чинники досліджуваного явища.

Педагогічно-правова модель вибудовується 
переважно за такою схемою: формулювання пред-
мета й мети дослідження; виокремлення структур-
них та функціональних елементів досліджуваної 
системи згідно з метою, виявлення найважливі-
ших якісних характеристик таких елементів; якіс-
ний опис взаємозв’язків поміж виокремленими 
елементами; введення символічних позначень 
для врахованих педагогічних ознак об’єкта й фор-
мулювання для нього моделі у вигляді формалі-
зованих відношень між ними; аналіз і розв’язок 
отриманої моделі; аналіз завдяки розв’язку педа-
гогічно-правової моделі досліджуваного право-
вого об’єкта й формулювання практичних реко-
мендацій стосовно ухвалення рішень.

Важливо розрізняти структурну й змістову 
складові частини моделі. Правова структура 
моделі, ба навіть числові значення величин, 
що входять до неї, можуть бути одними й тими 
самими, натомість педагогічні ситуації, опису-
вані моделлю, можуть істотно різнитися. Інакше 
кажучи, одні й ті самі моделі й методи можна 
застосувати у вивченні абсолютно різних педаго-
гічних завдань.

Виокремимо деякі типи моделей педагогіч-
них об’єктів: макропедагогічні – опис права як 
єдиного цілого, пов’язування між собою укруп-
нених педагогічних показників; мікропедаго-
гічні – опис взаємозв’язку структурних і функці-
ональних складових частин або поведінки такої 
окремої складової частини; теоретичні – мож-
ливість вивчення загальних ознак права та його 
характерних складових частин; прикладні – мож-
ливість оцінювання параметрів функціонування 
конкретного педагогічного об’єкта і формулю-
вання рекомендацій стосовно ухвалення рішень; 
статистичні – опис правового об’єкта конкретної 
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миті або впродовж конкретного періоду часу; 
динамічні – вивчення зв’язків поміж змінними, 
які характеризують об’єкт, із плином часу тощо.

Відповідно до окресленого широкого спектру 
педагогічно-правових моделей та галузі їхнього 
застосування сучасний педагог зобов’язаний ґрун-
товно володіти правовими поняттями й методами 
дослідження педагогічних процесів, адже непро-
стий характер ринкового права висуває неабиякі 
вимоги до обґрунтування й ухвалення рішень, 
оцінення ризиків, прогнозування у завданнях 
освітнього менеджменту тощо.

Основи таких навичок необхідно формувати у 
студентів педагогічних спеціальностей уже під час 
вивчення ними нормативних правових (правознав-
ство, педагогічно-правове моделювання, правова 
статистика) та педагогічних (педагогічні теорія й 
менеджмент) дисциплін, поглиблюючи програми 
спеціальних дисциплін (методи навчання в почат-
ковій школі, ігрові методи тощо). Тож, вивчаючи 
правові дисципліни, варто акцентувати увагу на 
педагогічно-правовому моделюванні, поглиблю-
ючи їхні програми в цьому напрямі.

Для цього передусім необхідно вирішити три 
основні завдання: вибір раціональної концепції 
викладання для майбутніх учителів початкових 
класів класичних розділів правових дисциплін, 
що становлять основу педагогічно-правової під-
готовки таких учителів; забезпечення взаємних 
міжпредметних зв’язків таких правових дисци-
плін із базовими педагогічними дисциплінами; 
запровадження читання спеціальних предметів.

Оптимальна концепція викладання правових 
дисциплін для майбутніх учителів початкової 
школи – доступне й комплексне вивчення ключо-
вих понять і методів класичних розділів правових 
дисциплін та реалізація їхніх зв’язків із сучас-
ними педагогічними поняттями й актуальними 
завданнями ринкового права. Водночас, виклада-
ючи базові педагогічні дисципліни, варто за мож-
ливості якнайширше застосовувати такі поняття 
й методи, поглиблюючи навички студентів у пра-
вовій галузі.

Виконання таких важливих завдань варто роз-
починати з упровадження концепції викладання 
правових дисциплін для вчителів початкової 
школи. Це можливо втілити за умови: визначення 
змісту робочої навчальної програми з правових 
дисциплін для вчителів початкових класів з орі-
єнтацією на майбутню фахову діяльність випус-
кників; посилення інтересу студентів до право-
вих дисциплін та утвердження в них переконання 
стосовно її прикладного застосування в майбутній 
фаховій діяльності; вироблення у студентів прак-
тичних навичок і вмінь складати й аналізувати 
найпростіші педагогічно-правові моделі; забезпе-
чення максимально сприятливих умов для засво-
єння студентами ключових понять і методів пра-
вових дисциплін, найчастіше застосовуваних у 
початковій школі; забезпечення органічного поєд-
нання викладання правових і основних педаго-
гічних дисциплін із застосовуваними правовими 
поняттями й методами; прищеплення студентам 
навичок і вмінь самостійного аналізу джерел з 
моделювання педагогічних процесів.

Зрозуміло, що окреслені педагогічно-правові 
моделі найпростіші й найдоступніші для сту-
дентів перших-других курсів. Складніші моделі 
можна розглядати після викладання всіх правових 
дисциплін.

Висновки. Основними завданнями викладання 
правових дисциплін, ознайомлення студентів з 
ними є: поступове формування переконаності сту-
дентів у потребі глибокого засвоєння ними осно-
вних понять і методів правових дисциплін; поси-
лення інтересу студентів до правових дисциплін, 
поглиблення розуміння їх понять і методів; збіль-
шення ефективності міжпредметних зв’язків із 
базовими педагогічними дисциплінами; набуття 
студентами практичних навичок правового моде-
лювання в початковій школі й застосування пра-
вових методів у педагогічному аналізі.

Подальшими напрямами дослідження є роз-
роблення комплексних моделей професійного 
спрямування змісту педагогічно-правової освіти 
у фаховій підготовці вчителів початкової школи.
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ОCОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ ЕКСКУРСІЙ  
В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО ВИКЛАДАННЯ КУРСУ «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ»

У статті висвітлено сутність поняття «дистанційне навчання», розкрито теоретико-методичні основи 
та можливості його застосування у початковій школі з метою оптимізації навчального процесу. Визначено, 
що дистанційне навчання є універсальною формою організації навчання, яка реалізується за допомогою вико-
ристання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та дозволяє максимізувати рівень доступності, 
мобільності, гнучкості, технологічності освітньої системи. Віртуальна екскурсія – це цілеспрямована, спе-
ціально організована форма дистанційного навчання, яка відображає навколишню дійсність через віртуальні 
засоби та, на відміну від традиційної навчальної екскурсії, не потребує безпосереднього контакту з реальними 
об’єктами довкілля. Обґрунтовано педагогічний потенціал та особливості використання віртуальних екскурсій 
під час дистанційного опанування молодшими школярами інтегрованого курсу «Я досліджую світ». Віртуаль-
ні екскурсії з курсу «Я досліджую світ» сприяють формуванню та розвитку таких умінь і навичок молодших 
школярів, як: навички активної діяльності та просторового орієнтування; інформаційні та пізнавальні уміння, 
навички критичного мислення; навички соціальної взаємодії та продуктивної співпраці під час колективної та 
групової роботи; самостійність у розв’язанні проблем та відповідальність у прийнятті рішень; уміння самоор-
ганізації та самоконтролю. Окрім ключових принципів використання віртуальних екскурсій під час дистанційно-
го навчання, виокремлено спеціальні принципи (ергономічності і мультисенсорності). За змістовим наповненням 
виділено основні види віртуальних екскурсій: оглядові, тематичні, біографічні і підсумкові. Визначено різновиди 
віртуальних екскурсій та їх доцільність на різних етапах дистанційного вивчення навчального курсу молодшими 
школярами. За результатами опитування вчителів початкової школи з’ясовано, що лише 10% з них активно 
впроваджують віртуальні екскурсії у своїй педагогічній діяльності, що пов’язано із недостатньою забезпече-
ністю освітніх закладів новітніми технічними засобами, із низьким рівнем сформованості інформаційно-кому-
нікаційної компетентності педагогів та небажанням інтегрувати сучасні інформаційні технології навчання в 
освітній простір. Визначено перспективи подальших досліджень.

Ключові слова: дистанційне навчання, інформаційно-комунікаційні технології, віртуальна екскурсія, оптимі-
зація, віртуальне освітнє середовище, технічні засоби навчання.
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FEATURES OF USING VIRTUAL EXCURSIONS IN THE PROCESS  
OF DISTANCE TEACHING THE COURSE “I EXPLORE THE WORLD”

The article highlights the essence of “distance learning” and reveals the theoretical and methodological foundations 
and possibilities of its application in a primary school to optimize the educational process. It is determined that distance 
learning is a universal form of organizing learning, which is implemented using modern information and communication 
technologies. It allows maximizing the level of accessibility, mobility, flexibility, workability of the educational system. 
A virtual excursion is a purposeful, specially organized form of distance learning that reflects the surrounding reality 
through virtual means, and unlike a traditional study excursion, it does not require direct contact with real objects in the 
environment. The pedagogical potential and peculiarities of using virtual excursions in the process of distance learning of 
the integrated course “I explore the world” by primary school children are substantiated. Virtual excursions contribute to 
the formation and development of the following skills and abilities of primary school children: skills of active activity and 
spatial orientation; informational and cognitive skills, critical thinking skills; skills of social interaction and productive 
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cooperation during collective and group work; independence in solving problems and responsibility in decision-making; 
skills of self-organization and self-control. In addition to the key principles of using virtual excursions during distance 
learning, specific principles (ergonomics and multisensory) are highlighted. According to the content, the author defines 
the main types of virtual excursions; they are tour, thematic, biographical, and final excursions. The types of virtual 
excursions and their expediency at different stages of distance course learning by primary school children are determined. 
According to a questionnaire of primary school teachers, only 10% of them are actively implementing virtual excursions 
in their teaching activities due to insufficient provision of educational institutions with the latest technical means, low 
level of information and communication competence of teachers, and unwillingness to integrate modern information 
technology into the educational space. Prospects for further research are identified.

Key words: distance learning, information and communication technologies, virtual excursion, optimization, virtual 
educational environment, technical learning tools.

Постановка проблеми. Інтеграція української 
освіти в Європу зумовила активізацію дистан-
ційного навчання на різних рівнях освітньої сис-
теми. Однак домінантним фактором поширення 
дистанційного навчання стала світова пандемія, 
яка викликала глобальні зміни освітньої системи. 
У закладах освіти різних типів і країн масово 
почали впроваджувати дистанційне навчання. 
Безперечно, останнє має низку суттєвих переваг 
перед традиційним навчанням, адже сучасні мож-
ливості використання технічних засобів дозволя-
ють сконструювати цікавий, насичений процес 
пізнання, який не залежить від часових меж. Без 
сумніву, за дистанційного навчання учні, навіть 
наймолодші, не лише навчаються бути самостій-
ними, а й розвивають інформаційну грамотність.

Однак, попри переваги, педагоги та учні зіткну-
лися і з низкою недоліків не тільки під час дистанцій-
ного викладання деяких навчальних предметів, а й 
залежно від певного рівня освіти. Якщо учням стар-
шої школи можна дати завдання, які вже не потре-
бують наочних прикладів та пояснень, то у почат-
ковій школі підґрунтям є саме принцип наочності у 
навчанні. Доцільність використання дистанційного 
навчання у початковій школі викликає багато дис-
кусій разом з інформаційно-комунікаційною компе-
тентністю самих учителів, яка досить часто перебу-
ває на низькому рівні. Крім того, проблематичним є 
пошук дидактичних методів, які б дозволили макси-
мально реалізовувати сутність навчальних завдань в 
умовах дистанційного навчання.

Так, приміром, чи не найбільше труднощів дис-
танційної освіти виникає під час викладання інте-
грованого навчального курсу «Я досліджую світ», 
який потребує наочної демонстрації об’єктів та 
явищ природи, здійснення спостережень, дослідів, 
експериментів, а дистанційне навчання не завжди 
дозволяє повноцінно реалізовувати потрібні 
завдання. Системні дослідження інформаційно-
комунікаційних навчальних технологій показали, 
що віртуальні екскурсії є одним із найновіших та 
найефективніших форм організації дистанційного 
навчання молодших школярів під час вивчення 
інтегрованого курсу «Я досліджую світ».

Стрімкі зміни суспільного устрою та активний 
перехід усіх країн світу на частково дистанційне 
навчання вимагає від освітян пошуку оптимізова-
них та сучасних дидактичних форм та методів, що 
зумовлює актуальність досліджуваної проблеми 
та посилює науковий інтерес.

Аналіз досліджень. Проблема організації 
дистанційного навчання у закладах освіти пере-
бувала у центрі уваги багатьох науковців. Серед 
них слід виокремити педагогічні напрацювання 
В. Галузинського, С. Гончаренка, І. Зязюна, 
М. Махмутова, Н. Ничкало, І. Підласого тощо. 
Розробкою науково-методичних рекоменда-
цій щодо застосування дистанційної системи 
освіти у загальноосвітніх навчальних закладах 
займалися В. Биков, Ю. Богачков, О. Вольне-
вич, А. Манако, І. Мушка, О. Пінчук, П. Ухань, 
В. Царенко та інші.

Так, науковці В. Биков та І. Мушка вважають 
дистанційне навчання ключовою умовою ство-
рення системи відкритої освіти, яка забезпечує 
необмеженість навчання в часі, свободу вибору 
учнів та вчителів, гнучкість та мобільність 
навчання, екстериторіальність навчання, інфор-
матизацію та автоматизацію навчальних процесів 
і т. д. (Богачков, 2012: 10).

Особливого значення у розвитку дистанцій-
ного навчання набувають інформаційно-комуні-
каційні технології, які є засобами його успішної 
реалізації.

Педагогічний потенціал та значення інформа-
ційно-комунікаційних технологій у дистанційній 
освіті вивчали О. Бондаренко, В. Заболотний, 
Г. Козлакова, О. Овчарук, О. Пінчук, О. Спірін, 
О. Шестопал та ін. Сучасні інтерактивні методи 
дистанційного навчання дозволяють значно роз-
ширити навчальне середовище, зробити його 
цікавим та доступним для кожного суб’єкта педа-
гогічної діяльності.

Інтерактивні методи навчання становлять клю-
чову ідею змісту інтегрованого курсу «Я дослі-
джую світ» та об’єднують такі ознаки, як:

–	 партнерство між учнями і вчителем, який є 
фасилітатором навчального процесу;
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–	 інклюзивність – залучення всіх учнів класу 
до навчальної діяльності;

–	 активне навчання, що враховує індивіду-
альні стилі сприйняття і стратегії навчання учнів;

–	 навчання на ситуаціях, наближених до 
реального життя (Воронцова, 2019: 47).

Варто відзначити, що віртуальні екскурсії є 
окремим різновидом інтерактивних методів дис-
танційного навчання школярів, які у світлі останніх 
суспільних змін набувають усе більшої значимості.

Віртуальну екскурсію як один із сучасних 
методів навчання представлено у працях Є. Алек-
сандрової, Н. Білоусової, Є. Голанта, В. Голуб-
кова, Т. Гордієнко, Ю. Кулінки, П. Підкасистого, 
І. Підласого, Л. Середи та інших.

Особливості створення та проведення вірту-
альних екскурсій за допомогою використання 
сервісів Google досліджувала у своїх працях 
О. Подліняєва. На думку вченої, потреба у вико-
ристанні дистанційної системи навчання, а відпо-
відно і віртуальних методів навчання, зумовлена 
насамперед процесами глобалізації та інформа-
тизації сучасного суспільства (Подліняєва, 2016). 
Саме тому віртуальні методи навчання, зокрема 
віртуальні екскурсії, є надзвичайно актуальними 
на всіх етапах освітнього процесу.

Тому метою статті є визначення особливос-
тей використання віртуальних екскурсій в умовах 
дистанційного викладання курсу «Я досліджую 
світ» у початковій школі.

Виклад основного матеріалу. Пізнавальна 
діяльність є одним із найважливіших компонентів 
процесу навчання молодших школярів. Окремі 
види практичної діяльності з деяких навчаль-
них предметів передбачають особистий контакт 
дітей з об’єктами чи явищами природи, безпо-
середнє спостереження чи експериментування, 
відвідування певної місцевості тощо. Одним з 
основних навчальних предметів, спрямованих 
на розвиток пізнавальних процесів та форму-
вання цілісної картини світу дітей молодшого 
шкільного віку, є інтегрований навчальний курс 
«Я досліджую світ». Мета курсу – «формування 
соціального досвіду школярів, усвідомлення 
ними елементарної взаємодії у системі «людина–
природа–суспільство», виховання морального й 
екологічно обґрунтованого ставлення до серед-
овища проживання й правил поведінки в ньому» 
(Гільберг, 2020: 10).

Поставлена мета навчального курсу здебіль-
шого передбачає безпосередній контакт молод-
ших школярів із довкіллям. Однак поширення 
всесвітньої пандемії унеможливлює виконання 
цієї умови. Тому одним із найбільш прогресив-

них напрямів реалізації освітніх завдань виступає 
дистанційне навчання курсу «Я досліджую світ». 
Тому відповідно до мети навчального курсу най-
ефективнішою формою розвитку дослідницьких 
умінь під час вивчення довкілля в умовах сучасної 
освітньої ситуації є віртуальні екскурсії як одна із 
форм дистанційного навчання.

Основними відмінностями дистанційного 
навчання є забезпечення дистанційних умов спіл-
кування учасників навчального процесу між собою, 
регулювання часу вивчення навчального матеріалу, 
мобільність та доступність, розвиток творчості вчи-
теля та учнів, формування дитячої самостійності.

В Україні дистанційна форма навчання 
з’явилася у 2013 році після затвердження Поло-
ження про дистанційне навчання, однак тільки 
зараз її впровадження активізувалося та набуло 
інноваційного вираження. Дистанційне навчання, 
за визначенням Л. Мирутенко, – це індивідуалі-
зована форма навчання, що відбувається в інфор-
маційно-комунікаційному освітньому середовищі 
(Мирутенко, 2014: 112). Допоміжними техноло-
гічними засобами можуть бути: Інтернет, Google-
сервіси, вебресурси тощо.

В умовах дистанційного навчання виникає нове 
середовище взаємодії вчителя та учнів – штучно 
створений комунікативний простір, орієнтований 
на досягнення цілей навчання. У центрі комуні-
кативного навчального простору перебуває кон-
кретний навчальний предмет, однак рівноправну 
роль поруч із ним виконує мотиваційний аспект 
навчання, який зумовлює показники результатив-
ності пізнавальної діяльності (Організація дис-
танційного навчання в школі, 2020: 12).

На нашу думку, дистанційне навчання є уні-
версальною формою організації навчання, яка 
реалізується за допомогою використання сучас-
них інформаційно-комунікаційних технологій 
та дозволяє максимізувати рівень доступності, 
мобільності, гнучкості, технологічності освіт-
ньої системи.

Серед форм організації дистанційного вивчення 
інтегрованого курсу «Я досліджую світ» най-
більші освітні можливості забезпечує саме вірту-
альна екскурсія. На думку науковців Л. Романенко 
та І. Друць, екскурсія є живою, безпoсередньою 
фoрмою спілкувaння, що рoзвивaє емoційну 
чуйність, спoстережливість і увaгу (Романенко, 
2018: 317). Своєю чергою віртуальна екскурсія 
відрізняється від реальної віртуальним (наближе-
ним до реального) зображенням предметів і явищ 
навколишнього середовища. Її відмінний крите-
рій – це орієнтація на самостійний пошук та фік-
сацію фактів, організацію цілеспрямованих спо-
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стережень і формулювання на цій основі власних 
висновків.

Віртуальна екскурсія є своєрідним інформа-
ційним полем, через яке реальність транслюється 
у віртуальній формі за допомогою різноманітних 
онлайн-сервісів (Подліняєва, 2016: 100). До останніх 
відносять: відеоконференції, форуми, чати (голосові, 
аудіо- та відеочати), соціальні мережі, які дозволя-
ють здійснювати демонстрацію відео та проводити 
обговорення переглянутих екскурсій. Можемо гово-
рити, що віртуальна екскурсія – це цілеспрямо-
вана, спеціально організована форма дистанційного 
навчання, яка відображає навколишню дійсність 
через віртуальні засоби та, на відміну від традицій-
ної навчальної екскурсії, не потребує безпосеред-
нього контакту з реальними об’єктами довкілля.

Разом із тим віртуальна екскурсія не може 
замінити традиційної навчальної екскурсії, де 
діти мають можливість максимально розширю-
вати чуттєвий досвід за рахунок практичних дій 
з об’єктами довкілля. Однак вона значно скоро-
чує часові ресурси, дозволяє виховувати дитячу 
самостійність та самоорганізацію, реалізовувати 
творчий потенціал, набувати досвіду спільної 
діяльності під час виконання проєктних завдань, 
і є не просто актуальною, а необхідною формою 
навчання в умовах сучасності.

Першочергове завдання інтегрованого навчаль-
ного курсу «Я досліджую світ» – це формування 
дослідницьких умінь молодших школярів. Важ-
ливу роль у реалізації цього завдання відіграють 
принципи: інтегрованості (об’єднання і взаємовп-
лив навчальної і дослідницької діяльності учнів), 
неперервності навчання і виховання, міжпред-
метних зв’язків. Однією з ефективних форм фор-
мування дослідницьких умінь учнів початкової 
школи під час вивчення тем природничо-соціаль-
ного спрямування є віртуальна екскурсія. Доціль-
ними тут будуть віртуальні екскурсії музеями, 
історичними місцями рідного краю, країни чи 
світу, віртуальні екскурсії на вирішення проблем-
них завдань, пошук нових фактів, диференціацію 
засвоєних знань та інші (Ващенко, 2020: 53).

Тематика віртуальних екскурсій з інтегрова-
ного курсу «Я досліджую світ» може бути досить 
варіативною. У виборі теми учитель насамперед 
повинен спиратися на інтереси та потреби молод-
ших школярів, особливості сприйняття ними 
необхідної інформації.

Розробка віртуальної екскурсії включає у себе 
такі етапи, як: підготовка екскурсії, перегляд 
віртуальної екскурсії та засвоєння нових знань, 
обробка матеріалів екскурсії та підбиття підсум-
ків (Гільберг, 2020: 102).

Підґрунтям для підготовки будь-якої вірту-
альної екскурсії є ключові принципи та вимоги 
педагогіки, серед яких – принципи взаємозв’язку 
навчання та виховання, врахування логіки навчаль-
ного предмета, послідовність, систематичність 
і доступність навчального матеріалу, наочність, 
емоційність, врахування вікових особливостей 
та інтересів молодших школярів (Подліняєва, 
2016: 101). До спеціальних принципів підготовки 
віртуальної екскурсії з курсу «Я досліджую світ» 
можемо віднести такі як:

– принцип ергономічності (безпека, надійність 
і комфортність з опорою на ергономічні вимоги, 
а саме антропометричні, психофізіологічні, есте-
тичні, гігієнічні; вимоги стосуються режимів 
демонстрації віртуальної екскурсії, її техніч-
ного обладнання, оформлення, зокрема розміру 
шрифту, яскравості та чіткості фото- та відеомате-
ріалів, звукових характеристик тощо);

– принцип мультисенсорності (полягає в широ-
ких можливостях використання віртуальної екс-
курсії в аспекті її впливу на максимальну кількість 
органів чуття школярів, зокрема на візуальну, ауді-
альну та кінестетичну сферу вихованців).

Створення екскурсії – складний процес, що 
вимагає значних творчих зусиль, тому зазвичай 
цим процесом займається педагог, однак залежно 
від рівня підготовки учнів та наявності необхід-
них технічних засобів корисно залучати учнів до 
самостійного конструювання віртуальних екскур-
сій. Під час розробки екскурсії малими групами 
(по 3–6 осіб) краще розподілити обов’язки зазда-
легідь, щоб кожен знав, за яку ділянку роботи він 
відповідає. Ключовими тут є навички користу-
вання мультимедійними засобами та Інтернетом, 
адже останній є основним засобом, через який 
здійснюється проведення віртуальних екскурсій. 
Важливо відзначити, що в умовах традиційного 
навчання вчитель може замінити віртуальні екс-
курсії на інтерактивні, де основний засіб реа-
лізації – мультимедійний (через мультимедійні 
проєктори, комп’ютери, ноутбуки тощо). Проте у 
сучасних умовах дистанційного навчання виклю-
чена така можливість, тому для проведення вір-
туальних екскурсій підключення до Інтернету є 
обов’язковим.

З технічної точки зору віртуальна екскурсія 
являє собою набір панорамних фотографій, коли 
перехід від однієї панорами до іншої здійсню-
ється через активну зону, що розміщується безпо-
середньо на зображеннях та з урахуванням плану 
екскурсії. Все це може доповнюватися озвучу-
ванням переднього плану і фоновою музикою, а 
за необхідності і звичайними фотографіями, віде-
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ороликами, flash-роликами, планами турів, пояс-
неннями, контактною інформацією тощо (Подлі-
няєва, 2016: 405).

За змістовим наповненням виділяють такі види 
віртуальних екскурсій:

–	 оглядові – поєднують елементи декількох 
екскурсій на спільну тематику. Цей різновид вір-
туальної екскурсії доцільно використовувати на 
початку вивчення розділу чи великої теми;

–	 тематичні – екскурсії, що презентують 
окремі теми. Їх застосовують на етапі засвоєння 
нових знань;

–	 біографічні – екскурсії, що пов’язані з визна-
чними датами в історії суспільства, біографією 
відомих людей (Коваленко, 2019: 95).

Вважаємо за потрібне додати до вищезгаданої 
класифікації окремий різновид – підсумкову вір-
туальну екскурсію, яка може проводитися після 
вивчення розділу або всього навчального курсу 
та поєднує декілька тем. Тут учитель може запро-
понувати учням самостійний пошук та система-
тизацію матеріалів для створення віртуальної екс-
курсії шляхом виконання молодшими школярами 
індивідуальної роботи або у формі взаємодії в 
малих групах.

Основним методом активізації пізнавальної 
активності молодших школярів під час прове-
дення віртуальної екскурсії є пошуковий метод, 
що передбачає безпосередню участь у зборі необ-
хідної інформації відповідно до теми екскурсії, 
вирішенні проблемних питань, виконанні твор-
чих завдань тощо. Важливо підбивати підсумки 
наприкінці кожної віртуальної екскурсії, прово-
дити цілісний аналіз спільної діяльності. Учні 
можуть ставити один одному запитання чи давати 
завдання на узагальнення засвоєної інформації.

Інтегрований курс «Я досліджую світ» дозво-
ляє проводити віртуальні екскурсії в одному з 
режимів дистанційного навчання залежно від 
теми, мети та завдань:

– синхронний режим дозволяє співпрацювати в 
режимі реального часу. Учасників залучають мит-
тєво та у визначений час. Для синхронної взаємо-
дії підходять такі платформи, як Zoom, Microsoft 
Teams, Google Meet, Skype тощо;

– асинхронний режим – процес здійснюється 
за зручним для вчителів та учнів графіком. Учень/
учениця може переглядати віртуальні екскур-
сії через платформи Google Classroom, Moodle, 
Edmodo, Padlet та інші (Організація дистанцій-
ного навчання в школі, 2020: 42).

За нашим переконанням, незалежно від того, 
в якому режимі буде відбуватися віртуальна екс-
курсія, доцільно буде створити окремий сайт, щоб 

надалі розміщувати на ньому всі віртуальні екскур-
сії. Це виключить проблему з низькою швидкістю 
передачі інформації через Інтернет та дасть мож-
ливість учням переглядати екскурсії за потреби у 
будь-який зручний час. Зараз є багато безкоштов-
них інтернет-платформ, де за вказаними інструк-
ціями вчитель може створювати власні сайти для 
використання у своїй педагогічній діяльності. 
Серед них варто відзначити онлайн-конструктори 
сайтів “Webnode”, “WIX”, “HOSTiQ.ua”. Вони 
мають зручний інтерфейс, багато можливостей 
для вибору потрібного дизайну, відповідного 
оформлення та структурування меню сайту. Від-
недавна великої популярності у сучасній освіті 
набирають також сервіси Google, один з яких теж 
відкриває широкі можливості для моделювання та 
інформаційного наповнення власного сайту.

Серед найпопулярніших систем дистанційної 
освіти науковці виокремлюють також Moodle, 
Lotus, віртуальне навчальне середовище веб-
клас, систему дистанційного навчання АГАПА 
тощо. Кожна із зазначених платформ передба-
чає різні види робіт щодо створення навчаль-
них курсів, віртуальних екскурсій, віртуальних 
середовищ тощо.

Що стосується тематики віртуальних екскур-
сій, тут учителю доступні різноманітні варіації. 
Ефективними будуть не тільки віртуальні подо-
рожі країною, різними містами планети, світо-
вими пам’ятками культури та архітектури, а й вір-
туальні екскурсії до музеїв, галерей мистецтв, до 
лікарні чи пожежної частини, планетарію, заводу 
чи фабрики тощо. Віртуальні мандрівки з курсу 
«Я досліджую світ» дозволяють унаочнити мате-
ріали з тем, що стосуються вивчення космосу, 
ознайомлення з історичними подіями минулого, 
виникненням життя на Землі та багато іншого.

На прикладі навчальної програми з інтегрова-
ного курсу «Я досліджую світ» для 1-го класу про-
демонструємо варіативність тем для підготовки 
та реалізації віртуальних екскурсій для молодших 
школярів.

Під час вивчення теми «Я – школяр» доцільно 
буде спроєктувати віртуальні екскурсії за темами 
«Моя школа» та «Таємниці шкільного подвір’я». 
Для урізноманітнення матеріалу екскурсії можна 
буде додати історичні факти з минулого навчаль-
ного закладу, архівні фото- та відеоматеріали. Для 
ознайомлення з темою «Осіння мозаїка» якнай-
краще підійде віртуальна екскурсія в осінній парк 
або ліс, де головна мета – ознайомлення дітей з 
основними ознаками осені, змінами у рослин-
ному та тваринному світах. Варто відзначити, що 
позитивні результати матиме створення такої екс-
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курсії із використанням аудіозаписів звуків при-
роди в осінню пору.

Тема «Батьківщина» з навчального курсу 
«Я досліджую світ» передбачає ознайомлення 
молодших школярів із містами та видатними міс-
цевостями, національними символами та традиці-
ями рідного краю. На основі цього вчитель може 
запропонувати учням віртуальну екскурсію рід-
ним краєм, столицею України тощо.

На тематичному тижні «Яка роль роботів у 
житті людини», що входить до теми «Техніка, 
яка допомагає в побуті», вважаємо, що дітям буде 
цікавою віртуальна екскурсія, приміром, на під-
приємство, де виготовляють роботів. А під час 
вивчення теми «Театр» можна буде здійснити 
уявну подорож в один із визначних театрів світу.

Як бачимо, інтегрований курс «Я досліджую 
світ» пропонує багато варіантів вибору тем для 
проведення віртуальних екскурсій та розвитку 
творчості як учителя, так і учнів. Однак за резуль-
татами опитування учителів Полтавської області, 
лише 15% із них підтримують ідею вивчення цього 
навчального курсу за допомогою віртуальних екс-
курсій, але не впроваджують її через недостатню 
кількість технічних засобів. 10% учителів активно 
впроваджують віртуальні екскурсії у своїй педаго-
гічній діяльності. При цьому частота такої форми 
навчання значно зросла саме від початку активіза-
ції дистанційного навчання. Решта 75% негативно 
ставляться до запропонованої форми навчання. Це 
пов’язано із низьким рівнем сформованості інфор-
маційно-комунікаційної компетентності педагогів 
та небажанням інтегрувати сучасні інформаційні 
технології навчання в освітній простір. Для опи-
тування ми цілеспрямовано вибрали саме сільську 
школу, адже, як відомо, навчальні заклади у сіль-
ській місцевості мають незадовільний стан забез-
печеності технічними засобами навчання, а тому 
не можуть використовувати їх у навчальному про-
цесі та повноцінно реалізовувати завдання рефор-
мування нової української школи. Зазначені умови 
зумовлюють виникнення труднощів під час про-
ведення дистанційних форм навчання та віртуаль-
них екскурсій зокрема.

Спираючись на дослідження науковців, ми 
дійшли висновку, що віртуальні екскурсії з інтегро-
ваного курсу «Я досліджую світ», подібно до тради-
ційних екскурсій, сприяють формуванню та розви-
тку таких умінь та навичок молодших школярів, як:

–	 навички активної діяльності та просторо-
вого орієнтування;

–	 інформаційні та пізнавальні уміння, навички 
критичного мислення;

–	 навички соціальної взаємодії та продук-
тивної співпраці під час колективної та групової 
роботи;

–	 самостійність у розв’язанні проблем та від-
повідальність у прийнятті рішень;

–	 уміння самоорганізації та самоконтролю.
Віртуальні екскурсії забезпечують полісен-

сорне сприйняття навколишнього світу, завдяки 
чому дитина молодшого шкільного віку пізнає 
об’єкти та явища довкілля всебічно та комплексно.

Висновки. На основі результатів проведеного 
дослідження можемо стверджувати, що віртуальна 
екскурсія є інноваційною формою дистанційного 
вивчення інтегрованого курсу «Я досліджую світ» 
у початковій школі. Застосування віртуальних 
технологій у навчанні – це перспективний напрям 
інформатизації та оптимізації сучасної освітньої 
системи, що становить альтернативу традицій-
ному навчанню у школі. Взаємодія між учнями 
та вчителем у межах віртуального дидактичного 
медіапростору з курсу «Я досліджую світ» здій-
снюється із виключенням формалізму та поверх-
невості засвоєння знань, натомість створюються 
умови для розвитку навичок практичної діяль-
ності, належного опанування змістом навчальної 
програми, встановлення партнерських стосунків 
у ході проєктної роботи.

Завдяки віртуальним екскурсіям навчання стає 
динамічним, насиченим та цікавим, стимулює 
до самостійності та ініціативності, а початкова 
школа, як осередок формування дитячої особис-
тості, стає в авангарді суспільних змін. Донедавна 
віртуальні екскурсії розглядалися як нестандартна 
форма організації шкільного навчання, однак 
зараз стає зрозумілим, що вони є необхідною 
формою дистанційного засвоєння навчального 
матеріалу молодшими школярами, адже останнім 
найбільше потрібне унаочнення конкретних пред-
метів та явищ довкілля.

Інноваційні тенденції в розвитку електро-
нних засобів масової інформації та медіатехно-
логій дають безліч можливостей для реалізації 
ідей дистанційного навчання, зокрема віртуаль-
них екскурсій. Проте невирішеним залишається 
питання доступності такого навчання для всіх 
суб’єктів освітнього процесу. Тому перспективу 
подальших досліджень вбачаємо в оптимізації 
методики викладання курсу «Я досліджую світ» 
із використанням віртуальних екскурсій та роз-
робці концепції вивчення навчального матеріалу 
із зазначеного курсу молодшими школярами, які 
не мають доступу до інформаційно-комунікацій-
них технологій.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  
У СЛУХАЧІВ КУРСІВ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ  

В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ

Здійснено аналіз останніх досліджень у галузі навчання іноземних мов і культур із метою з’ясування специфі-
ки процесуального аспекту змісту навчання англійської мови за професійним спрямуванням, а саме особливостей 
формування професійної лексичної компетентності (ПЛК) у слухачів мовних курсів ІДУ НД ЦЗ в умовах змішано-
го навчання. Уточнено компоненти ПЛК та специфіка особистісно-діяльнісного підходу із позиції викладача та 
слухача мовних курсів. Наголошується на важливості застосування рефлексивного підходу в процесі формування 
та вдосконалення ПЛК за умов активного залучення інтерактивної навчальної платформи (ІНП).

Із забезпеченням студентів спеціальними навчальними засобами, які створюють умови для формування у 
слухачів умінь визначати власні цілі, ставити перед собою конкретні завдання, обирати шляхи і способи їх реалі-
зації у самостійній роботі, виокремлюються три рівні навчальної автономії слухачів (часткова, напівавтономія, 
умовно повна) під час роботи із вищезгаданою ІНП.

Зазначається, що використання особистісно-діяльнісного та рефлексивного підходів у процесі оволодіння 
слухачами англомовною ПЛК створює підґрунтя для досягнення слухачами рівня умовно-повної автономії із залу-
ченням на постійній основі ІНП як додаткового інструменту для побудови власної навчальної траєкторії.

Наголошується, що використання ІНП у процесу формування та вдосконалення ПЛК зумовлює побудову 
навчального процесу з опорою на основні дидактичні (свідомості; систематичності і послідовності; організа-
ційної ергономічності) та спеціальні методичні принципи (розвитку автономності; інформальності у навчанні; 
ситуативно-тематичної організації навчального матеріалу; інтерактивності та зворотного зв’язку).

Робиться висновок про те, що змішана форму навчання передбачає: 1) розуміння викладачем психологічних 
особливостей самостійного оволодіння слухачами англомовною ПЛК за допомогою ІНП; 2) необхідність викорис-
тання особистісно-діяльнісного та рефлексивного підходів до оволодіння слухачами англомовною ПЛК з метою 
досягнення слухачами умовно-повної автономії; 3) дотримання викладачем дидактичних та методичних прин-
ципів навчання з метою вдосконалення слухачами ПЛК із залученням на постійній основі ІНП як додаткового 
інструменту для моніторингу та контролю рівня навчальних досягнень слухачів.

Ключові слова: професійна лексична компетентність, лексичні знання, лексичні навички, лексична усвідомле-
ність, навчальна автономія, особистісно-діяльнісний та рефлексивний підходи, змішане навчання, інтерактивна 
навчальна платформа.
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LANGUAGE TRAINING STUDENTS LEXICAL COMPETENCE  
DEVELOPMENT SPECIFICS UNDER CONDITIONS OF BLENDED LEARNING

The paper aims to analyze the recent research in the field of teaching English for specific purposes in order to reveal 
its main procedure aspects specifics, in particular, the specifics of professional lexical competence development by the 
language training courses students provided by Institute of Public Administration and Research in Civil Protection. The 
components of professional lexical competence as well as specifics of personally oriented active approach within blended 
learning procedure are under consideration.

In the process of professionally focused lexical competence developing, the importance of reflexive approach is 
highlighted under the condition of active applying of the interactive learning platform (My English Lab).
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Providing the students with mentioned above interactive tool that can be used as the premises for students’ developing 
skills to identify their personal learning aims, set up the learning tasks, choose the certain ways of their fulfillment during 
self-study. The learner’s autonomy is classified into partial, half, relatively complete and the conclusion is made about the 
importance of building the premise for the relatively complete learner’s level development which is required to achieve 
in the modern job market.

It is highlighted that using the interactive learning platform presupposes to apply certain didactic (awareness, systematic 
and consistency, organization usability) and special methodological principals (learner’s autonomy development, 
informality, situational-thematic content organization, interactivity and feedback) to the process of professionally lexical 
competence development.

The author arrives at the conclusion, that the appropriate level of professionally focused lexical competence can 
be achieved by means of 1) student-centered and reflexive approaches are applied; 2) the interactive learning platform 
is used on regular basis as an additional monitoring and controlling tool of students’ academic performance level; 
3) building premise for improving the learner’s autonomy and ability to build their own learning curve and develop the 
skills to perform lifelong learning.

Key words: professional lexical competence, lexical knowledge, lexical skills, lexical awareness, active personal 
oriented and reflexive approaches, learner’s autonomy, blended learning, interactive learning platforms.

Постановка проблеми у загальному вигляді. 
В умовах тісної взаємодії України з європей-
ськими партнерами та трансформаційними проце-
сами в освітній галузі актуальним постає питання 
підготовки майбутніх фахівців публічного управ-
ління та адміністрування, що володіють інозем-
ною мовою на достатньому рівні для здійснення 
професійного спілкування.

Значне зростання обсягів інформації і приско-
рення циклу її відновлення при обмеженому тер-
міні навчання, інтегрований характер підготовки 
фахівців різних підрозділів ДСНС, залучення 
інформаційних технологій у професійний домен 
слухачів вимагають перегляду процесуального 
аспекту змісту навчання, а саме особливостей фор-
мування ПЛК у слухачів мовних курсів ІДУ НД ЦЗ.

Питання формування ПЛК знайшло своє відо-
браження у сучасних дослідженнях низки нау-
ковців (Борщовецька, 2019; Британ, 2014; Лаза-
ренко, 2015).

Вищезазначені вчені розглядають ПЛК як здат-
ність людини до коректного оформлення своїх 
висловлювань у межах професійної діяльності 
та розуміння мовлення інших, яка базується на 
складній і динамічній взаємодії відповідних нави-
чок, знань та лексичної усвідомленості (language 
awareness).

Отже, ПЛК включає в себе лексичні нави-
чки, знання і загальну мовну усвідомленість або 
здатність їх використання в усіх видах мовлен-
нєвої діяльності. Розглянемо компоненти ПЛК 
детальніше.

Лексичними навичками називають навички 
інтуїтивно правильного розуміння і вживання 
іншомовної професійної лексики на основі мов-
леннєвих лексичних зв’язків між слухо-мовлен-
нєво-моторною і графічною формами слова та 
його значенням, а також зв’язків між словами іно-
земною мовою.

Лексичними знаннями є відображення у свідо-
мості слухача результату пізнання лексичної сис-
теми ІМ у вигляді поняття про цю систему і правил 
користування нею. До лексичних знань відносять 
знання: усної і письмової форм слова; їх семантики 
(денотативного і конотативного значень); відносної 
цінності слова або його здатності мати антоніми, 
синоніми, омоніми, пароніми, стилістичну і соціо-
культурну забарвленість; синтаксичної і лексичної 
сполучувальної цінності слова; правил словотвору 
(складання слів, конверсії тощо); типів словників; 
основних понять, пов’язаних зі структурою слова: 
корінь, префікс, суфікс; схожості та/або розбіжності 
у лексичних системах рідної та іноземної мов.

Останній компонент ПЛК – загальна мовна 
усвідомленість (language awareness) – розуміється 
як здатність до узагальнення результатів спостере-
жень у вигляді вербальних і схематизованих пра-
вил, здійснення контролю під час використання 
слів у процесі спілкування. Практика свідчить, що 
формування і вдосконалення ПЛК є доволі склад-
ним та багатоетапним процесом, ефективність 
якого залежить від реалізації певних принципів та 
підходів до навчання, а також розуміння виклада-
чем психологічних особливостей студентів.

Враховуючи предмет нашої уваги, необхід-
ності набуває питання реалізації таких підходів 
до навчання, як особистісно-діяльнісний та реф-
лексивний. Проаналізуємо вибрані нами підходи 
до самостійного оволодіння студентами англо-
мовною ПЛК та з’ясуємо особливості реалізації 
запропонованих підходів.

Оскільки особистість студента розглядається 
як суб’єкт навчальної діяльності, звернемося до 
робіт І.О. Зимньої, М.В. Давер, Н.Ф. Коряковцева 
С.В. Лазоренко, Н.В. Майєр, в яких вчені дослі-
джували психологічні особливості формування 
ПЛК (Зимня, 2000; Давер, 2008; Коряковцева, 
2003; Лазоренко, 2015; Майєр, 2010).
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Відомо, що реалізація особистісно-діяльніс-
ного підходу відбувається за рахунок залучення 
таких його компонентів, як особистісного та діяль-
нісного підходів. Так, слідом за І.О. Зимньою, 
особистісний компонент особистісно-діяльніс-
ного підходу актуалізується шляхом приділення 
окремої уваги мотивам, цілям, психологічним 
якостям, рівню знань та інтересам особистості, 
що ефективно впливає на з’ясування виклада-
чем мети заняття, формування та коригування 
освітнього процесу з позиції того, хто навчається 
(Зимня, 2000:7).

У свою чергу діяльність, з одного боку, харак-
теризується як суб’єктність, предметність, актив-
ність, цілеспрямованість, вмотивованість та 
свідомість, а з іншого – як набір компонентів пси-
хологічного змісту (предмет, засоби, продукти та 
результати) (Зимня, 2000: 86).

Н.В. Майєр розглядає особистісний компо-
нент особистісно-діяльнісного підходу як про-
цес формування певної компетентності в умовах 
самостійної роботи, що передбачає розвиток осо-
бистості, яка навчається, з урахуванням її потреб, 
мотивів, цілей, рівня знань, сформованості нави-
чок і вмінь тощо, а діяльнісний компонент реалі-
зується через уміння тих, що навчається, проек-
тувати та реалізовувати індивідуальну траєкторію 
учіння на основі запропонованих викладачем 
прийомів та засобів навчання, керувати власним 
учінням від постановки мети до самостійного 
оцінювання власних результатів, виявляти прога-
лини та організовувати власну діяльність щодо їх 
усунення та реалізовувати власні стратегії учіння 
(Майєр, 2010: 36).

М.В. Давер зазначає, що провідними принци-
пами особистісно-діяльнісного підходу є не лише 
комунікативність, навчання під час діяльності та 
індивідуалізація, але й принципи єдності, розви-
тку мовної особистості й автономності тих, хто 
оволодіває ІМ (Давер, 2008: 107).

Відповідно, автономія студентів набуватиме 
більшої розповсюдженості через вибір та вико-
ристання ними таких навчальних стратегій, що 
сприятимуть забезпеченню автономності в про-
цесі оволодіння англомовною ПЛК та визначенню 
ролі викладача та студентів в освітньому процесі.

Крім зазначеного вище, важливим питанням 
у нашій статті є аналіз особистісно-діяльнісного 
підходу з позиції викладача та з позиції студента.

І.О. Зимня зазначає, що при особистісно-діяль-
нісному підході викладачу слід визначити номен-
клатуру навчальних завдань та дій, їх ієрархію, 
форму представлення й організувати виконання 
цих дій тими, хто навчається. Особистісно-діяль-

нісний підхід, змінюючи характер процесу та 
об’єкту навчання, зумовлює зміну відомої схеми 
взаємодії викладача і студентів «викладач => сту-
дент» на суб’єкт-суб’єктну схему партнерської 
взаємодії в освітньому процесі – «викладач <=> 
студент», яка сприятиме створенню єдиного вза-
ємодіючого колективного суб’єкту навчання.

Особистісно-діяльнісний підхід із позиції сту-
дента повинен забезпечувати безпеку особистого 
прояву того, хто навчається, в усіх ситуаціях та 
створювати умови для самоактуалізації й осо-
бистісного зростання; формувати активність сту-
дента та його готовність до навчальної діяльності, 
а також сприяти вирішенню проблемних завдань 
за рахунок партнерських і довірливих суб’єкт-
суб’єктних відносин із педагогом; забезпечувати 
єдність зовнішніх та внутрішніх мотивів; при-
носити задоволення від спільного вирішення 
навчальних задач із іншими учасниками освіт-
нього процесу (Зимня, 2000: 88). Відповідно і 
діяльність викладача повинна бути спрямована на 
навчання з урахуванням індивідуальних та психо-
логічних особливостей студентів.

Окрім особистісно-діяльнісного підходу та 
готовності до самоосвіти студентів, важливості 
у нашій роботі набуває застосування рефлексив-
ного підходу в процесі оволодіння студентами 
англомовною ПЛК.

Н.Ф. Коряковцева зазначає, що так звана «реф-
лексія очікувань» дозволяє тому, хто навчається, 
активізувати певний досвід та переосмислити 
його з точки зору очікуваного результату й сфор-
мулювати адекватну ціль навчально-пізнавальної 
діяльності та відповідних власних дій (Коряков-
цева, 2003:66). До того ж рефлексія трактується 
як процес моделювання особою дій стосовно 
навчально-пізнавальних завдань, стратегій досяг-
нення навчальних цілей, пошуку альтернативних 
рішень, аналізу ефективності власної діяльності, 
самоконтролю і самооцінки.

Реалізація зазначених вище вмінь набуватиме 
ефективності у разі розуміння викладачем впливу 
обраних для навчання засобів на процес форму-
ванні і вдосконалення ПЛК. В умовах змішаного 
навчання процес оволодіння англомовною ПЛК 
слухачами відбувається із широким використан-
ням інтерактивних навчальних платформ (ІНП), а 
саме My English Lab (MEL).

Методичною перевагою ІНП є доступ до 
перегляду відео, прослуховування аудіо, а також 
запису і прослуховування власного голосового 
повідомлення з метою подальшого аналізу та вдо-
сконалення навчальної автономії слухачів мовних 
курсів. Із забезпеченням студентів спеціальними 
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навчальними засобами, які створюють умови для 
формування у слухачів умінь визначати власні 
цілі, ставити перед собою конкретні завдання, 
обирати шляхи і способи їх реалізації під час 
самостійної роботи, виокремлюють три рівні 
навчальної автономії студентів:

1) часткову автономію з внутрішнім самокон-
тролем та із зовнішнім автоматизованим контр-
олем (викладач визначає мету, завдання, шляхи 
їхньої реалізації, контролює процес і результат 
виконання самостійної роботи);

2) напівавтономію (викладач визначає мету і 
завдання, надає студентам відносну свободу щодо 
добору шляхів, у тому числі й із запропонова-
них, та ходу виконання завдання, контролює його 
результат);

3) умовно повну автономію (передбачається 
самостійне визначення студентом рубіжних 
і кінцевих цілей з урахуванням програмних 
вимог та індивідуальних потреб; можливість 
консультування за потреби з викладачем; само-
стійна реалізація поставлених завдань; само-
контроль і самокорекція, оцінювання результа-
тів) (Биконя, 2017: 11).

Важливим елементом сучасного програмного 
забезпечення ІНП є надання інформації про цілі 
та результати навчання як для окремої вправи, так 
і навчальних модулів, створюючи підґрунтя для 
розвитку навчальної автономії студентів. Викла-
дачі кафедри, що використовують MEL, мають 
можливість слідкувати за навчальним процесом і 
за межами аудиторних занять, оскільки отримали 
доступ до широкого набору діагностичних інстру-
ментів. Петля зворотного зв’язку забезпечується:

а) програмним забезпеченням, яке перевіряє 
правильність виконання кожного завдання, нада-
ючи підказки та посилання на навчальний мате-
ріал, який потрібно повторити для успішного 
виконання завдання;

б) викладачем, який відправляє повідомлення 
студентам та нагадує про завдання, що необхідно 
виконати, встановлюючи кінцевий термін вико-
нання та кількість можливих спроб.

Система має інтегрований комплексний жур-
нал успішності та вбудовані тести, результати 
виконання яких можуть враховуватись при нара-
хуванні балів студентам як за роботу, виконану на 
платформі, так і за самостійну роботу.

Змістовний та процесуальний компоненти 
навчальних матеріалів для формування із залу-
ченням MEL реалізуються за допомогою:

1) навчального мультимедійного контенту 
(відео, аудіо, опції запису та прослуховування 
власного мовлення, оптимізованої системи вправ 

для формування мовних навичок та комунікатив-
них умінь);

2) перспективного планування занять (викла-
дач може гнучко використовувати запропоно-
ваний контент, обирати необхідні складові час-
тини предметного та процесуального аспектів 
вивчення мови);

‒ педагогічних інструментів контролю 
навчального процесу в межах частини заняття / 
всього заняття / навчального модуля / навчального 
курсу, що, у свою чергу, передбачає гнучкість у 
доборі викладачем не лише змісту, форм навчання, 
але й і контролю, оскільки викладач має змогу:

‒ встановлювати темпоральні обмеження 
(час, передбачений на виконання конкретного 
завдання), кількість спроб виконання як для окре-
мого студента, так і всієї групи;

‒ вибирати завдання для роботи в класі та /або 
самостійного опанування;

‒ здійснювати постійний моніторинг за 
навчальною діяльністю слухачів;

‒ бачити об’єктивну картину рівня навчаль-
них досягнень слухачів;

3) інструментів зв’язку, що озброюють всіх 
учасників навчального процесу додатковими 
можливостями для комунікації як із групою, так 
і індивідуально (відправлення повідомлень, нага-
дувань про завдання для самостійного/домаш-
нього виконання);

4) палітри діагностичних інструментів, яка 
акумулює інформацію про кількість часу, витра-
ченого слухачем на виконання окремого завдання 
в межах кожного модуля, здійснюють оцінювання 
рівня сформованості мовних та мовленнєвих 
навичок, кількість зроблених спроб (помилок);

5) вбудованих тестових завдань, що дозволя-
ють здійснювати поточний та кінцевий контроль 
рівнів навчальних досягнень студентів, резуль-
тати якого можуть враховуватись при нарахуванні 
балів студентам як за роботу, виконану на плат-
формі, так і за самостійну роботу;

6) гнучкої системи вправ і завдань, які допома-
гає оптимально розподіляти аудиторні години та 
години для самостійної роботи, надають студен-
там спеціальні навчальні засоби для формування 
умінь визначати власні цілі, ставити перед собою 
конкретні завдання, обирати шляхи і способи їх 
реалізації під час самостійної роботи,

7) петлі зворотного зв’язку, за рахунок роботи 
а) програмного забезпеченням, яке перевіряє пра-
вильність виконання кожного завдання, надаючи 
підказки та посилання на навчальний матеріал, 
який потрібно повторити для успішного вико-
нання завдання та б) викладача, що відправляє 
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повідомлення студентам та нагадує про завдання, 
що необхідно виконати, встановлюючи кінцевий 
термін виконання та кількість можливих спроб, та 
реалізувати студент-орієнтовану модель навчання;

8) можливості для вдосконалення навчальної 
автономії слухача: MEL презентує інформацію 
про цілі та результати навчання як для окремої 
вправи, так і навчальних модулів.

Відповідно, ІНП використовуються як інстру-
мент:

1) ефективного формування та вдосконалення 
мовних і мовленнєвих навичок;

2) вдосконалення навчальної автономії слу-
хачів,

3) моніторингу за навчальною діяльністю слу-
хачів, надаючи викладачеві можливість отримати 
об’єктивну картину набуття професійних навичок 
володіння іноземною мовою;

4) реалізації студент-орієнтованої моделі 
навчання (Прокопчук, 2020: 30).

Враховуючи вищезазначене, можемо дійти 
висновку, що на сучасному етапі викладання 
англійської мови формування ПЛК повинно від-
буватись із дотриманням низки дидактичних 
принципів:

–	 свідомості;
–	 систематичності і послідовності;
–	 організаційної ергономічності
та спеціальних методичних принципів навчання 

іноземної мови:
–	 розвитку автономності;
–	 інформальності у навчанні;
–	 ситуативно-тематичної організації навчаль-

ного матеріалу;
–	 інтерактивності та зворотного зв’язку.
Проаналізуємо та уточнимо особливості реа-

лізації кожного із них у контексті нашого дослі-
дження, спираючись на дослідження українських 
і зарубіжних дослідників (Давер, 2008; Лазоренко, 
2015; Майєр, 2010; Мур, 2007; Свон, 2003).

Принцип свідомості. Запорукою успішного 
оволодіння англомовною ЛПК у читанні є наяв-
ність у курсантів мотивації до самостійного 
вивчення ІМ.

Тому дії викладача мають бути спрямовані на 
впровадження в освітній процес мобільних додат-
ків як провідних засобів навчання, які мотивува-
тимуть слухачів самостійно шукати та відбирати 
професійно-спрямований лексичний інструмен-
тарій, необхідний для подальшої службової діяль-
ності та оволодівати відповідними знаннями та 
навчальними стратегіями.

Принцип систематичності і послідовності. 
У процесі оволодіння студентами англомовною 

ПЛК у читанні викладач транслює студентам зна-
ння в межах певної теми, а також пропонує певну 
послідовність введення лексичного матеріалу та 
способи оволодіння ним.

Принцип організаційної ергономічності харак-
теризується технічною підготовкою викладача 
до організації освітнього процесу та його спро-
можністю ефективно використовувати ІНП при 
формуванні та вдосконаленні лексичних навичок 
говоріння, читання, письма та аудіювання, статис-
тично аналізувати одержані результати, а також 
забезпечувати максимальний рівень зручності для 
слухачів під самостійної навчальної діяльності.

Принцип розвитку автономності передба-
чає реалізацію можливості самостійно приймати 
рішення студентами під час оволодіння ПЛК під 
час виконання вправ на ІНП. Дотримання цього 
принципу є ключовим для формування особистіс-
ної мотивації до вивчення лексичного матеріалу, 
контролю індивідуальних результатів у навчанні, 
а також перевірки готовності до самоосвіти про-
тягом життя.

Дослідники наголошують, що ІНП та тех-
нології можуть ефективно сприяти вирішенню 
зазначених щойно завдань, оскільки мобільним 
пристроям характерна доступність, зручність та 
персоналізація, що має забезпечувати постійний 
процес набуття і вдосконалення знань у профе-
сійній сфері іншомовного спілкування (Давер, 
2008: 29; Майєр, 2010: 211).

Враховуючи, що інформальність форму-
вання ПЛК реалізується за рахунок пробудження 
мотивації у студентів до самостійного ознайом-
лення з фаховою сферою, відбору необхідного 
для подальшої службової діяльності лексичного 
матеріалу, аналізу специфіки та аспектів профе-
сійних дій, що зустрічаються в повсякденному 
житті (наприклад, у процесі читання інструк-
цій до технічного обладнання або інформаційні 
статті тощо), вважаємо за доцільне використову-
вати принцип інформальності.

Дотримання цього принципу є важливим для 
автономного навчання, оскільки слухачам нада-
ється вдосконалювати лексичні навички асинх-
ронно (в зручний для себе час), аналізувати власні 
досягнення, аналізуючи графічні показники рівня 
навчальних досягнень. Погоджуємось із думкою 
С. Лазоренко про те, що доцільно пропонувати 
слухачам типи та види вправ, які спрямовані 
на оволодіння ними вміннями інформального 
пошуку і відбору веб-текстів та лексичних оди-
ниць, необхідних для майбутньої професії, а під 
інформальністю розуміємо автономні дії слухачів, 
що не оцінюються викладачем.
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Ситуативно-тематичний принцип зумовлює 
організацію навчання з використанням ситуацій 
для оволодіння англомовною ПЛК за рахунок 
наближення до реальної сфери професійного 
спілкування.

Принцип інтерактивності. Розвиток і засто-
сування КТ та мобільних технологій у навчанні 
ІМ сприяв виокремленню принципу інтерактив-
ності слідом за такими дослідниками, як М. Мур 
і К. Свон (Moore, 2007; Swan: 2003). Цьому прин-
ципу властиві миттєва взаємодія учасників освіт-
нього процесу. В нашому дослідженні оволодіння 
слухачами ПЛК та навчальними стратегіями з 
використанням ІНП відбувається автономно, від-
повідно, онлайн комунікація між студентами та 
викладачем можлива за допомогою опосередкова-
них засобів спілкування (наприклад, розміщення 
викладачем електронних опитувань у Google 
Формах та довідникових ресурсів у спеціально 
створеній приватній спільноті мережі Google+ 
або мобільному додатку Mobile Learning Class) 
для підтримки автономії у навчанні.

Принцип зворотного зв’язку є логічним допо-
вненням принципу інтерактивності, оскільки 
викладач постійно відстежує успішність вико-
нання вправ студентами та їх результати та який 
реалізується за рахунок взаємодії слухача і викла-
дача за допомогою ІНП.

Резюмуючи викладене вище, можемо зробити 
висновки, що перехід на змішану форму навчання 
на курсах мовної підготовки ІДУ НД ЦЗ передбачає:

1) розуміння викладачем психологічних осо-
бливостей самостійного оволодіння слухачами 
англомовною ПЛК за допомогою ІНП;

2) необхідність використання особистісно-
діяльнісного та рефлексивного підходів до ово-
лодіння слухачами англомовною ПЛК з метою 
досягнення слухачами умовно-повної автономії;

3) дотримання викладачем дидактичних та 
методичних принципів навчання з метою вдоско-
налення слухачами ПЛК із залученням на постій-
ній основі ІНП, як додаткового інструменту для 
моніторингу та контролю рівня навчальних досяг-
нень слухачів.
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КОНТЕКСТНА ДІЛОВА ГРА ЯК ФОРМА НАВЧАННЯ  
ІНШОМОВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ

Статтю присвячено можливостям використання контекстної ділової гри як форми навчання іншомовного 
професійного спілкування. Метою статті є теоретичне обґрунтування значимості використання контекстних 
ділових ігор як форми навчання іншомовного професійного спілкування, а також розроблення методики прове-
дення ділових ігор. У статті надано визначення поняття «ділова гра» та виділено низку особливостей ділової 
гри як форми контекстного навчання. Надано класифікацію ділових ігор за часом проведення, оцінкою діяльнос-
ті, результатом, завершальною метою, методологією проведення, сферою використання. Приділено увагу пси-
холого-педагогічним принципам проведення ділової гри та її педагогічним функціям. Розглянуто два види моделей 
ділової гри: імітаційну та ігрову. Наголошено на важливості визначення ігрових цілей і сценарію в процесі ство-
рення ділової гри. Виділено низку ознак, притаманних діловим іграм. Вказано, що до етапів створення ділової 
гри належать підготовка гри, формування ігрової групи, керівництво грою та її проведення, підбиття підсумків. 
Зазначено, що характерними ознаками контекстної ділової гри на матеріалі іноземної мови є імітаційне моде-
лювання, наявність ситуації професійної комунікативної взаємодії, реалізація цілей гри, проблемний характер 
відтворюваних ситуацій та їх повторюваність. Розглянуто низку вимог, які висуваються до навчальних ігрових 
завдань та умови успішного проведення ігор. Докладно розглянуто три етапи проведення контекстної ділової 
гри на матеріалі іноземної мови: підготовчий, ігровий і завершальний. Зроблено висновок про те, що контекстні 
навчальні ділові ігри сприяють формуванню професійних знань і розвитку навчальних умінь в ігрових ситуаціях, 
розвитку соціально значущих мотивів і мотивації пізнавальної діяльності, отриманню вмінь працювати в колек-
тиві, діалогічному спілкуванню, стимулюванню самоврядування, самонавчання, самоконтролю тощо.

Ключові слова: гра, іноземна мова, комунікативна діяльність, технології, заклади вищої освіти, взаємодія.
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CONTEXT BUSINESS GAME AS A FORM OF FOREIGN LANGUAGE 
PROFESSIONAL COMMUNICATION TRAINING

The article is devoted to the possibilities of using contextual business games as a form of foreign language 
professional communication training. The purpose of the article is to substantiate theoretically the importance of using 
contextual business games as a form of foreign language professional communication training, as well as to develop 
methods of conducting business games. The article provides a definition of “business game” and highlights a number 
of business game features as a form of contextual learning. It is made the classification of business games by: the time 
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of carrying them out, an estimation of activity; the result, the final goal, the methodology, the area of use. Attention 
is paid to psychological and pedagogical principles of business games and their pedagogical functions. Two types of 
business game models are considered: imitation game and free-to-play game. The importance of defining game goals 
and scenarios in the process of business game creating is emphasized. There are a number of business games features. It 
is indicated that the business game creation stages include: game preparation, game group formation, the management 
of the game and its implementation, and summarizing. It is emphasized that the characteristic features of the contextual 
business game on the material of a foreign language are simulation, the presence of professional communicative 
interaction process, the realization of the game goals, the problematic nature of reproducible situations and their 
recurrence. A number of requirements for educational game tasks and conditions for successful games are considered. 
Three stages of contextual business game conducting on the material of a foreign language are considered in detail: 
preparatory, game and final. It is concluded that contextual educational business games contribute to the formation 
of professional knowledge and learning skills development in game situations, development of socially significant 
motives and cognitive activity motivation, gaining skills to work in a team, dialogic communication, stimulating self-
government, self-learning, self-control.

Key words: game, foreign language, communicative activity, technologies, institutions of higher education, interaction.

Постановка проблеми. Сьогодні для успіш-
ного входження України до світового співтова-
риства важливим стає забезпечення міжнародних 
зв’язків, використання міжнародного досвіду в 
різноманітних сферах діяльності людини. Для 
розв’язання цих питань важливою стає підготовка 
фахівців, які володіють іноземною мовою на висо-
кому рівні. Навчання іноземної мови стає одним 
із головних засобів формування професійної ком-
петентності, що зможе забезпечити ефективну 
діяльність, використання актуальної інформації з 
метою поліпшення освітніх стандартів.

Інновації в освітньому просторі України зумо-
вили орієнтацію змісту і технологій навчання на 
розвиток індивідуальності майбутніх фахівців. 
Ігрові методи, зокрема ділові ігри, є важливим 
засобом формування у студентів відповідних про-
фесійних умінь і навичок, мотивації до майбутньої 
професійної діяльності. Відомо, що ділові ігри 
інтенсифікують процес навчання, надають сту-
дентам можливість отримати попередній досвід 
майбутньої діяльності, стати активним учасником 
розв’язання проблемних ситуацій (Вишневська, 
2013: 125).

Аналіз досліджень. Іншомовну комуніка-
тивну компетенцію досліджувало багато авторів 
(І. Бім, Н. Гез, І. Зимня, В. Сафонова, О. Соловова 
та інші), і сьогодні вона розглядається як мета і 
планований результат навчання. У низці дослі-
джень, виконаних у руслі проблематики про-
фесійно спрямованого навчання іноземної мови 
у ЗВО (О. Комарова, Т. Сєрова, JI. Ховріна та 
інші), наголошується на необхідності навчання 
майбутніх фахівців професійної комунікації на 
іноземних мовах. Доцільність і перспективність 
використання ділових ігор у вищій школі розгля-
дали М. Бірштейн, Я. Бельчіков, А. Вербицький, 
В. Єфімов, М. Кларін, О. Парубок, П. Підкасис-
тий, П. Щербань та інші вчені. Проблемі вико-
ристання ігрової діяльності у процесі навчання 

іноземної мови приділяли увагу такі відомі вчені: 
О. Леонтьєв, Ю. Пассов, М. Скаткін, D. Byrne, 
J. Rewell, J. Taylor тощо.

Метою статті є теоретичне обґрунтування зна-
чимості використання контекстних ділових ігор 
як форми навчання іншомовного професійного 
спілкування, а також розроблення методики про-
ведення ділових ігор.

Виклад основного матеріалу. Навчання сту-
дентів за допомогою ігрового моделювання «про-
фесійно подібних» ситуацій у навчальному про-
цесі ЗВО є однією з найефективніших технологій 
контекстного навчання. Процес моделювання 
передбачає залучення в навчання моделі загальної 
та професійної діяльності. Отже, ми можемо ство-
рити імітацію професійно комунікативної діяль-
ності в аудиторії, об’єднавши ситуацію іншомов-
ного професійного спілкування в її контекстному 
розумінні з професійно-комунікативним «напо-
вненням» цієї ситуації (лексичні моделі) (Вер-
бицький, 1991).

У процесі моделювання цілісного змісту май-
бутньої професійної діяльності в контекстному 
навчанні створюються психолого-педагогічні 
умови формування та розвитку як пізнавальних, 
так і професійних мотивів: «відбувається пере-
несення предмета пізнання як основної мети й 
мотиву навчальної діяльності студента на предмет 
професійної діяльності, представлений у модель-
ній формі » (Бакшаєва, 1997: 13).

Ґрунтуючись на контекстному підході до теорії 
та практики ігрового навчання в ЗВО, ми розгля-
даємо ділову гру як форму моделювання в освіт-
ньому процесі предметного та соціального змісту 
освоюваної студентами професійної діяльності, 
моделювання тих систем відносин, які харак-
терні для цієї діяльності загалом (Вербицький, 
2004: 16). Як зазначав Ю. Пасов, на основі гри 
відбувається активізація резервних можливос-
тей студентів (Пасов, 1985: 86), що співвідно-
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ситься з принципами інтенсивного навчання. Їй 
притаманна емоційність, творчість, суперництво 
та наявність прямих або опосередкованих пра-
вил (Пасічник, 2014: 125). На думку В. Ортин-
ського, ділова гра є комплексною, багатофункці-
ональною дією, у межах якої сполучено декілька 
взаємопов’язаних видів діяльності: аналіз і пошук 
розв’язання проблем, навчання, розвиток, дослі-
дження, консультування, формування колективної 
діяльності (Ортинський, 2009: 243).

У діловій грі поєднуються два різних прин-
ципи навчання: принцип моделювання майбут-
ньої фахової діяльності і принцип проблемності. 
У діловій грі процес розв’язання завдання є пошу-
ковим, дослідницьким (Харжевська, 2011: 66).

У науковій літературі виділяються такі осо-
бливості ділової гри як форми контекстного 
навчання: 1) системний зміст навчального мате-
ріалу, який представлений в імітаційній моделі; 
2) відтворення структури та функціональних 
ланок майбутньої професійної діяльності в ігро-
вій навчальній моделі; 3) наближення студентів 
до реальних умов формування потреб у знаннях 
та їх практичного застосування, що забезпечує 
раціональність навчання, особистісну активність 
студентів, можливості переходу від пізнавальної 
мотивації до професійної; 4) сукупність навчаль-
ного та виховного ефектів; 5) забезпечення пере-
ходів від організації та регуляції діяльності 
викладачем до саморегуляції та самоорганізації 
діяльності самими студентами; 6) широкі можли-
вості вживання інформації у функції засобу регу-
ляції квазіпрофесійної діяльності, що перетворює 
цю інформацію в знання (Вербицький, 1991).

Усі ділові ігри можна класифікувати за часом 
проведення (ігри без обмежень часу, з обмеженням 
часу, у реальному часі); за оцінкою діяльності (гру 
кожного учасника оцінюють або ні); за остаточ-
ним результатом (ігри з жорсткими правилами та 
відкриті ігри); за завершальною метою (навчальні, 
пошукові, констатуючі); за методологією прове-
дення (рольові, групові, імітаційні, організаційно-
діяльнісні, інноваційні, ансамблеві); за сферою 
використання (промислові, навчальні, кваліфіка-
ційні) (Ортинський, 2009: 244).

Імітаційна модель є характерною ознакою 
ділової гри, вона втілює найбільш прикметні 
ознаки та властивості реального об’єкта з ура-
хуванням специфіки дисципліни, що вивчається. 
Отже, побудова імітаційної моделі перебуває в 
центрі ігрового моделювання майбутньої профе-
сійної діяльності.

Імітаційну модель можна розглядати як задану 
в специфічній матеріальній формі орієнтовну 

структуру діяльності, що відтворюється. Справді, 
автор гри здійснює значну роботу з аналізу норм, 
які організовують певну професійну діяльність. 
У результаті виявлення прихованих механізмів, 
які визначають «закони» функціонування та роз-
витку певного виду діяльності, розробник може 
сконструювати ділову гру; часто, для того щоб 
створити імітаційну модель, доводиться прово-
дити серйозну дослідницьку роботу. Організо-
вана на основі виділеної імітаційної моделі гра 
дає змогу задавати жорстку систему правил, облік 
яких призводить до того, що учасник гри сприй-
має гру як ціле, тобто засвоює орієнтовну струк-
туру діяльності, що відтворюється.

Водночас контекстна ділова гра орієнтована 
на розвиток соціально-комунікативної та пред-
метно-технологічної компетентності майбутнього 
фахівця й, відповідно, виступає як соціальна 
модель. «Ділова гра дає змогу упорядкувати 
знання, вміння, навички, отримані на всіх попе-
редніх етапах навчання, і «скрутити» їх у своїй 
свідомості в цілісну динамічну систему» (Вер-
бицький, 1999: 59). Ділову гру використовують 
для засвоєння нового та закріплення старого мате-
ріалу, вона дає можливість студентам зрозуміти й 
вивчити навчальний матеріал із різних позицій. 
У закладі вищої освіти застосовують різноманітні 
модифікації ділових ігор: імітаційні, операційні, 
рольові ігри, діловий театр, психо- та соціограма 
(Жулківська, 2015: 287).

Під час конструювання та проведення кон-
текстної ділової гри її творці спираються на пси-
холого-педагогічні принципи: а) імітаційного 
моделювання конкретних умов і динаміки вироб-
ництва; б) ігрового моделювання змісту та форм 
професійної діяльності; в) спільну діяльність, що 
відображає соціальну сутність праці; г) діалогіч-
ного спілкування та взаємодії учасників; ґ) дво-
плановості; д) проблемності змісту імітаційної 
моделі та процесу його розгортання в ігровій 
діяльності (Вербицький, 1991: 129).

Під час підготовки та проведення контекстної 
ділової гри реалізуються такі педагогічні функції: 
а) формування в майбутніх фахівців уявлення про 
професійну діяльність в її динаміці; б) набуття 
предметно-професійного та соціального досвіду, 
зокрема досвіду ухвалення індивідуальних і 
спільних рішень; в) розвиток професійного теоре-
тичного та практичного мислення; г) формування 
пізнавальної мотивації, забезпечення умов появи 
професійної мотивації (Вербицький, 1991: 142).

У науковій літературі немає єдності з питань 
про сутність ділової гри й методики її конструю-
вання, так само як і загальноприйнятого уявлення 
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про структуру гри, хоча багато структурних еле-
ментів є загальними. Зазвичай автори спираються 
на свій емпіричний досвід і здоровий глузд, кон-
струюючи гру або запозичуючи її структурні ком-
поненти в інших авторів (Вербицький, 1991: 128). 
Основою розроблення контекстної ділової гри 
є створення імітаційної та ігрової моделей, які 
повинні органічно накладатися одна на одну, що 
й визначає структуру ділової гри.

Є два види моделей ділової гри: імітаційна 
та ігрова. Імітаційна модель зображає обраний 
фрагмент реальної дійсності, який можна назвати 
прототипом моделі або об’єктом імітації, зада-
ючи предметний контекст професійної діяльності 
фахівця в навчальному процесі. Ігрова модель є 
фактично способом опису роботи учасників з імі-
таційною моделлю, що задає соціальний контекст 
професійній діяльності фахівців.

Для створення ділової гри, яку часто викорис-
товують із метою закріплення знань, здобутих у 
процесі лекційних і практичних занять, важливо 
визначити: а) ігрові цілі: розроблення варіантів 
проєкту ділової гри або демонстрація прийомів 
створення ігрового контексту; б) сценарій (базо-
вий елемент ігрової процедури, у ньому знаходять 
відбиття принципи проблемності, двоплановості, 
спільної діяльності. Під сценарієм ділової гри 
розуміється опис у словесній або графічній формі 
предметного змісту, вираженого в характері та 
послідовності дій гравців, а також викладачів, які 
ведуть гру. У сценарії зображено загальну послі-
довність гри, яку розбито на основні етапи, опера-
ції та кроки й представлено у вигляді блок-схеми); 
в) ролі та функції гравців, які повинні адекватно 
зображати «посадову картину» того фрагмента 
професійної діяльності, який моделюється в грі; 
г) правила гри, які показують характеристики 
реальних процесів і явищ; система оцінювання, 
яка повинна забезпечувати контроль якості ухва-
лених рішень із позицій норм і вимог професій-
ної діяльності та сприяти розгортанню ігрового 
плану навчальної діяльності.

Українська дослідниця О. Пасічник виділяє 
такі ознаки, які повинні бути притаманні діловим 
іграм: «1) наявність різних моделей спілкування, 
які становлять систему професійного спілкування 
майбутнього фахівця; 2) наявність ролей та їх роз-
поділ між учасниками; 3) відмінність цільових 
установок учасників гри, які виконують різні ролі; 
4) рольова взаємодія; 5) наявність спільної мети в 
усієї групи студентів, які беруть участь у діловій 
грі; 6) альтернативність рішень і можливість діяти 
відповідно до умов конкретної ситуації; 7) наяв-
ність системи групового та індивідуального ана-

лізу результатів діяльності учасників групи під 
час ділової гри; 8) можливість керувати емоцій-
ною напругою, яка виникає під час ділової гри (за 
необхідності – зменшувати або, навпаки, – підви-
щувати її), спонукаючи так студентів до вибору 
адекватної комунікативної стратегії» (О. Пасіч-
ник, 2014: 126).

Є низка етапів ділової гри, до яких належать: 
1) підготовка гри: забезпечення відповідності 
обраної ігрової методики, ситуації навчальним 
цілям і рівню підготовленості учасників; забезпе-
чення адекватної фіксації ходу гри (аудіо-, відеоза-
пис); визначення засобів аналізу гри (зауваження 
та рекомендації керівника гри, опрацювання най-
важливіших епізодів і ролей, зіставлення власних 
переживань гравців і характеристик спостеріга-
чів, використання системи критеріїв або оціноч-
них шкал); структурування гри в часі; визначення 
форм оціночних комунікацій із гравцями; відпо-
відне використання технічних засобів навчання, 
особливо під час аналізу поведінки гравців і під-
биття підсумків; 2) формування ігрової групи 
(гра повинна сприяти розв’язанню актуальної 
проблеми організації та відповідати потребам її 
учасників, водночас необхідно мати приблизно 
однаковий рівень компетентності учасників гри); 
3) керівництво грою та її проведення (керівник 
формує склад учасників гри, знайомить їх з її 
умовами та правилами, установлює регламент 
гри; у процесі гри керівник здійснює контроль 
за її ходом, скеровує гру, стежить за дотриман-
ням етичних норм); 4) підбиття підсумків, під час 
якого обговорюються питання досягнення мети, 
розв’язання завдань чи відповідності результатів 
раніше встановленим критеріям.

Розглянемо контекстну навчальну ділову гру 
для моделювання професійної діяльності в її 
комунікативному та поведінковому аспектах на 
заняттях іноземною мовою. Головна мета кон-
текстної ділової гри на матеріалі іноземної мови 
полягає в тому, що за допомогою участі в квазі-
професійній діяльності відбувається формування 
комплексу професійних знань і предметних дій і 
розвиток комунікативних умінь, необхідних для 
повноцінної участі в професійному спілкуванні. 
Є низка відмінностей між діловою та рольовою 
грою контекстного типу. Ми згодні з Н. Жуковою, 
що відмінності можна окреслити за двома осно-
вними параметрами: програмними цілями вико-
ристання в системі контекстного навчання та роз-
поділом часу в тій чи іншій грі (Жукова, 2004: 50).

Основною метою контекстної ділової гри 
є залучення студентів до цілісної професійної 
діяльності та її великих фрагментів; водночас 
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однаково важливим є оволодіння як предметною, 
так і соціальною сторонами майбутньої профе-
сійної діяльності. Однак у ролевій грі предметно-
технологічна сторона засвоюваної діяльності 
виступає «приводом і фоном для досягнення 
головної мети − розвитку в майбутніх фахівців 
здібностей, умінь і навичок спілкування та вза-
ємодії з іншими учасниками спільної справи, роз-
витку в них професійної комунікативної компе-
тентності» (Жукова, 2004: 52).

Що стосується параметра часу, то в діловій 
грі він розподіляється в суворій відповідності 
до тимчасових характеристик технології вироб-
ничого процесу діяльності, який моделюється 
або пропорційний їй. У рольовій грі параметр 
часу не такий важливий або взагалі не важли-
вий, оскільки предметна сторона засвоюваної 
діяльності підпорядковується досягненню голов-
ної мети − розвитку професійної комунікативної 
компетентності студентів.

Низка дослідників України та країн пострадян-
ського простору розглядала доцільність викорис-
тання рольових і ділових ігор у процесі навчання 
професійного спілкування іноземною мовою.

Характерними ознаками контекстної ділової 
гри на матеріалі іноземної мови є: 1) імітаційне 
моделювання, що дає змогу відтворити реальне 
іншомовне середовище, у якому студенти поста-
ють як носії конкретних соціальних і професійних 
ролей; 2) наявність ситуації професійного комуні-
кативної взаємодії, яка «задається» сценарієм гри 
та рольовими завданнями, що дає змогу проводити 
навчання іноземної мови в контексті розгортання 
квазіпрофесійної діяльності; 3) реалізація цілей 
гри в ланцюжку розв’язання взаємопов’язаних 
завдань комунікативного характеру; 4) проблем-
ний характер відтворюваних ситуацій та їх повто-
рюваність (Самсонова, 2006: 80).

Головна перевага будь-якої ділової гри поля-
гає в тому, що в ній у навчальних цілях відтво-
рюються реально наявні виробничі ситуації, 
зокрема, в їхньому професійно комунікативному 
аспекті. У контекстній діловій грі на занятті з іно-
земної мови матеріал засвоюється в професійно 
значущому контексті, водночас мова виступає не 
тільки як інструмент професійного спілкування, 
але служить розв’язанню професійного комуніка-
тивного завдання.

Отже, контекстна ділова гра в межах її засто-
сування до навчання іноземної мови − це моде-
лювання практичної виробничої діяльності та 
спілкування в ній за допомогою професійно поді-
бної навчально-мовленнєвої ситуації з розподі-
лом ролей.

Навчальна ділова гра пов’язана з навчальною 
програмою загалом і цілями курсу з урахуванням 
їхніх особливостей. Проблематика навчальної 
ділової гри не повинна бути вузькою: вона має 
охоплювати комплекс питань і водночас мати своє 
«порогове» застосування. Інформація, отримана 
в навчальній діловій грі, призначається для вико-
ристання в подальшому навчанні з метою більш 
ефективного засвоєння знань і розвитку вмінь.

Сенс цих ігор полягає в тому, що вони містять 
той чи інший актуальний елемент професійної 
діяльності, «програвання» якого має стати базою 
для розвитку у студентів певних видів умінь. 
Повторне проведення однотипних ігор формує 
необхідні професійні навички.

До навчальних ігрових завдань висувається 
низка вимог: 1) завдання має бути актуальним, 
для його розв’язання потрібні базові знання, уява 
й творчі здібності студентів; 2) завдання має бути 
досить складним, але доступним для розв’язання; 
3) завдання має спонукати до використання наяв-
них знань і пошуку нових принципів, фактів, 
методів завдання.

Завершальний етап навчання у ЗВО традиційно 
вважається найбільш сприятливим для застосу-
вання навчальних ділових ігор. Це пояснюється 
тим, що розуміння і прийняття ролі в іграх цього 
типу передбачають наявність знань за фахом, а 
також володіння професійно значущими рішен-
нями. Вважається, що першокурсник не зможе 
добре зіграти таку роль. Студенти старших курсів, 
навпаки, уже володіють певним рівнем знань і вмі-
ють самостійно працювати. Однак ми вважаємо, 
що вже з першого курсу гра є ефективною фор-
мою контекстного навчання. На початку навчання 
першокурсник адаптується до умов навчання у 
ЗВО. Але більшість студентів перших курсів уміє 
тільки заучувати інформацію, що фактично веде 
лише до тренування пам’яті. Це сприяє набуттю 
знань у певному обсязі, але жодним чином не 
розвиває практичних умінь. З одного боку, вже 
на першому курсі студента треба навчити само-
стійно управляти своєю навчальною діяльністю 
(вміти виділяти головне, користуватися літерату-
рою, складати конспекти тощо). З іншого боку, 
необхідно допомогти студентам розвинути й 
активізувати їхні творчі здібності, а ігрові форми 
контекстного навчання надають важливу допо-
могу в розв’язанні цих завдань.

Ба більше, ми переконані, що деякі комуніка-
тивні завдання, пов’язані з участю в ділових іграх, 
можуть розв’язувати не тільки студенти молодших 
курсів, а й слухачі підготовчих курсів. Можемо 
навести такі приклади: 1) відтворення в загальних 
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рисах контексту професійно значущої ситуації, 
спираючись на наявні в них знання; 2) вміння уза-
гальнювати факти; 3) висловлювання свого став-
лення до пропозицій партнера; 4) уміння пояс-
нити свою позицію та підхід; 5) уміння запитати 
більш детальну та конкретну інформацію тощо 
(Самсонова, 2006: 77).

Ділова гра пройде успішно, якщо викладач: 
зможе добитися розуміння мети гри й змісту, який 
потрібно в ній висловити; запропонує комуніка-
тивні ігри, діалоги-інтерв’ю, дискусії, критичні 
оцінки інформації перед діловою грою; повторити 
й узагальнити зі студентами специфічні особли-
вості професійної діяльності, у межах якої реалізу-
ється рольове спілкування (Гальскова, 2005: 215).

Як і всі види навчальних ігор, контекстна 
ділова гра на матеріалі іноземної мови передба-
чає наявність трьох етапів: підготовчого, ігрового 
та завершального. Підготовчий етап передбачає 
проведення великого обсягу попередньої роботи: 
а) вибір теми і формулювання проблеми; б) відбір 
і повторення необхідних мовних засобів; в) уточ-
нення параметрів ситуації, а саме часу, місця, 
кількості учасників, ступеня офіційності; ста-
тусно-рольових характеристик партнерів; особис-
тісних характеристик персонажів; мовних намі-
рів: запиту інформації, вираження згоди/незгоди, 
аргументації власної думки тощо; г) підготовку 
атрибутів гри: наочних посібників, карток, фраг-
ментів фільмів, зразків листів тощо.

Час, відведений для гри, має бути розрахова-
ний так, щоб усі її учасники встигли виконати свої 

завдання й отримати відповіді на свої запитання, а 
також зіграти свою роль.

Етап контролю й аналізу гри можуть йти від-
разу після її завершення або проводитися на 
наступних заняттях, що залежить від складності 
та тривалості гри. Якщо гра пройшла успішно й 
учні отримали задоволення від застосування своїх 
знань на практиці, то почуття задоволення може 
зникнути в разі повного аналізу кожної незначної 
помилки на тому ж уроці. Психологічно краще 
проводити обмін думками про її успішність, про 
труднощі та найбільш вдалі моменти наступного 
заняття після гри.

Висновки. Отже, на підставі вищевикладеного 
ми можемо зробити висновок про те, що ділова 
гра належить до активних методів навчання, яка 
забезпечує активну творчу діяльність студента. На 
відміну від традиційних форм навчання, контек-
стні навчальні ділові ігри сприяють: формуванню 
професійних знань і розвитку навчальних умінь в 
ігрових ситуаціях, подібних до реально здійсню-
ваних у професійній практиці; розвитку соціально 
значущих мотивів, таких як зобов’язання та від-
повідальність; розвитку мотивації пізнавальної 
діяльності та формуванню на її основі професійної 
мотивації; отриманню вмінь працювати в колек-
тиві; діалогічному спілкуванню з викладачами та 
іншими студентами; стимулюванню самовряду-
вання, самонавчання, самоконтролю; створенню 
більш досконалого механізму запам’ятовування; 
більш адекватній самооцінці особистості; більш 
емоційній залученості до процесу навчання.
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САМОВДОСКОНАЛЕННЯ ЯК КРИТЕРІЙ ФОРМУВАННЯ  
ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА

Освіта сьогодні розглядається як процес, який триває протягом усього життя. З огляду на це набуває дедалі 
більшої актуальності потреба в постійному самовдосконаленні. Професія педагога – одна з найважливіших у 
сучасному світі. Від його зусиль залежить майбутнє людської цивілізації. Педагог-професіонал – це людина, яка 
більшу частину свого часу займається вихованням і навчанням дітей. Якщо процес навчання припиниться, то 
неминуче настане криза. Нові покоління через брак конкретних знань не зможуть підтримувати культурний, 
економічний і соціальний прогрес. Без сумніву, суспільство не отримає педагогів, підготовлених морально та 
професійно. Майбутній педагог повинен буде мати більше можливостей і перспектив на ринку праці, якщо буде 
готовий до безперервного самовдосконалення.

Зменшення престижу педагогічної діяльності породжує необхідність дослідження цього явища. Навчання 
педагогічних професій не припиняється, проте молоді фахівці не поспішають влаштовуватися на роботу за 
спеціальністю. Освіта країни зазнає кризи, яка певною мірою зумовлена низькою оплатою праці. З іншого боку, 
зі збільшенням заробітної платні до навчальних закладів може потрапити багато незацікавлених людей. Варто 
наголосити, що у виборі педагогічних професій матеріальні стимули є другорядними.

Формування в майбутнього педагога цінностей самовдосконалення є одним із першочергових завдань вищого 
педагогічного навчального закладу. У процесі навчання у вищому навчальному закладі не враховується необхід-
ність змін у ціннісно-смисловій сфері особистості студентів, образу «Я», що характеризують їхню мотивацію 
на самовдосконалення.

У роботі виділено основні форми саморозвитку, зокрема самоствердження, самовдосконалення й самоакту-
алізацію. У статті розкрито поняття самовдосконалення, описано проблему самовдосконалення особистості 
майбутнього педагога, проаналізовано поняття особистісного зростання, визначено зміст і значення самовдос-
коналення особистості майбутнього педагога як фактора формування його професіоналізму.

Ключові слова: саморозвиток, самовдосконалення, особистісне зростання майбутній педагог, професіона-
лізм майбутнього педагога.
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SELF-PERFECTION AS A CRITERION FOR FORMING  
THE PROFESSIONALISM OF A FUTURE TEACHER

Education today is seen as a lifelong process. As a result, the need for continuous self-improvement is becoming 
increasingly important. The teaching profession is one of the most important in the modern world. The future of human 
civilization depends on his efforts. A professional teacher is a person who spends most of his time raising and educating 
children. If the learning process stops, a crisis will inevitably ensue. New generations will not be able to support cultural, 
economic and social progress due to lack of specific knowledge. Undoubtedly, society will not get teachers who are 
morally and professionally trained. The future teacher will have to have more opportunities and prospects in the labor 
market if he is ready for continuous self-improvement. The reduction of the prestige of pedagogical activity necessitates 
the study of this phenomenon. Training in pedagogical professions does not stop, but young specialists are in no hurry to 
get a job in their specialty. The country’s education is in crisis, which is partly due to low wages. On the other hand, with 
the increase in salaries, many uninterested people can get into educational institutions. It should be emphasized that in 
the choice of pedagogical professions material incentives are secondary. The formation of the future teacher’s values of 
self-improvement is one of the priority tasks of a higher pedagogical educational institution. In the process of studying 
in a higher educational institution, the need for changes in the value-semantic sphere of students’ personality, the image 
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of “I”, which characterize their motivation for self-improvement, is not taken into account. The paper identifies the main 
forms of self-development, in particular, self-affirmation, self-improvement and self-actualization. The article reveals the 
concept of self-improvement, describes the problem of self-improvement of the future teacher, analyzes the concept of 
personal growth, defines the content and importance of self-improvement of the future teacher as a factor in shaping his 
professionalism.

Key words: self-development, self-improvement, personal growth of the future teacher, professionalism of the future 
teacher.

Постановка проблеми. Особистість май-
бутнього педагога не тільки цілеспрямована, а й 
самоорганізовуюча система. Об’єктом її уваги й 
діяльності служить не тільки зовнішній світ, але 
й вона сама, що проявляється в її почутті «Я», яке 
містить уявлення про себе та самооцінку, про-
грами самовдосконалення, звичні реакції на прояв 
деяких своїх якостей, здатності до самоспостере-
ження, самоаналізу та саморегуляції.

Цінність людини полягає не тільки в її справах 
і вчинках, а й в умінні постійно працювати над 
собою, самовдосконалюватися, глибше пізнавати 
свої можливості й максимально використову-
вати їх у своєму житті та професійній діяльності. 
Неперервне самовдосконалення особистості май-
бутнього педагога є інструментарієм відкриття 
невичерпного особистісного і творчого потенці-
алу, розвитку професіоналізму в тій сфері життє-
діяльності, де цей потенціал може бути викорис-
тано повною мірою.

Від високого рівня професіоналізму майбут-
нього педагога, від прагнення до постійного само-
вдосконалення залежить подальша успішність 
у педагогічній діяльності, а як наслідок – підви-
щення рівня виховання та загального розвитку 
підростаючого покоління.

Аналіз досліджень. Останніми роками педа-
гоги та психологи не раз зверталися до проблем, 
що зазначалися. У низці праць значну увагу 
приділено визначенню ролі самовиховання у 
вдосконаленні особистості, зокрема у працях 
С. Б. Єлканова, Г. М. Коджаспірова, О. А. Кочет-
кова, Л. І. Рувінського та інших. Висвітлюють 
роль особистісного зростання, саморозвитку й 
самовдосконалення К. О. Альбуханова-Слав-
ська, Н. Р. Бітянова, Б. С. Братусь, В. В. Радул, 
В. В. Демченко, К. М. Левітан та інші.

Проблема самовдосконалення певною мірою 
зображена в дослідженнях таких авторитетних 
науковців, як: Б. Г. Ананьєв, Л. С. Виготський, 
Г. Я. Гальперін, B. К. Зарецький, В. Г. Зінченко, 
С. Л. Рубінштейн, Б. М. Теплов та інші. Вивченню 
різних аспектів феномену саморозвитку, зокрема 
й самовдосконалення, присвячено роботи таких 
зарубіжних психологів: А. Адлера, А. Маслоу, 
Г. Олпорта, Е. Фромма, В. Франкла, А. Еспінози, 
К. Юнґа та інших.

Незважаючи на значну кількість робіт, у яких 
приділено увагу самовдосконаленню, основний 
масив доробку присвячено проблемам самороз-
витку майбутніх викладачів і вчителів. Питанню 
самовдосконалення та його ролі у формуванні 
професіоналізму майбутнього педагога не при-
ділено достатньої уваги в сучасному освітньому 
просторі.

Мета статті – теоретично обґрунтувати 
поняття самовдосконалення та визначити його 
роль у формуванні професіоналізму майбутнього 
педагога.

Виклад основного матеріалу. Кожна людина 
на своєму досвіді знає, що стихійне самопіз-
нання й саморозвиток часто не приводять до 
значних результатів. Поки вона не розбереться 
в собі, поки не вибудує програми самовдоско-
налення, буде здійснено безліч помилок. Тому 
самопізнання й саморозвиток потребують так-
товного супроводу з боку педагога, який, не 
нав’язуючи стереотипів, повинен вчасно під-
тримати, надати допомогу, дати пораду, навчити 
звертатися до власного досвіду або досвіду 
інших. До того ж людина, яка вирішила присвя-
тити себе педагогічній кар’єрі, повинна вміти 
надавати підтримку в процесах самопізнання 
та саморозвитку, але для цього й сама пови-
нна займатися самопізнанням і саморозвитком, 
інакше її підтримка й супровід не будуть мати 
жодного сенсу (Маралов, 2004: 5–7).

У результаті самопізнання людина відкриває 
в собі здатність до особистісного росту, само-
вдосконалення та самоактуалізації, що є умовою 
розкриття повноти життя, відчуття радості життя, 
усвідомлення сенсу життя.

Провідними напрямами у вивченні проблеми 
самовдосконалення особистості у вітчизняній і 
зарубіжній науковій думці до кінця ХХ століття 
залишалися психолого-педагогічний, загальнона-
уковий і філософський, у яких поняття, що озна-
чають назви різних усвідомлених форм самороз-
витку особистості, здебільшого ототожнювалися, 
хоча наприкінці ХХ століття дослідники почали 
відокремлювати їх, не даючи, проте, чіткого 
визначення понять «самотворення» «самовихо-
вання», «самовдосконалення», «самоконструю-
вання» (Духова, 2011: 38).
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Звертаючись до саморозвитку як специфіч-
ного процесу, що розгортається в часі та про-
сторі життєдіяльності людини, варто вказати на 
його неоднозначність і багатоплановість. Процес 
саморозвитку має багато різних форм. До визна-
чень, які фіксують різні аспекти процесу само-
розвитку, відносять: самопрезентацію, самови-
раження, самоствердження, самовдосконалення, 
самоактуалізацію, самореалізацію тощо. Перша 
частина цих понять – «само», – вказує на те, 
що суб’єктом, ініціатором діяльності є людина, 
друга – характеризує специфіку, своєрідність 
діяльності: виразити себе, утвердитися, реалізу-
ватися, вдосконалюватися.

До найбільш важливих форм саморозвитку, які 
досить повно описують його у своїй сукупності, 
відносять самоствердження, самовдосконалення 
і самоактуалізацію. Самоствердження дає мож-
ливість заявити про себе повною мірою як про 
особистість. Самовдосконалення висловлює праг-
нення наблизитися до деякого ідеалу. Самоактуа-
лізація – виявити в собі певний потенціал і вико-
ристовувати його в житті. Усі три форми дають 
змогу виразити себе й реалізувати в різному сту-
пені. Тому саме вони адекватно характеризують 
процес саморозвитку загалом, де внутрішнім 
моментом руху є самопобудова особистості.

Ці три основних форми саморозвитку тісно 
пов’язані між собою. З одного боку, первинним є 
самоствердження. Щоб удосконалюватися й акту-
алізуватися повною мірою, необхідно спочатку 
утвердитися у своїх очах й очах інших.

Джерелом активності особистості є її потреби.
Потреба в самопізнанні є вираженням потреби 

більш загального плану, а саме потреби в піз-
нанні. Потреба в самопізнанні діє не ізольовано, 
а тісно пов’язана з іншими потребами, зокрема 
з потребами «Я». До найважливіших з них нале-
жать: потреба в самоповазі, потреба в цілісності 
«Я», потреба в самоідентичності, потреба у 
визнанні себе з боку інших тощо. Потреба в само-
повазі відображає тенденцію людини відповідати 
своїм власним вимогам і вимогам людей навколо, 
бути на висоті. Потреба в цілісності характери-
зується прагненням створювати цілісний, завер-
шений образ свого «Я». Потреба в самоідентич-
ності забезпечує єдність, «нероздвоєними» «Я», а 
потреба у визнанні з боку інших визначає бажання 
жити, працювати, вчитися, спілкуватися так, щоб 
забезпечити це визнання.

Ці потреби тісно взаємопов’язані, взаємно 
доповнюють одна одну, зумовлюють складну 
«палітру» мотивації поведінки. Наявність потреб у 
цілісності «Я», самоповазі тощо підсилює потребу 

в самопізнанні. Задоволена потреба в самопізнанні 
полегшує задоволення інших потреб.

На базі названих потреб виникають потреби 
більш високого порядку, пов’язані вже із само-
розвитком: потреба в самоствердженні, потреба в 
самовдосконаленні, потреба в самореалізації.

Самоприйняття – важливий момент останньої 
частини самопізнання, воно ж є і відправною 
точкою для самовдосконалення, саморозвитку, 
виступаючи одночасно і як етап самопізнання, і як 
спосіб досягнення єдності та гармонійності осо-
бистості, і як механізм саморозвитку.

Суб’єктом саморозвитку людина стає тільки 
тоді, коли більш-менш усвідомлено починає ста-
вити цілі зі самоствердження, самовдоскона-
лення, самореалізації.

Отож саморозвиток відбувається в таких фор-
мах, як самоствердження, самовдосконалення й 
самоактулізація. Ми вважаємо доцільним про-
аналізувати цілі, мотиви, способи й результати 
саморозвитку в межах самовдосконалення, 
оскільки саме його вбачаємо досить суттєвим у 
процесі формування професіоналізму майбут-
нього педагога.

Самовдосконалення – це форма саморозвитку, 
яка вказує, що людина самостійно прагне бути 
кращою, прагне до певного ідеалу, набуває тих 
рис та якостей особистості, яких у неї поки немає, 
прагне опанувати ті види діяльності, якими не 
володіла. Самовдосконалення – це процес свідо-
мого управління розвитком особистості, своїми 
якостями й здібностями.

І. І. Чеснокова вважає, що самовдоскона-
лення – це своєрідна творча діяльність особис-
тості, оскільки в процесі самовдосконалення, 
самовиховання людина створює в собі психоло-
гічні новоутворення в результаті виховання нових 
якостей або перетворення вже наявних (Чесно-
кова, 1981).

Самовдосконалення може йти різними шля-
хами: в одному випадку – набуття соціально зна-
чущих властивостей і якостей, а в іншому – оволо-
діння негативними способами життя та діяльності. 
Зворотний процес вдосконалення – саморуйну-
вання, коли внаслідок різних причин особистість 
йде в напрямку деградації та регресу, втрати 
досягнень, особистісних рис і якостей, які були 
притаманні їй раніше.

У контексті нашого дослідження ми роз-
глядаємо позитивний аспект самовдоскона-
лення – особистісне зростання. У сучасній пси-
холого-педагогічній літературі наявна значна 
кількість концепцій, що описують особливості, 
своєрідність, цілі особистісного зростання.
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Зокрема, у гуманістичній психології особис-
тісне зростання означає набуття автономії, неза-
лежності особистості, прагнення до зрілості й 
психологічного здоров’я (К. Роджерс) або праг-
нення до послідовного задоволення вищих потреб 
(А. Маслоу).

Розкриваючи особливості соціалізації осо-
бистості, дослідники В. В. Радул та Я. В. Галета 
звертають увагу на те, що педагог, а, відповідно, 
й майбутній педагог повинен мати уявлення про 
особистість як багатовимірну сутність, що володіє 
потенціалом вільного творчого зростання, прагне 
проявити свою індивідуальність, яка розширює 
діапазон можливостей свого особистісного зрос-
тання (Радул, Галета, 2010: 178).

В основі прагнення до самовдосконалення, 
особистісного зростання лежить відповідна 
потреба, на базі якої формуються мотиви само-
вдосконалення (граничним є мотив самореалі-
зації), мотиви особистісного зростання. Само-
вдосконалюватися необхідно для того, щоб 
максимально реалізувати себе в житті, а засобом 
самореалізації зрозуміти й розкрити сенс життя, 
що характерно для такої вищої форми самороз-
витку, як самоактуалізація.

Цілями самовдосконалення виступають не 
тільки й не стільки цілі самоствердження – бути не 
гіршим за інших, бути кращим за інших, скільки 
мети – бути кращим, ніж ти був; досягати більш 
значущих результатів, ніж ти досягав.

Способи самовдосконалення також різнома-
нітні. Їх може бути визначено в найрізноманіт-
ніших видах діяльності. Наприклад, опановуючи 
нові знання, нові види діяльності, людина стає на 
щабель вище у своєму розвитку. Ставлячи кон-
кретну мету – не конфліктувати з іншими – і дося-
гаючи її, вона також піднімається на новий рівень.

Засобами самовдосконалення виступають 
засоби самовиховання. До них належать такі:

–	 змагання із собою;
–	 самозобов’язання;
–	 самонаказ тощо.
До результатів самовдосконалення належать 

перш за все такі: почуття радості за себе, за свої 
досягнення; задоволення тим, що ти справляєшся 
зі своїми власними вимогами; загалом задоволе-
ність життям, діяльністю, стосунками з людьми 
навколо.

Самовдосконалення збуджується найчастіше 
прагненням перевершити себе сьогоднішнього, 
домогтися більш високих результатів, підви-
щити свою майстерність, набути значущих для 
себе якостей особистості. Це постійна робота над 
собою з метою позитивних змін, наближення до 

деякого ідеалу «Я», реалізації тенденції до осо-
бистісного зростання.

Процес самовдосконалення майбутнього педа-
гога передбачає такі етапи:

–	 самоаналіз власної особистості, діяльності 
та спілкування. Під час самопізнання проясню-
ється уявлення про себе, про свої сильні та слабкі 
сторони особистості, спрацьовують механізми 
самоприйняття особистості. Залежно від того, 
приймає себе особистість чи ні, буде залежати 
вибір стратегій самовдосконалення;

–	 формування ідеального образу «Я» здій-
снюється за допомогою задіяння механізмів 
самопрогнозування (образ може бути дещо уза-
гальненим або конкретизованим, віддаленим або 
наближеним у часі тощо);

–	 формулювання програми саморозвитку, де 
визначаються порядок і послідовність дій майбут-
нього педагога із самовдосконалення, час, умови, 
прогнозуються результати, способи та прийоми 
самовиховання й самоосвіти;

–	 реалізація програми;
–	 контроль і оцінка ефективності проведеної 

роботи з внесенням корективів у подальшу роботу 
над собою в напрямку професійного розвитку.

Професійне самопізнання і професійний 
саморозвиток виявляються тісно пов’язаними 
одне з одним, визначаючи вектор і стратегії роз-
витку педагога як професіонала. У психолого-
педагогічній науці робляться спроби виділити й 
описати педагогів залежно від співвідношення 
рівня наявного саморозвитку та прагнення до 
професійного саморозвитку. Зокрема, у дослі-
дженні С. М. Рогожнікова педагоги поділяються 
на кілька типів залежно від співвідношення 
рівня самоприйняття особистості як найважли-
вішого показника зрілості професійного само-
пізнання й тенденції до самовдосконалення як 
референтного показника саморозвитку (Рогож-
ніков, 2002).

У результаті було виділено чотири типи 
педагогів:

1) ті, що самоактуалізуються, – високе само-
прийняття поєднується з вираженим прагненням 
до самовдосконалення;

2) самодостатній – високий рівень самоприй-
няття поєднується з відсутністю прагнення до 
самовдосконалення;

3) ті, що самостверджуються, – низький рівень 
самоприйняття поєднується з вираженим праг-
ненням до самовдосконалення;

4) внутрішньо конфліктний – низьке самоприй-
няття, яке поєднується з відсутністю прагнення до 
самовдосконалення (Рогожніков, 2002).
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Наведена типологія показує, що оптимальним 
є перший тип педагогів, у яких самоприйняття 
й самовдосконалення перебувають у сприятли-
вому поєднанні. Однак, за даними С. М. Рогож-
нікова, таких педагогів тільки 25 %. Що ж зава-
жає вихователям, учителям, викладачам стати на 
шлях саморозвитку? Відповідь на це запитання 
підводить нас впритул до проблеми бар’єрів 
саморозвитку.

Слабке володіння методами та прийомами 
самовдосконалення, у результаті чого виника-
ють труднощі в постановці цілей самовиховання, 
розробленні програми, виборі способів і засо-
бів самовиховання і самовдосконалення. Усе це 
визначає й відповідну сферу психолого-педагогіч-
ної підтримки.

Стимулами самопізнання можуть виступати 
мотиви професійного саморозвитку: самоствер-
дження, самовдосконалення, самоактуалізація. 
Майбутній педагог пізнає себе для того, щоб 
істотно поліпшити свою діяльність, самому осо-
бистісно вирости, щоб домогтися у своїй майбут-
ній праці значущих результатів. Щодо мотивів 
самоствердження, то вони значно різняться за 
своєю цінністю. В одних випадках педагог пізнає 
себе, щоб панувати над іншими й через це утвер-
дитися; в інших – приміряє свої можливості до 
нової педагогічної технології, домагаючись висо-
ких результатів в оволодінні нею, утверджується 
як професіонал. Якщо ж домінантну роль почи-
нають відігравати мотиви самовдосконалення й 
самоактуалізації, то самопізнання наповнюється 
глибоким змістом, пов’язаним з усвідомленням 
необхідності особистісного зростання.

Досвід роботи над собою в плані самовдос-
коналення становить передумову професійного 
самовиховання, формування професіоналізму, 
який передбачає свідому роботу з розвитку своєї 
особистості як професіонала: адаптування своїх 
індивідуально неповторних особливостей до 
вимог педагогічної діяльності, постійне підви-
щення професійної компетентності й безперерв-
ний розвиток соціально-моральних та інших 
якостей особистості.

У педагогічному виші вчорашні випускники 
шкіл потрапляють у нові умови, які висувають до 
них високі вимоги:

–	 вміти раціонально розподіляти та планувати 
свій час;

–	 організовувати своє робоче місце;
–	 працювати з книгою та спеціальною літера-

турою тощо.
Оволодіння вміннями та навичками самостій-

ної роботи починається з встановлення гігієнічно 

й педагогічно обґрунтованого режиму дня. Треба 
так спланувати свою навчальну й позанавчальну 
діяльність, щоб залишався час і для самоосвітньої 
роботи, і для культурного відпочинку.

Оволодіння практичними навичками самостій-
ної роботи та вміннями раціональної організації 
навчальної праці свідчить про сформованість 
культури розумової праці, яка передбачає:

–	 культуру мислення, яка виявляється в умін-
нях аналізу й синтезу, порівняння та класифікації, 
абстрагування й узагальнення, «перенесення» 
отриманих знань і прийомів розумової діяльності 
в різні нові умови;

–	 стійкий пізнавальний інтерес, вміння та 
навички творчого розв’язання пізнавальних 
завдань, уміння зосередитися на головному;

–	 раціональні прийоми і методи самостійної 
роботи з опанування знань і набуття ключових і 
предметних компетентностей, досконале воло-
діння усним і писемним мовленням;

–	 гігієну розумової праці та її педагогічно 
доцільну організацію, вміння розумно використо-
вувати час, витрачати фізичні й духовні сили (Куз-
нецова, 1976: 52).

Якщо об’єднати студентів, які обрали педаго-
гічну професію відповідно до власних схильнос-
тей до навчання й виховання, до їхнього інтересу 
до дітей, то дещо більш як половина майбутніх 
педагогів вибирає професію, керуючись моти-
вами, що свідчать про педагогічну спрямованість 
їхньої особистості. Навіть у скрутних соціально-
економічних умовах в освітніх закладах готу-
ють педагогів, вибір професії якими зумовлений 
мотивами високої соціальної цінності (Кузне-
цова, 1976: 52).

До соціально цінних мотивів педагогічної 
діяльності належать такі:

–	 почуття професійного та громадянського 
обов’язку;

–	 відповідальність за виховання дітей;
–	 чесне і сумлінне виконання професійних 

функцій;
–	 захопленість предметом і задоволення від 

спілкування з дітьми;
–	 усвідомлення високої місії педагога;
–	 любов до учнів, студентів, вихованців тощо.
Не варто виправдовувати егоїстичних, корис-

ливих мотивів педагогічної діяльності, які «три-
мають» педагога в закладі освіти: зарплата, три-
вала відпустка, можливість отримання певних 
пільг тощо.

Як зазначає у своєму дослідженні Л. М. Кобиль-
нік, майбутні педагоги вважають, що особистість 
повинна прагнути до самовдосконалення, тяжіти 
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до ідеалу, розвивати свої здібності, робити все, 
щоб використовувати свої можливості в повному 
обсязі, постійно прагнути до прогресу, доскона-
лості. Аналіз відповідей студентів показав, що 
вони спроможні виділити конкретні якості, які в 
них є та які вимагають подальшої роботи. Май-
бутні педагоги окреслюють шляхи самовдоскона-
лення (Кобильнік, 2007: 10).

У своїй роботі Н. В. Уйсімбаєва акцентує, 
що людина розглядається як суб’єкт своєї діяль-
ності. Вона не просто реагує на вимоги соціуму, 
а структурує ці вимоги та вкладає в них особис-
тісний смисл. Розвиток особистості відбувається 
не тільки під дією зовнішніх сил, а і як результат 
діяльності людини. Самовдосконалення варто 
розглядати як цілеспрямовану діяльність майбут-
нього педагога щодо саморозвитку власної осо-
бистості (Уйсімбаєва, 2014).

Така діяльність повинна:
1) спонукати до активності, виявлення ініціа-

тиви та творчості;
2) залучати вчителя в ситуацію, що наштов-

хує на пошук, ставить його перед необхідністю 
розв’язання складних педагогічних завдань;

3) сприяти задоволенню суспільно обумовле-
них потреб особистості;

4) дозволяти досягнути бажаного результату 
(Беляева, 1976: 43–44).

Як зазначає у своєму дослідженні Г. Г. Цвєт-
кова, шлях самовдосконалення людині (зокрема, 
майбутнього педагога) лежить через власні спо-
стереження та самопізнання. Тільки внутрішня 
трансформація через самоусвідомлення, само-
пізнання та саморозуміння, тобто процеси, які 
людина здійснює свідомо, приносить їй гармо-
нійне світовідчуття та є початком створення духо-
вної цілісності. У людині одночасно поєднується 
сила розуму й серця, без цього гармонійного 
поєднання неможлива внутрішня революція та 
духовна трансформація (Цвєткова, 2014: 45).

Найбільш ефективний шлях професійної само-
освіти педагога – розроблення однієї з наукових 
чи методичних проблем у межах комплексної 
теми закладу освіти.

Ефективним засобом самопізнання, самовдос-
коналення, особистісного зростання майбутнього 
педагога, а як результат – формування професіо-
налізму, є проведення тренінгів, які дають можли-
вість розвиватися й пізнавати себе.

Майбутній педагог повинен чітко розуміти, що 
він виконуватиме важливу роботу, зокрема, він:

–	 виховує учнів / студентів;
–	 веде пропаганду педагогічних знань;
–	 навчає підростаюче покоління;

–	 розвиває учнів / студентів розумово, фізично, 
естетично;

–	 виховує соціально активну особистість;
–	 організовує різні види діяльності: просвіт-

ницьку, оздоровчу (Маркова, 1993: 72).
Навчаючись у ВНЗ, майбутній педагог про-

живає найбільш важливий період для самовдос-
коналення, формування професійної спрямова-
ності та професіоналізму. Збільшити свідомість 
вибору спеціальності й ціннісно-смислового 
сприйняття майбутньої професії педагога можна 
за допомогою системи заходів, спрямованих на 
формування професійного бачення світу в про-
цесі навчання у вищому навчальному закладі. 
Такими заходами можуть виступати психологічні 
консультації з питань професійної орієнтації, 
особистісного самовизначення, тренінги, спря-
мовані на розвиток професійно важливих ком-
петенцій, а також тестування й анкетування сту-
дентів перед вибором спеціалізації. У педагога, 
який самовдосконалюється, апелює до інформа-
ційного пошуку, студенти навчатимуться працю-
вати на високому рівні проблемності, викорис-
товуючи частково пошуковий метод навчання 
та прагнучи до самовдосконалення відповідно. 
Виховний вплив викладача на особистість май-
бутнього педагога виражається в кінцевому під-
сумку в його бажанні самовдосконалюватися та 
в особистісних якостях. Звичайно, на особистіс-
ний розвиток впливає все соціальне середовище, 
усі численні фактори, зокрема способи розпо-
ділу матеріальних благ, матеріальний добро-
бут народу, духовне життя суспільства, система 
освіти, культура, охорона здоров’я, сімейно-
побутові взаємини, соціально-психологічний 
клімат трудових колективів тощо. Проте вплив 
педагога не порівняти ні з чим, якщо тільки педа-
гог сам є яскравою особистістю, яка постійно 
самовдосконалюється.

Щодо визначення можливостей або шляхів у 
визначенні перспектив розвитку професіоналізму 
майбутнього педагога виділяють:

–	 шлях адаптації;
–	 шлях саморозвитку;
–	 шлях стагнації (розпаду діяльності, деграда-

ції особистості).
У контексті нашого дослідження зауважимо, 

що саме саморозвиток дає змогу постійно само-
вдосконалюватися, змінюватися та, як результат, 
повністю реалізувати себе як професіонала.

Знання своїх здібностей, використання най-
більш виражених із них, розвиток їх під час під-
готовки до професійної діяльності є основою для 
успішного вибору й базою для визначення шля-
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хів подальшого самовдосконалення майбутнього 
педагога та, як результат, розвитку його професі-
оналізму.

Висновки. Саморозвиток починається з про-
цесів усвідомлення себе як суб’єкта життєдіяль-
ності, утвердження своїх особистісних якостей, 
проходить усвідомлення себе як суб’єкта самороз-
витку та здійснюється в актах самоствердження, 
самовдосконалення й самоактуалізації на різних 
етапах життєвого шляху. Саморозвиток відбува-
ється в таких формах, як самоствердження, само-
вдосконалення й самоактулізація.

У дослідженні ми розкрили поняття самовдос-
коналення, що є формою саморозвитку, яка вка-
зує, що людина самостійно прагне бути кращою, 
прагне до певного ідеалу. Самовдосконалення – 

це процес свідомого управління розвитком осо-
бистості, своїми якостями й здібностями.

У роботі ми розглянули етапи, засоби та цілі 
процесу самовдосконалення майбутнього педа-
гога й дослідили поняття особистісного зрос-
тання як позитивний аспект самовдосконалення 
майбутнього педагога.

Ми дійшли висновку, що саморозвиток дає 
майбутньому педагогу можливість постійно 
самовдосконалюватися. А самовдосконалення є 
однією з умов формування професіоналізму, до 
того ж самовдосконалення повинно відбуватися 
протягом усієї педагогічної діяльності, зокрема в 
період навчання у ВНЗ. Майбутній педагог пови-
нен бути готовий до постійної самоосвіти та само-
виховання.
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DEVELOPMENT OF LEADERSHIP POTENTIAL OF STUDENTS  
IN THE CONDITIONS OF DISTANCE LEARNING

The article is devoted to the issues of formation and conditions of development leadership qualities of students 
in distance learning. In the context of recent educational reforms in Ukraine, which focus on increasing attention to 
education, the country needs not only highly qualified specialists, but also professionals with certain leadership qualities. 
The current state of Ukraine is characterized by its desire to integrate into the European Community in economic, political 
and educational aspects. In the conditions of quarantine caused by the COVID-19 epidemic, and as a consequence 
of distance learning, this process requires restructuring the higher education system as a priority area of forming a 
new society, modernizing its content and improving the learning process based on scientific approaches etc. Today, the 
development of technological means of telecommunications and communication, mass distribution and use of multimedia 
computer programs creates objective preconditions for the improvement of educational technologies, in particular, for 
the introduction of new forms of education for the general population, including distance learning. The article analyzes 
the definition the concept of “leader”, leadership potential and ways of pedagogical support for the development of 
leadership potential in distance learning. The main attention is paid not only psychological assessment of the main 
approaches to understanding the nature of the phenomenon of the leader, but also the characteristics of the nodal points 
in the theoretical understanding of the essence formation of leadership qualities in students. Described teaching tools 
and methods that, in our opinion, are the most effective in process of formation of leadership qualities of students during 
distance education. The pedagogical conditions of educational process which will promote development of leadership 
qualities of students at the expense of interaction based on group forms of organization of the educational process, 
interactive and problem-based teaching methods, in particular the use of global networks and creative projects. Identified 
the main qualities needed by the leader student environment.

Key words: leader, leadership potential, student, teacher, distance education, distance learning.
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РОЗВИТОК ЛІДЕРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ СТУДЕНТІВ  
В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Статтю присвячено питанням формування та умовам розвитку лідерських якостей студентів в умовах 
дистанційного навчання. У контексті освітніх реформ в Україні, що відбуваються впродовж останнього часу 
й зорієнтовують на підвищення уваги до освіти, країна потребує не тільки висококваліфікованих спеціалістів, 
але й професіоналів із певними лідерськими якостями. Сучасний стан України характеризується її прагненням 
до інтеграції в Європейське співтовариство як в економічному, політичному, так і в освітньому аспектах. 
В умовах карантину, який виник через епідемію COVID-19 та, як наслідок, дистанційної форми навчання цей 
процес потребує перебудови системи вищої освіти як пріоритетної сфери формування громадянина нового 
суспільства, модернізації її змісту та вдосконалення процесу навчання на основі використання наукових підходів, 
упровадження новітніх технологій тощо. Нині розвиток технологічних засобів телекомунікацій і зв’язку, масове 
поширення та використання мультимедійних комп’ютерних програм створюють об’єктивні передумови для 
вдосконалення освітніх технологій, зокрема й для впровадження нових форм здобуття освіти, наприклад 
дистанційної, широкими верствами населення. Розвиток лідерського потенціалу молоді є актуальною проблемою 
для вищих навчальних закладів, оскільки саме у студентські роки відбувається активне формування ціннісних 
орієнтацій, громадянської позиції, визначення життєвих пріоритетів молодої людини. Невіддільним складником 
кожного університету є студентський актив, який має можливість самостійно ухвалювати рішення, нести 
за них відповідальність, висувати та реалізовувати соціальні ініціативи, розвиваючи лідерський потенціал. 
Саме тому з метою створення лідерів нової генерації набуває актуальності проблема розвитку лідерського 
потенціалу студентського активу. У статті аналізується визначення поняття «лідер», лідерський потенціал 
і шляхи педагогічної підтримки розвитку лідерського потенціалу в умовах дистанційного навчання. Водночас 
основну увагу приділено не тільки психологічній оцінці основних підходів до розуміння природи феномена лідера, 
а й характеристиці вузлових точок у теоретичному розумінні самої сутності формування лідерських якостей у 
студентів. Описано засоби й методи навчання, які, на нашу думку, є найбільш ефективними у процесі формування 
лідерських якостей студентів під час дистанційної освіти. Проаналізовано педагогічні умови навчального 
процесу, які сприятимуть розвитку лідерських якостей студентів завдяки взаємодії, основаній на групових 
формах організації навчального процесу, інтерактивних і проблемних методах навчання, зокрема застосуванні 
глобальних мереж і творчих проєктів. Визначено головні якості, потрібні лідеру в студентському середовищі.

Ключові слова: лідер, лідерський потенціал, студент, викладач, дистанційна освіта, дистанційне навчання.

Problem statement and its urgency. Due to the 
rapid spread of COVID-19, no one today has any 
doubts about the need to transform approaches to 
training, taking into account the consequences of the 
introduction of computer networks and technologies, 
new means of access, storage and exchange of infor-
mation, including knowledge and educational infor-
mation. One of the possible changes in the education 
system is the use of distance learning technologies, 
the main element of which is a distance course – a 
combination of special software and hardware two 
components: educational content and methods of 
student work with this content. On the basis of the 
distance course, distance learning is organized, which 
includes, in addition to the independent work of 
the student with the distance course and additional 
sources, communication of students with the teacher 
and with other students. With this approach, in addi-
tion to the undeniable advantages, there are problem-
atic issues, one of which – ensuring the quality of such 

education, the second – the lack of normal interaction 
between participants. The means of communication 
in distance learning are insufficiently researched and 
there are almost no technologies for the formation of 
individual personal qualities. The issue of formation 
of not only professional, but also personal qualities, 
in particular leadership qualities, during the organiza-
tion of distance learning acquires its urgency. In the 
article the problem of formation of leadership quali-
ties is narrowed to the study of the process of creating 
a distance learning course on the basis of leadership 
by a group of teachers and narrow specialists. The 
problem of training future leaders is one of the impor-
tant ones problems, and in modern conditions – one 
of the main problems in higher pedagogy education.

The purpose of this article is to determine the 
possibility of using a variety of approaches to the 
development of leadership potential in the organiza-
tion of distance learning, namely, in the process of 
creating a distance course by a team of professionals.
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Research analysis Many domestic and foreign 
educators, psychologists, sociologists, political sci-
entists pay serious attention to the problem of leader-
ship and leadership qualities of the individual [Burns, 
1978: 2]. They explore the most favorable conditions 
for the formation of confidence in the individual to 
choose leadership positions, create methods for the for-
mation of leadership qualities and the development of 
leadership potential of students (Кращенко, 2009: 6)
The vast majority of theoretical and methodological 
provisions and justifications for the content of peda-
gogical creativity and the technology of its formation 
can be generally used to solve the problem of training 
professional leaders. This is evidenced by the work of 
such scientists as Yu. Babansky, G. Ball, L. Vygotsky, 
S. Goncharenko, I. Zyazyun, V. Kremen, O. Leontiev, 
A. Ligotsky, V. Lugovy, V. Molyako, N. Nychkalo, 
P. Perepelytsia, Z. Reshetova, V. Rybalko, S. Sysoeva, 
B. Yudina and others. The results of these studies were 
theories of leadership, the most famous of which are 
the theory of traits of the leader E. Bogardus, K. Byrd, 
W. Binham, the theory of situational leadership G. Per-
son, M. Belbin, P. Drucker, system leadership theory 
F. Fiedler and others.

The history of studying the concepts of “leader” 
and “leadership” actively begins in the middle of the 
last century. The term “leader” was borrowed from 
the ancient Greek language “ηγέτης”, which means 
“one who leads”, is the leader. The concept of “lead-
ership” appeared later and expressed the already 
existing position of the leader in a particular team. 
Scientists such as J. Gerry, R. Tannenbaum, I. Weg-
ner, and others have made a significant contribution 
to the development of these concepts. Modern psy-
chological and pedagogical approaches show that 
the concept of “leadership” is multifaceted and is 
reflected in various sciences: psychology, pedagogy, 
sociology, political science. But their work, in our 
opinion, can not be considered separately, because 
each of the disciplines brings its own vision of the 
problem. For foreign scholars, in particular J. Max-
well, the idea of leadership is inseparable from the 
concept of influence.Domestic researchers of social 
psychology N. Kornev and A. Kovalenko understand 
leadership as one of the processes of organizing a 
small social group and managing it, which contrib-
utes to achieving the group goal in the optimal time 
and with the optimal effect.Accordingly, each lead-
ing school has tried and is trying to outline the basic 
qualities or traits of a person who is or can formally 
become a leader. Yu. Krashchenko notes that leader-
ship in the student environment and self-government 
are two closely interrelated phenomena of the educa-
tional environment of higher education (Кращенко, 

2009: 6). The following classifications of types of 
leaders are distinguished in the scientific literature 
according to leadership style: 1) authoritarian (rigid 
way of governing, prevention of initiative), demo-
cratic (assumes collegial decision-making, taking 
into account opinions and wishes of group members), 
liberal (indulgence style, group members make deci-
sions almost independently, suitable for a team of 
like-minded people, each of whom is well aware of 
“their maneuver”), compromise (achieves its goal, 
giving way to people with different interests); 2) busi-
ness (involves work on calculated, orderly and opti-
mal schemes) and emergency (manages on the prin-
ciple of “do it quickly, let’s understand later”).

Almost all concepts of leadership emphasize the 
importance of effective cooperation of the leader with 
followers, which shows that leadership as a social 
phenomenon of organization of joint activities and 
management, social activity is a regulator in the sys-
tem of interpersonal relations and can be manifested 
only in social groups. Teachers who are curators of 
student groups observe the spiritual, psychological, 
ideological state of students. Students, especially 
freshmen, try to be active and participate in various 
activities, which have a positive effect on their emo-
tional state and in relationships with classmates and 
teachers. But to interest them, to reveal their abilities 
for leadership, it is necessary to have an experienced 
leader, i.e. a curator, and the appropriate level of stu-
dent self-government. It should be borne in mind that 
the curator must realize that he has a responsibility not 
only as a teacher of a school, but also as a mentor who 
must unite the team, organize the work of the group, 
to reveal its atmosphere. In the process of learning it 
is necessary to take into account that the student age 
is characterized by the maximum in achieving posi-
tive results, mastering stereotypes of behavior and the 
formation of professional orientation. But in today’s 
complex conditions of distance learning, this task is 
much more complicated due to the fact that the cura-
tor and teachers are much more difficult to establish 
contact with their students. The most important role 
in supporting the development of student leadership 
potential is played by various student associations, 
where students communicate with each other and 
together with teachers and administrators solve certain 
problems and achieve their goals. The issue of forming 
leadership qualities in distance learning is quite new, 
so there are not many publications on this topic. Thus, 
in particular, D. McFarlane considers the main leader-
ship roles of curators and teachers of distance learn-
ing, which, in his opinion, performing managerial and 
monitoring functions, should motivate and encourage 
other participants in the process to use value and qual-
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ity teaching and learning methods. Distance learning 
professionals must also have the skills to collaborate, 
be focused and succeed. Thus, according to D. McFar-
lane, the administrator of distance learning must have 
leadership skills and be adapted to constant change. 
One of the ways to form these skills can be the process 
of developing a distance course, which chronologi-
cally precedes the organization of the learning process. 
Nowadays, the implementation of leadership ideas is 
a prerequisite for success. To implement leadership 
ideas in distance learning, you must first determine the 
list of required leadership qualities. This will clarify 
in further research what qualities should be formed in 
the participants in the process of organizing distance 
learning. D. Burns in his book “Leadership” defines 
leadership as leadership in which leaders focus on the 
relationship between leader and follower, as well as on 
the formation of beliefs in followers. Certain personal 
qualities of a leader (high intelligence, charisma, ini-
tiative, self-confidence, reliability, activity, responsi-
bility, etc.) are necessary but not sufficient conditions 
for leadership. Leadership is a process that requires 
a person to be able to look at the future and on this 
basis to unite the team around him; it is a person who 
takes responsibility for other people. The leader must 
be open to change, risks. Continuous learning and 
self-improvement are important for this. Leadership 
qualities today are the ability to create in the team an 
identical vision of the current state and future, moti-
vation, trust and mutual responsibility. Most modern 
researchers associate the ability to make changes, 
motivate others, and establish a team with emotional 
intelligence – the ability to manage emotions, both 
one’s own and others’. The concept of emotional 
intelligence began to be used systematically with the 
research of D. Goleman (Goleman, 1998: 3). For dis-
tance learning, the issues of work organization and 
leadership formation in virtual teams are important.

Various scientists identify the following condi-
tions for creating a successful team in distance learn-
ing: trust, understanding of goals and objectives, 
relationships between team members, communica-
tion, successful choice and use of technology, distri-
bution of responsibilities and time, time control and 
performance correction (Bergiel, B. J., Bergiel, E. B., 
& Balsmeier, P. W., 2008: 4). The technology of cre-
ating a distance course is considered in the works of 
S. Kalashnikova (Калашнікова, 2003: 5), V. Bykova, 
V. Kukharenko, N. Sirotenko, O. Rybalko.

T. Andersoni and D. Drone consider the following 
as the main models of distance learning:

– cognitive model, which is based on the theory 
of behaviorism and takes into account the limited 
technical resources at the beginning of the history of 

distance learning, focuses on the individualization of 
learning;

– social-constructivist model, which is focused on 
learning in groups, gaining knowledge both individu-
ally and in groups, i.e. as a result of teamwork (but 
it should be noted that the implementation of these 
models in real learning technologies is difficult);

– the constructivist model provides for the creation 
of opportunities for dialogue and cooperation in asyn-
chronous contexts, based on technologies that sup-
port a significant number of opportunities for social 
presence and confidence building in group work;

– connectivist model involves the creation of net-
works of information, contacts and resources that are 
applied to real problems. As we can see, three of the 
four models of distance learning are related to groups, 
i.e. they involve working in teams in new conditions.

If the university is developing a distance course, 
then for its successful operation must be created pre-
requisites that include the following measures:

– determining the place of distance learning in 
the priorities of the university development strategy, 
compliance with the ideas of implementing distance 
learning mission of the university, awareness of the 
staff of the institution the need to use distance learn-
ing; – creation of technical conditions for the organi-
zation of distance learning courses: server equipment, 
appropriate software and distance learning platform, 
Internet access, service; – development of normative 
documents that regulate the process of organizing 
distance learning, in particular the requirements for 
the distance learning course, its content, use of ele-
ments and activities, quality assurance and its exami-
nation; – creation of departments for coordination 
of work on the organization of distance learning, its 
technical, methodical, service support and for adap-
tive assistance during training; – training of staff and 
teachers to use distance learning technologies.

In this way, groups are created, formal teams are 
formed, which can become real teams, united by sep-
arate goals and in which specialists with the qualities 
of a leader are formed. In addition, the development 
of distance learning courses establishes different rela-
tionships between the participants in the development 
of distance learning courses and the coordination and 
support departments. Situational informal teams are 
created to develop a distance course, for the effective 
operation of which the use of leadership is important. 
When developing a distance course, a separate ques-
tion arises: “Do you need a team when developing a 
distance course, or is it better to develop it alone as a 
teacher, sometimes asking for help, but without team-
work?”. The peculiarity of the team is that it unites, as 
a rule, people with different types of thinking, includ-
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ing students, specialists in computer and software 
technology and teachers, methodologists and other 
professionals.

The process of developing a distance course usu-
ally includes the following stages: – designing the 
main idea and strategy of the distance course; – rec-
ognition of the goals of the distance course, design-
ing the expected learning outcomes in the form of 
competencies; – definition and design of the content 
of the distance course; – planning and design of the 
educational process (educational activities) in the dis-
tance course; – adaptation of the educational text to 
the requirements of the distance course;

– recording of educational videos; – develop-
ment of practical tasks; – designing activities in the 
distance course; – planning of means of communica-
tion in a distance course; – organization of control 
and self-control in the course; – technical implemen-
tation; – development of graphic design; – develop-
ment of methodical recommendations on work with a 
course; – development of standard recommendations 
for individualization of training; – examination of the 
distance course.

The process of developing a distance course is con-
nected with the mechanisms of introducing the course 
into the educational process and feedback: feed-back 
of students and correction of the course content.

Such team should not be formed by administra-
tive methods, but situationally. Management can 
create certain conditions, carry out appropriate com-
munication activities that inspire employees to work 
in a team, cultivate the principles of democracy and 
leadership. Participants communicate with each other 
during discussions, round tables, workshops and meet-
ings, brainstorming, feedback by various means not 
only in person, but also using technical means (video 
conferencing, online meetings, etc.). A commitment to 
openness, a shared vision of problem solving, achiev-
ing results and basic principles of team work during 
the development of a distance course allow the team 
to learn, develop collective thinking, form systematic 

and critical thinking in team members and develop 
leadership potential. Among the leadership qualities, 
competencies that need to be formed in the members 
of the team developing a distance course should be: 
the ability to see the future and strategic thinking, trust 
in people, openness to new ideas, desire for continuous 
learning and self-improvement, innovation, integrity, 
communication skills. From the point of view of emo-
tional intelligence, in order to form an effective team 
and form these competencies, it is necessary to involve 
all its members in inspired conscious activities aimed 
at achieving a common goal. People in the team who 
can motivate and inspire, organize change, are already 
situational informal leaders in the development of 
a distance course. Joint activities and the process of 
involvement contribute to the creation of a special 
microclimate in the team, and participation in changes 
in new projects (development of a distance course is 
also a project) forms self-esteem, self-actualization 
and gives a feeling of good mood. The division of a 
group of people by function depending on the profes-
sion does not solve the question of the distribution of 
team roles in the process of creating a distance course, 
even if there is a person who is a formally appointed 
coordinator. For effective team work, it is advisable to 
determine the inclination of the participants and use 
their individual characteristics in effective teamwork.

Conclusions. Thus, based on the study of the 
possibilities of integrating leadership approaches in 
the process of organizing distance learning, in par-
ticular the development of distance learning, we can 
state the creation of new opportunities to ensure the 
quality of distance learning through the application 
of leadership approaches. Based on the analysis of 
the stages of creating a distance course, the compo-
sition of the team for the development of a distance 
course is proposed. It is established that the formation 
of leadership qualities in the team of distance course 
developers allows transforming of the approaches to 
assigning the responsibility of team members to per-
form professional tasks and to interact in a team.
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 
ПРАЦІВНИКІВ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ  

НА ПРИКЛАДІ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СФЕРИ

У статті розглянуто питання щодо особливостей формування професійно-комунікативних компетентнос-
тей працівників індустрії гостинності та прикладі готельно-ресторанної сфери. Наголошено на важливості 
комунікативних компетентностей працівників у розвитку галузі як основи взаємодії з клієнтом і запоруки роз-
витку бізнесу, іміджу підприємства та його конкурентності на ринку. Проведено аналіз термінологічної бази 
дослідження. Звернено увагу на різницю підходів до розуміння термінів «компетентність» і «компетенція». Вио-
кремлено основні складники компетентності: знання, методи їх отримання та сприйняття власних можливос-
тей. Проведено детальний аналіз елементів її структури. У роботі зазначено, що процес формування професій-
но-комунікативних компетентностей не обмежується навчанням у закладі вищої освіти, а продовжується під 
час роботи. Сучасна динаміка розвитку зумовлює процес навчання протягом усього життя як запоруку успішної 
конкуренції на ринку праці. Визначено рівні комунікації на підприємстві готельно-ресторанної сфери: праців-
ник – клієнт; працівник – працівник; працівник – керівник. Наголошено на важливості формування високого рівня 
комунікацій як основи гостинності, так і методу уникнення конфліктів у колективі, формування корпоративної 
культури, ефективності комунікацій між службами та підрозділами закладів. Наведено приклади мотивації 
підприємствами своїх працівників до підвищення рівня комунікативних компетентностей. Доведено, що ефек-
тивність професійно-комунікативних компетентностей залежна від досвіду спілкування, який формується поза 
стінами закладу вищої освіти та пов’язується з громадською активністю, участю в різноманітних заходах. 
Звернено увагу на щораз більшу роль інформаційних технологій у роботі закладів гостинності та підлаштуван-
ня комунікаційних компетентностей працівників готелів і ресторанів до вимог, законів і правил спілкування в 
інформаційному середовищі.

Ключові слова: комунікація, компетентність, індустрія гостинності, готель, ресторан.
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FORMATION OF PROFESSIONAL AND COMMUNICATIVE COMPETENCES  
OF HOSPITALITY INDUSTRY EMPLOYEES  

ON THE EXAMPLE OF HOTEL AND RESTAURANT SPHERE

The article considers the question of the peculiarities of the formation of professional and communicative competencies 
of employees of the hospitality industry and the example of the hotel and restaurant industry. The importance of 
communicative competencies of employees in the development of the industry is emphasized, as the basis of interaction 
with the client and the key to business development, the image of the enterprise and its competitiveness in the market. 
The analysis of the terminological base of the research is carried out. Attention is drawn to the difference in approaches 
to understanding the terms “competence” and “competence”. The main components of competence are identified: 
knowledge, methods of obtaining them and perception of their own capabilities. A detailed analysis of the elements of its 
structure is carried out. The paper notes that the process of formation of professional and communicative competencies is 
not limited to education in higher education, but continues during the work. Modern dynamics of development determines 
the process of lifelong learning as a guarantee of successful competition in the labor market. Levels of communication at 
the enterprise of hotel and restaurant sphere are defined: the worker-client; employee-employee; employee manager. The 
importance of forming a high level of communication, both the basis of hospitality and the method of avoiding conflicts 
in the team, the formation of corporate culture, the effectiveness of communication between services and departments 
of institutions. Examples of enterprise motivation of employees to increase the level of communicative competencies are 
given. It is proved that the effectiveness of professional and communicative competencies depends on the experience of 
communication, which is formed outside the walls of higher education and is associated with civic activity, participation 
in various activities. Attention is paid to the growing role of information technology in the work of hospitality institutions 
and the adjustment of communication competencies of hotel and restaurant employees to the requirements, laws and rules 
of communication in the information environment.

Key words: communication, competence, hospitality industry, hotel, restaurant.

Постановка проблеми. Комунікація відіграє 
важливу роль у роботі працівника індустрії гос-
тинності. Вміння етично та змістовно висловити 
думку, подати інформацію клієнту – важливий 
складник комунікативної компетентності праців-
ника готельної та ресторанної сфер. Будучи спря-
мованим на просування й реалізацію туристського 
продукту, готельно-ресторанних послуг, екскур-
сійного, санаторно-курортного й спеціалізованого 
обслуговування, він виступає основою бізнес-
процесів у галузі. Зважаючи на це, вміння та нави-
чки комунікативної грамотності, культури мов-
лення працівників індустрії гостинності мають 
велике значення як у межах міжнаціонального, 
так і міжнародного діалогу. Рівень професійної 
підготовки працівників у цьому випадку прямо 
пропорційний ефективності роботи готелів чи 
ресторанів, оскільки перелік послуг у більшості 
закладів однаковий, а сервіс обслуговування та 
ставлення до клієнтів різне. Саме цей фактор є 
основою успішності ведення бізнесу, центральне 
місце в якому належить комунікаціям.

Мета статті полягає у визначенні ролі профе-
сійно-комунікативних компетентностей працівни-
ків індустрії гостинності в роботі готелів і ресто-
ранів та механізмів їх формування.

Аналіз досліджень. Вивченню питання, роз-
глянутого в статті, приділяється значна увага. 
Серед фундаментальних робіт, що зачіпали 
питання формування комунікативних компе-
тентностей, варто звернути увагу на дисертацію 
Н. Д. Скибун (Скибун, 2016). Науковець звертає 

увагу не тільки на механізми формування мовних 
компетентностей, але й на психологічні чинники 
та лінгводидактичні засади цих процесів. Питання 
суті професійної компетентності або комуніка-
тивної компетенсності порушував С. Максименко 
(Максименко, 2005). Елементи структури комуні-
кативної компетентності вивчали Б. Шпітсберг, 
В. Купах, Т. Симоненко та П. Черевко (Spitzberg, 
Cupach, 2001; Симоненко, 2006). Значення соці-
альних ролей у процесі набуття комунікативних 
компетентностей досліджував Ю. Ємельянов 
(Ємельянов, 1991). Однак згадані роботи звертали 
увагу на особливості формування комунікативних 
компетентностей здебільшого під час навчання 
в закладі вищої освіти, не приділяючи уваги їх 
подальшому розвитку під час трудової діяльності.

Виклад основного матеріалу. Рівень сформо-
ваності професійно-комунікативних компетент-
ностей працівників індустрії гостинності активно 
впливає на ступінь задоволеності клієнтів. Ці 
процеси мають першочергове значення, оскільки 
формують імідж підприємства, його авторитет у 
галузі та конкурентоздатність. Одночасно з цим 
професійне спілкування позитивно позначається 
на внутрішній дисципліні, морально-психологіч-
ному кліматі в колективі та взаєминах із діловими 
партнерами. Ввічливе та професійне спілкування 
є проявом поваги та доброзичливості, сприяє зни-
женню рівня конфліктних ситуацій.

Розуміння сутності професійно-комунікатив-
них компетентностей у сучасній науці двояке. 
Частина дослідників (Л. Петровська, О. Кузьменко 
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та інші) розглядають поняття «компетентність» 
і «компетенція» як синоніми. Інша (І. Родигіна, 
Т. Денищин тощо) – розмежовують їх, розуміючи 
«компетенцію» як сукупність взаємопов’язаних 
якостей особистості, що необхідні для якісної 
продуктивної дії, а «компетентність» – як соці-
альну зрілість і психологічну готовність до пев-
ного виду роботи (Родигіна, 2005).

Зважаючи на дискусії, будемо спиратися на 
визначення «компетентність», надане Міжна-
родним департаментом стандартів для навчання 
та освіти (International Board of Standards for 
Training, Performance and Instruction (IBSTPI), – це 
спроможність особистості кваліфіковано прово-
дити діяльність, виконувати завдання або роботу. 
Водночас поняття компетентності охоплює набір 
знань, навичок і стосунків, що дають змогу осо-
бистості ефективно діяти або виконувати певні 
функції, спрямовані на досягнення стандар-
тів у професійній галузі або сфері діяльності 
(International Board, 2021).

Тобто складниками компетентності виступа-
ють знання, методи їх отримання та сприйняття 
власних можливостей. Ці принципи покладено 
в основу й розуміння суті професійної компе-
тентності або комунікативної компетенції. Вони 
є невіддільними складниками культури фахівця, 
що визначають якість особистості та її здатність 
і готовність здійснювати професійну діяльність 
(Максименко, 2005). Говорячи про комунікативну 
компетентність, варто згадати й елементи її струк-
тури. Вважаємо за доцільне спиратися на триком-
понентну структуру Б. Шпітсберга та В. Купаха 
(Spitzberg, Cupach, 2001). Дослідники роблять 
акцент на: знаннях (вибір ефективної комуніка-
тивної поведінки), уміннях (здатність її застосу-
вання) та мотиваціях (прагнення до комунікації). 
Водночас варто додати когнітивний (знання мов; 
теорії та психології спілкування; правил ділового 
етикету; професійно-орієнтованої комунікативної 
культури), емоційно-оцінний (мотиви вибору про-
фесії, інтерес до неї) і поведінковий компоненти 
(уміння кодувати й декодувати інформацію; воло-
діння технікою спілкування; ситуативна адаптив-
ність та інші). Перелічені елементи було поєднано 
в розробленні моделі Т. Симоненко та П. Черевко: 
лінгвістичний; когнітивний; предметний; прагма-
тичний; технічний, або поведінковий; емоційно-
оцінний (Симоненко, 2006).

Упровадження згаданих елементів у професійну 
діяльність фахівців відбувається під час навчання 
в закладах вищої освіти трьома етапами. Під час 
першого етапу акцент робиться на пробудженні 
інтересу до діяльності з використанням бесід, дис-

кусій, рольових ігор, аналізу конкретних ситуацій. 
На другому етапі відбувається формування профе-
сійно-ціннісних орієнтацій, головне завдання якого 
полягає у формуванні образу ідеального фахівця 
як мети навчання студента. Третій етап спрямова-
ний на формування професійних умінь. Сприяють 
цьому не тільки розв’язання ситуаційних завдань, 
кейсів, але й проходження виробничої практики, 
практична діяльність за напрямом.

Формуванню професійно-комунікативних ком-
петентностей сприяє вивчення низки дисциплін – 
як загальнонаукових (історія, філософія, право, 
культурологія та інші), так і дисциплін профе-
сійного циклу (технології ділових комунікацій, 
основи готельно-ресторанної справи, організація 
готельного господарства та інші). Особливе місце 
в переліку посідають мовні дисципліни: акаде-
мічне письмо, ділова українська мова, іноземна 
мова. Кожна з дисциплін прищеплює певну ком-
петентність, що в сукупності й формує комуніка-
тивну компетентність студента.

Проте дуже важливо враховувати індивіду-
ально-особистісні якості здобувачів освіти. Це 
є можливим завдяки поєднанню в навчальному 
процесі компетентнісного підходу з особистісно-
діяльнісним. Врахування особистісного компо-
нента дає можливість концентрувати увагу не 
тільки на необхідному для засвоєнні матеріалу, 
але й на мотивах, цілях, індивідуально-психоло-
гічних особливостях здобувача. Завдання викла-
дача полягає у врахуванні здібностей студента під 
час вибору форм і методів проведення заняття. Це 
не тільки сприяє більш ефективному засвоєнню 
матеріалу та формуванню комунікативних ком-
петентностей, але й дає можливість долучити до 
цього процесу механізми соціальної детермінації. 
Розуміння впливу соціальних ролей під час про-
фесійного зростання є дуже важливим, оскільки 
надає можливість зосереджувати увагу не на всій 
сукупній інформації, а тільки на корисній у про-
фесійній практиці (Ємельянов, 1991). Розуміння 
соціальної ролі на певному етапі життя сприяє 
кращому розумінню іншої людини, усвідомленню 
власних дій під час діалогу, формуванню профе-
сійно-комунікативної компетентності фахівця.

Зростання професійно-комунікативних компе-
тентностей залежить і від досвіду спілкування, що 
формується поза стінами закладу вищої освіти та 
пов’язується з громадською активністю, участю в 
різноманітних заходах. Основне середовище його 
формування – повсякденне життя, сповнене без-
посередньої людської взаємодії. Життєвий досвід 
людини, ерудиція, знання в сукупності формують 
механізм ефективної професійної комунікації.
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Продовжуючи думку Л. Петровської щодо 
корекції та притаманної зміни форм спілкування, 
які склалися в людини, можемо говорити про тре-
тій рівень формування професійно-комунікатив-
них компетентностей – навчання протягом життя 
та постійне професійне вдосконалення. Якщо 
навчання в закладі вищої освіти сприяє форму-
ванню основної комунікативної бази, повсякденне 
життя – відпрацюванню набутих навичок на прак-
тиці, то професійна діяльність формує сталого спе-
ціаліста, професіонала справи (Савенкова, 2005).

Основу професійно-практичної діяльності 
фахівців підприємств готельно-ресторанного біз-
несу становлять відносини системи «людина – 
людина». Вони висувають до працівників певні 
комунікативні вимоги: прагнення до спілку-
вання, уміння легко вступати в контакт із незна-
йомими, стійке гарне самопочуття під час роботи 
з людьми, доброзичливість, чуйність, витримку, 
уміння стримувати емоції, здатність аналізувати 
поведінку людей навколо та свою власну, розуміти 
їхні наміри та настрої, уміння влагоджувати роз-
біжності між ними й організовувати взаємодію, 
здатність ставити себе на місце іншої людини, 
знаходити спільну мову з іншими, володіння мов-
ленням, мімікою, жестами, уміння переконувати 
людей, акуратність, пунктуальність, зібраність, 
знання психології людей. Від цього безпосеред-
ньо залежить конкурентоздатність підприємства. 
Згідно з маркетинговими дослідженнями, рівень 
задоволеності клієнта залежить від поводження 
співробітників. У середньому тільки 9 % клієн-
тів не задовольняють ціни, 14 % – якість надава-
них послуг і 67 % клієнтів причиною поганого 
враження називають здатність до комунікації 
співробітників (Писаревський, 2017). Специфіка 
сфери зумовлює потребу не тільки вміти вести 
діалог, переконувати клієнта, але й одночасно 
знати спектр послуг, володіти технікою виявлення 
потреб клієнта, вміти продемонструвати поведін-
кою персональний інтерес до клієнта й викликати 
зацікавленість у нього (Вербальні основи, 2018). 
Основними вимогами до професійно-комуніка-
тивних компетентностей працівників готельно-
ресторанної сфери є такі: бездоганна поведінка 
(ввічливість, тактовність, уважність, люб’язність 
щодо відвідувачів у межах своїх посадових 
обов’язків); знання етики й психології спілку-
вання; комунікабельність (здатність персоналу 
створювати атмосферу гостинності, уникати 
конфліктних ситуацій); знання іноземних мов; 
охайний і привабливий зовнішній вигляд (відпо-
відні зачіска, одяг, манікюр, макіяж, прикраси). 
Зовнішній вигляд відіграє важливу роль у комуні-

каційних процесах, як спосіб невербальної кому-
нікації. Тільки комплексне поєднання вербальних 
і невербальних засобів комунікації дає повний 
ефект контакту. Знайомлячи клієнта з переліком 
послуг, варто акцентувати увагу на їхніх перева-
гах. Важливо не нав’язувати своєї оцінки й одно-
часно не відмовлятися від надання роз’яснень, 
коли їх очікує клієнт. Доброзичливість і стрима-
ність – якості, що мають бути притаманні праців-
нику впродовж усього діалогу з клієнтом.

Для повноцінного спілкування працівник 
повинен уміти швидко й правильно орієнтуватися 
в умовах спілкування. Планування мови, змісту 
акту спілкування, пошук адекватних засобів пере-
дачі цього змісту, забезпечення зворотного зв’язку, 
керування ситуацією, формування позитивних 
вражень від готелю чи ресторану загалом – осно-
вні завдання працівника індустрії гостинності.

Окрім аспекту професійної діяльності, 
пов’язаного з міжособистісним контактом «пра-
цівник – клієнт», варто звернути увагу й на фор-
мат взаємодії «працівник – працівник» і «підле-
глий – керівник». Складна структура підприємств 
готельного та ресторанного комплексів зумовлює 
наявність численних підрозділів, служб і серві-
сів, що мають ефективно взаємодіяти між собою. 
Саме результат цієї взаємодії і являє собою кін-
цевий продукт готельно-ресторанного підприєм-
ства. Зважаючи на це, завданням менеджменту 
підприємств індустрії гостинності є формування 
ефективної комунікація не тільки з клієнтами, а 
й із персоналом закладу. Це сприяє ефективній 
координації персоналу, його мотивації та раціо-
нальному використанню людських ресурсів.

Основними вимогами до комунікації менедж-
менту є такі: похвала працівника, заохочення 
до підвищення власної продуктивності шляхом 
наведення за приклад; максимальний відхід від 
критики через її деструктивність; спілкування на 
рівних, ставлення до підлеглого як колеги; збе-
реження субординації під час діалогу; уникання 
переходу в спілкуванні на особистості; обгово-
рення винятково робочих питань; формування 
ефективних каналів комунікації не тільки згори 
вниз, але й знизу нагору для оперативної передачі 
інформації щодо розв’язання робочих питань.

Ефективно управляти персоналом немож-
ливо без системи мотивації, яка визначає вза-
ємини співробітників і кампанії. Керівники часто 
вважають єдиним стимулом для продуктивної 
роботи гідну оплату праці, основану на фіксова-
них тарифних ставках і окладах. Однак зарубіж-
ний досвід мотивації персоналу спростовує такий 
однобічний, спрощений підхід. Багато кампаній 
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часто стимулюють підвищення професійно-кому-
нікаційних компетентностей персоналу шля-
хом організації курсів підвищення кваліфікації, 
кар’єрного зростання за умови отримання вищої 
освіти, отримання престижного робочого місця 
або підвищення під час вивчення іноземних мов. 
З цією метою створюються системи мотивації, 
які заохочують професійне зростання працівника 
та мають національні особливості. Французька 
модель мотивації персоналу базується на страте-
гічному плануванні, вільній конкуренції та лояль-
ному оподаткування. Поряд із бонусами у вигляді 
корпоративного медичного страхування, допо-
моги в погашенні іпотеки, обіду коштом кампа-
нії чинне місце посідають і курси з підвищення 
кваліфікації. Відмінністю американської моделі 
є всіляке заохочення активності персоналу. Осо-
бистісне зростання – основа кар’єрного розвитку 
працівника, що має сам піклуватися про рівень 
своєї кваліфікації як основи його матеріального 
добробуту. Працівникам, що активно вчаться та 
розвиваються, нараховують бали, які потім впли-
вають на рейтинг заробітної платні. Унікальною 
є японська модель мотивації персоналу. У ній 
вибудувано систему активного спілкування, що 
спрямована на ототожнення співробітника з фір-
мою. «Три кити» системи: офіційне спілкування, 
корпоративні церемонії та єдине робоче місце. 
Японська система мотивації загалом спрямована 
на згуртування колективу, зміцнення позитивного 
настрою й посилення зв’язку працівника з кам-
панією. Усі мотиваційні моделі в кінцевому під-
сумку зорієнтовані на мотивацію на результат, що 
визначається в готелях і ресторанах усього світу 
за допомогою KPI – ключових показників ефек-
тивності (Мотивація персоналу, 2019).

З приходом інформаційних технологій важли-
вість формування ефективної комунікації перене-

слася і в Інтернет (соціальні мережі, сайти). Щораз 
більша популярність інформаційних ресурсів 
сприяє переміщенню комунікації «клієнт – пра-
цівник» у віртуальний світ. На перше місце вихо-
дять поряд із привітністю, культурою мовлення, 
інформативністю – доступність, оперативність 
відповіді, досяжність ресурсу та послуги, зруч-
ність інтерфейсу. Враження про заклад почина-
ють формуватися не з першого міжособистісного 
контакту з представниками готелю або ресторану, 
а зі знайомства з його сторінкою в Інтернеті.

Висновки. Отже, формування професійно-
комунікативних компетентностей працівників 
готельно-ресторанної сфери посідає важливе 
місце в роботі підприємств індустрії гостинності 
та закладів вищої освіти. Цей процес є багато-
гранним і динамічним, що передбачає елементи 
не тільки навчання, але й повсякденної практики, 
соціалізацію, рівень психічної сформованості 
особистості. Формування базового рівня під час 
навчання в університеті становить важливу час-
тину професійних здобутків майбутнього спе-
ціаліста, однак не є вичерпним. Теоретичні зна-
ння в сучасних умовах потребують практичного 
втілення, що відбувається на робочому місці та 
повсякденному житті. Водночас удосконалення 
комунікативних компетентностей у готелі або 
ресторані також має різні рівні взаємовідносин: 
«клієнт – працівник», «працівник – працівник», 
«працівник – керівник». Спираючись на загальні 
принципи взаємодії, вони все ж таки мають від-
мінності за принципами соціальних ролей, ієрар-
хії. Даються взнаки й досягнення технічного 
прогресу. Поширення інформаційних техноло-
гій значною частиною перемістило комунікації в 
соціальні мережі, на сайти, що вимагає адаптації 
працюючого персоналу, підлаштування служб і 
відділів підприємств гостинності.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ ОСВІТНІХ УСТАНОВ

У статті представлено сучасні вимоги до професійної діяльності вихователя. Метою виступає теоретичне 
обґрунтування сучасних психолого-педагогічних вимог до професійної діяльності вихователів дошкільних освіт-
ніх установ. На основі наукових досліджень проаналізовано різні конструкції вимог до професійної діяльнос-
ті педагога. Проблемі формування якостей особистості педагога сприяли дослідження різних авторів, у яких 
стверджується, що якості особистості виражаються в органічній єдності її потреб, свідомості, знань, емо-
ційно-вольової сфери та практичних дій, спрямованих на особистісне та професійне становлення. Підготовка 
сучасного вихователя дошкільного закладу повинна відповідати вимогам, що висуваються до інноваційної діяль-
ності. Дошкільний працівник повинен володіти широким арсеналом інтелектуальних, моральних і духовних засо-
бів, що забезпечують педагогічний вплив на вихованця.

Українське суспільство зацікавлене у фахівцях, здатних самостійно діяти, ухвалювати рішення, відповідати 
за їх реалізацію, адаптуватися до мінливих умов сучасності.

Аналіз наукової літератури показав, що проблемі професійної підготовки вихователів присвячено досить 
багато досліджень різних авторів, але єдиної позиції в розумінні комплексу та сутності професійних особис-
тісних якостей майбутнього педагога-вихователя сьогодні немає. Розглянуто професійно значущі якості осо-
бистості педагога. Кожен педагог повинен удосконалювати свою педагогічну майстерність, яка є вищим рівнем 
педагогічної діяльності та виявляється у творчості, у постійному вдосконаленні мистецтва навчання, вихо-
вання та розвитку дітей. Проаналізовано причини, згідно з якими виникають ті чи інші психологічні проблеми 
навчання, розглянуто процес передачі й оволодіння окремими індивідами життєвим і професійним досвідом. 
Визначено функції та структуру професійної діяльності вихователя дошкільного закладу. Наведено переваги 
та недоліки, які істотно впливають на процес навчання та професійне становлення студентів. Зазначено, що 
необхідно на сучасному етапі вдосконалювати професійну підготовку майбутніх вихователів ДНЗ та посилити 
роль педагога в суспільстві.

Ключові слова: педагогічна майстерність, готовність до педагогічної діяльності, професійно значущі якості 
педагога.
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL REQUIREMENTS  
TO THE PROFESSIONAL ACTIVITY OF TEACHERS  

OF PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS

The article presents modern requirements for the professional activity of an educator. The aim is to theoretically 
substantiate modern psychological and pedagogical requirements for the professional activities of educators of preschool 
educational institutions. On the basis of scientific researches various constructions of requirements to professional activity 
of the teacher are analyzed. The problem of forming the personality of the teacher contributed to the research of various 
authors, which argues that personality qualities are expressed in the organic unity of its needs, consciousness, knowledge, 
emotional and volitional sphere and practical actions aimed at personal and professional development. The training of a 
modern preschool educator must meet the requirements for innovation. The preschool worker must have a wide arsenal 
of intellectual, moral and spiritual means that provide pedagogical influence on the pupil.

Ukrainian society is interested in specialists who are able to act independently, make decisions, be responsible for 
their implementation, adapt to the changing conditions of today.

Analysis of the scientific literature has shown that the problem of professional training of educators is devoted to many 
studies by various authors, but one point of view in understanding the complex and essence of professional personal qualities of 
the future teacher-educator is currently missing. Professionally significant qualities of the teacher’s personality are considered. 
Every teacher must improve their pedagogical skills, which is the highest level of pedagogical activity and is manifested in 
creativity, in the constant improvement of the art of teaching, education and development of children. The reasons according 
to which there are these or those psychological problems of training are analyzed, the process of transfer and mastering by 
individuals of life and professional experience is considered. The functions and structure of professional activity of a preschool 
teacher are determined. The advantages and disadvantages that significantly affect the learning process and professional 
development of students are presented. It is noted that it is necessary at the present stage to improve the professional training 
of future educators of preschool educational institutions and strengthen the role of teachers in society.

Key words: pedagogical skill, readiness for pedagogical activity, professionally significant qualities of a teacher.

Постановка проблеми. Особливості роз-
витку та формування готовності майбутнього 
вихователя дошкільного навчального закладу 
(далі – ДНЗ) у професійній діяльності є надзви-
чайно актуальною проблемою, оскільки жодна 
інша професія не ставить таких вимог до людини, 
як професія педагога, вчителя, вихователя. Фахі-
вець із дошкільного виховання є головною фігу-
рою. Саме від його професіоналізму залежить 
інтелектуальне, духовне, соціальне та емоційне 
становлення особистості дітей дошкільного віку.

Безперечно, ефективність роботи освітніх 
навчальних закладів залежить не тільки від про-
грам навчання та виховання, а й від особистості 
педагога, його взаємин із дітьми та професіона-
лізму. Кожен талановитий, висококваліфікова-
ний, вдумливий педагог поєднує у своїй практиці 
загальнотеоретичні досягнення педагогіки, влас-
ний досвід, особистісні переваги та особливості 
дітей, з якими він працює. Жодна високоефек-
тивна теорія не може дати вичерпної відповіді, 
яким має бути педагог, але вона є основою, на 
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яку повинен спиратися навіть найдосвідченіший 
талановитий педагог.

Аналіз досліджень. Підготовка майбутніх 
вихователів ДНЗ до професійної діяльності зна-
йшла свій розвиток у кінці ХХ століття. Вона 
спрямована на фізичний, психічний і соціальний 
розвиток дітей дошкільного віку. Концептуальні 
положення змісту та організації процесу підго-
товки майбутніх педагогів до професійної діяль-
ності ґрунтуються на принципах Закону «Про 
вищу освіту».

Проблемі професійної підготовки виховате-
лів присвячено досить багато досліджень різ-
них авторів. Теоретичні та методологічні основи 
цієї проблеми відображено в працях таких кла-
сиків педагогічної науки, як Я. А. Коменський, 
К. Д. Ушинський, В. П. Беспалько, С. Ф. Русова, 
В. А. Сухомлинський, В. А. Сластьонін тощо. Із 
сучасних педагогів цю проблему розглядають 
І. Д. Бех, А. М. Богуш, Л. І. Божович, В. І. Загвя-
зинський та інші. Ці вчені визначили зміст, 
етапи, компонентний склад професійно-педаго-
гічної підготовки та запропонували різні моделі 
її реалізації.

Проблемі формування якостей особистості 
педагога сприяли дослідження Б. Г. Ананьєва, 
Ю. К. Бабанського, О. О. Бодалева, Л. І. Божович, 
І. А. Зимньої, І. Ф. Харламова та інших, у яких 
стверджується, що якості особистості виража-
ються в органічній єдності її потреб, свідомості, 
знань, емоційно-вольової сфери та практичних 
дій, спрямованих на особистісне та професійне 
становлення.

Низка публікацій дослідників яскраво ілю-
струє, що підготовка педагога дошкільної освіти 
насамперед повинна відповідати вимогам сучас-
ності, адже це – перша освітня ланка, від якої 
залежить рівень успішності навчання майбут-
нього школяра.

Мета статті – розглянути психолого-педаго-
гічні вимоги до професійної діяльності виховате-
лів дошкільних освітніх установ.

Виклад основного матеріалу. Демократиза-
ція, реформування та модернізація освіти вису-
вають перед дошкільною освітою нові завдання 
та вимоги. Підготовка сучасного вихователя 
дошкільного закладу повинна відповідати вимо-
гам, що висуваються до інноваційної діяльності. 
Необхідно модернізувати структуру такої діяль-
ності майбутнього педагога, формувати готов-
ність до сприйняття, розроблення та використання 
новітніх освітніх програм, технологій. Водночас 
не повинно бути жорсткого впливу на його про-
фесійну позицію.

Педагоги-професіонали будуть затребувані 
завжди. Це фахівці високої кваліфікації, високої 
культури, розробники авторських програм, які 
мають альтернативні педагогічні технології, інди-
відуальний стиль діяльності, найбільш повно реа-
лізують свій творчий потенціал, досягають висо-
ких результатів у навчанні, вихованні та розвитку 
дошкільнят.

Кожен педагог повинен удосконалювати свою 
педагогічну майстерність, яка є вищим рівнем 
педагогічної діяльності та проявляється в твор-
чості, у постійному вдосконаленні мистецтва 
навчання, виховання та розвитку дітей.

Психологічний аналіз процесу професійної 
підготовки в сучасному закладі вищої освіти не 
може бути здійснений без виявлення теоретич-
ного стану проблеми. Водночас теоретичним під-
ґрунтям цього аналізу є не сукупність чисто пси-
хологічних питань, а інтеграція багатьох галузей 
знань, адже заклад вищої освіти як соціальний 
інститут, що виконує важливу функцію підго-
товки кадрів вищої кваліфікації, є об’єктом пиль-
ної уваги та вивчення цілого комплексу наук педа-
гогіки, соціології, економіки, організації праці 
тощо. Отримані в межах кожної з цих наук знання 
повинні бути інтегровані в сукупне уявлення про 
сутність, мету, форми, зміст, функції та резуль-
тати діяльності цього специфічного системного 
утворення. В іншому разі жодна з узятих окремо 
наук не зможе виявити ті комплексні чинники, які 
детермінують досліджувані нею явища.

Аналізуючи причини, згідно з якими виника-
ють ті чи інші психологічні проблеми навчання, 
можна розглянути процес передачі й оволодіння 
окремими індивідами життєвим і професійним 
досвідом (Красілова, 2011: 384–386). Історично 
склалися два основних шляхи оволодіння цим 
досвідом:

– через безпосередній контакт, коли викладач і 
слухач залучені в спільну діяльність. У межах цієї 
діяльності (співпраці) з боку викладача йде пряма 
трансляція цього досвіду, а з боку того, хто навча-
ється, – безпосереднє прийняття цього досвіду в 
усій сукупності демонстрованих якостей. Педа-
гог у цьому випадку виступає як зразок професі-
онала, що втілює в собі всю сукупність необхід-
них якостей. Копіюючи цей зразок, людина, яку 
навчають, вбирає й прагне відтворити відповідні 
якості. Завдання наставника – якомога повніше 
розкрити секрети майстерності, прийоми, осо-
бистісні особливості, загалом усе, що забезпечує 
йому успіх у цьому виді діяльності. Цей шлях 
передачі професіоналізму можна назвати контак-
тним або особистісним.
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– через опосередковану передачу особам, що 
навчаються, узагальнених знань високого рівня 
абстрактності з подальшим поступовим повер-
ненням до предметних дій із метою формування 
професійних умінь і навичок й забезпечення 
повної реалізації індивідуальних якостей. Тут 
провідна роль належить не особистості викла-
дача, його індивідуальній системі діяльності, а 
змісту конкретних знань, умінь і навичок, які він 
повідомляє особам, що навчаються. Це абстрак-
тний спосіб навчання. Він формалізує взаємини 
між учнем і педагогом, дозволяє їхню особистісну 
незацікавленість у пізнанні одне одного або вза-
галі замінити педагога іншими засобами передачі 
знань (книги, відео, Інтернет тощо).

Кожен із цих шляхів має свої переваги та хиби, 
які істотно впливають на процес навчання та про-
фесійне становлення учнів.

Переваги контактного (особистісного) підходу 
полягають у тому, що транслюється й сприйма-
ється цілісна особистість професіонала в сукуп-
ності притаманних їй інтегральних властивостей 
та якостей. У центрі актуального сприйняття й 
осмислення опиняється цілісна структура діяль-
ності, на яку безпосередньо проєктуються окремі 
якості педагога. Відтворивши цю структуру, учень 
має можливість безпосередньо перевірити себе, 
виявити свої індивідуальні можливості й межі 
запозичення трансльованих ззовні зразків діяль-
ності та поведінки. Між структурами навчальної 
та професійної діяльності немає опосередкова-
них переходів, вони повністю збігаються, тому 
не виникає додаткових смислових і змістовних 
бар’єрів. Самі ж контакти між викладачем та 
учнем виступають фактором взаємодії, поси-
лення ефективності впливу, можливості безпосе-
реднього зворотного зв’язку й негайної корекції 
(Глузман, Горбунова, 2019).

До хиб цього способу варто віднести такі: 
труднощі виходу за межі конкретного досвіду, 
конкретної особистості, обмеженість професій-
ного кругозору (обмеження професійних зразків 
і складників їхніх якостей, стилю діяльності, спо-
собів і прийомів розв’язання проблемних ситу-
ацій); підвищення навантаження на викладача, 
який має не тільки сам постійно працювати на 
вищому рівні професіоналізму, але й утриму-
вати під контролем, виправляти та коригувати 
діяльність учнів, тенденції їхнього професійного 
становлення; вимоги до універсальності знань 
педагога, його ерудованості в широкому інфор-
маційному просторі; обмеженість кількості учнів, 
можливість працювати з ними тільки за безпосе-
реднього контакту.

Переваги другого(абстрактного) способу 
навчання полягають у тому, що він дає можливість 
вийти за межі вузьких, локальних ситуацій і без-
посереднього впливу конкретних фактів, подій, 
оволодіти узагальненими способами пізнання 
цих ситуацій, фактів і знайти відповідні способи 
впливу із сукупного професійного досвіду, що не 
прив’язані до конкретної людини-носія. Одно-
часно можуть навчатися значні групи студентів.

Завдяки теоретичній (описовій) формі подачі 
матеріалу в навчальному процесі можуть бути роз-
глянуті численні зразки педагогічної діяльності. 
Забезпечуються можливості для більш конкретної 
та глибокої спеціалізації викладачів вищої школи 
в певній сфері знань і діяльності, нормування, 
раціоналізації, забезпечення навчального про-
цесу уніфікованими методичними посібниками. 
Знижується емоційне навантаження на викладача 
шляхом обмеження психологічної дистанції та 
особистісної залученості в навчальні ситуації.

До хиб варто віднести такі: абстрактність 
переданих знань, відставання формування умінь 
і навичок, їх реалізації в конкретних професійних 
умовах; психологічну віддаленість викладачів і 
студентів, що призводить до формалізації їхніх 
взаємин, необов’язковості аналізу та відтворення 
розгорнутих перед студентом індивідуальної сис-
теми діяльності як зразка; переміщення смисло-
вих акцентів – запам’ятовування та відтворення 
навчальної інформації виявляється для студентів 
та викладачів більш важливим, ніж оволодіння 
відповідною структурою професійної діяльності.

Сучасна система професійної підготовки 
здійснюється на основі другого (теоретичного, 
абстрактного) підходу, завдяки якому забезпе-
чується реальна можливість масової підготовки 
висококваліфікованих кадрів. Однак, як видно 
з наведених вище результатів аналізу, поряд із 
перевагами цей підхід супроводжується й низкою 
істотних хиб. Їх подолання є актуальним завдан-
ням сучасної вищої школи, особливо в галузі про-
фесійної підготовки педагогічних кадрів. Головне 
завдання сучасної професійно-педагогічної під-
готовки майбутніх педагогів – оволодіння певним 
обсягом теоретичних знань із дисциплін педаго-
гічного циклу, а також практичними вміннями 
та навичками для роботи в ДНЗ, формування 
особистісних якостей, необхідних майбутньому 
вихователю для співпраці з учнями. Головною 
ланкою в змісті педагогічної освіти є теоретичний 
і практичний компоненти в підготовці майбут-
нього вихователя (Глузман, Горбунова, 2019).

Тому, на думку Н. В. Горбунової, професійно-
педагогічна підготовка вихователя повинна 
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передбачати такі три компоненти: оволодіння тео-
ретичними дисциплінами педагогічного циклу; 
професійні курси; педагогічну практику в освіт-
ньому закладі (Горбунова, 2018: 131–134).

Педагогічний професіоналізм передбачає 
собою набір професійних властивостей і якостей 
особистості педагога, що відповідають вимогам 
педагогічної діяльності. Дошкільний працівник 
повинен володіти широким арсеналом інтелек-
туальних (кмітливість, професійне спрямування 
сприйняття, пам’ять, мислення, уява, прояв і 
розвиток творчих здібностей учнів), моральних 
(любов до дітей, віра в їхні можливості та зді-
бності, педагогічна справедливість, вимогли-
вість, повага до вихованця та все, що становить 
основу професійної етики педагога) і духовних 
засобів (основа його загальної та педагогічної 
культури), що забезпечують педагогічний вплив 
на вихованця.

Українське суспільство зацікавлене у фахівцях, 
здатних самостійно діяти, ухвалювати рішення, 
відповідати за їх реалізацію, адаптуватися до мін-
ливих умов сучасності. Педагогіка завжди праг-
нула відповідати вимогам прогресивного розви-
тку людини та суспільства (Романов, 2015: 44–61).

Отже, педагогу потрібно навчитися будувати 
викладання предмета разом зі здобувачами вищої 
освіти та готувати їх до майбутньої професійної 

діяльності. Технології підготовки вчителя повинні 
забезпечувати суб’єктну позицію учня у процесі 
його пізнавальної діяльності, орієнтувати його 
на постійний саморозвиток. Цьому сприяє інди-
відуалізація педагогічної підготовки, у результаті 
якої майбутній педагог працює за індивідуальною 
освітньою програмою, визначає професійний 
автопортрет, вчиться формулювати та забезпечу-
вати особисту педагогічну концепцію, стратегію 
й тактику професійної життєдіяльності.

Висновки. Усе сказане підводить до справед-
ливого висновку, що потрібно на сучасному етапі 
вдосконалювати професійну підготовку майбут-
ніх вихователів ДНЗ та посилити роль педагога в 
суспільстві. Одним із важливих чинників цього є 
визначення вимог до майбутніх педагогів, їхньої 
професійної підготовки, яка повинна бути орієн-
тована на багатогранну професійну діяльність. 
Метою професійної підготовки дошкільних пра-
цівників має бути не тільки засвоєння студентами 
сучасних знань із загальнопрофесійних і спеці-
альних дисциплін, виховання високоосвіченої, 
культурної, гармонійно розвиненої особистості, 
але й пропагування ідей інклюзивної освіти, 
здоров’язберігання та безперервного навчання, 
освіти в інтересах сталого розвитку, компетент-
нісного підходу, демократії, створення єдиної 
зони всесвітнього освіти, толерантності.
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ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ ЯК СКЛАДНИК УСПІШНОГО СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА

Статтю присвячено актуальній проблемі застосування основ тайм-менеджменту у професійній діяльності 
сучасного педагога. Зазначено, що на сучасному етапі розвитку суспільства та науково-технічного прогресу 
гостро постає проблема дефіциту вільного часу. Проблема підсилюється й сучасними поколіннями дітей, які 
зростають в умовах формування «навичок ХХІ століття», однією з яких є здатність до управління власним 
часом. Зазначено, що проблема управління часом цікавила дослідників багатьох століть і народів. Зокрема, най-
першими, хто приділяв увагу проблемі вивільнення часу, були Архімед та Арістотель. Мистецтво управління 
часом досліджували представники епохи Нового часу – Ф. Бекон та І. Ньютон. На сучасному етапі дослідження 
з питань тайм-менеджменту широко представлено працями вітчизняних і зарубіжних учених.

З’ясовано тлумачення понять «тайм-менеджмент» і «самоменеджмент». Визначено, що винахід терміна 
«тайм-менеджмент» належить компанії Time Management International, яку заснував Клаус Меллер.

У статті подано характеристику сучасних поколінь, які відвідують заклади освіти: покоління Z та поко-
ління Альфа. Визначено, що освітній процес із такими дітьми варто будувати із врахуванням правил тайм-
менеджменту.

У статті представлено основні функції тайм-менеджменту: планування, розподіл, постановка мети, моні-
торинг затрат часу, визначення головних завдань, делегування повноважень. Розмежовано поняття корпора-
тивного та особистісного тайм-менеджменту у професійній діяльності сучасного педагога.

З’ясовано, що внутрішніми перешкодами на шляху до управління часом можуть бути лінь, невпевненість у 
собі, нерішучість, страх брати на себе відповідальність за ухвалені рішення.

Перераховано основні «поглиначі» часу в діяльності сучасного педагогічного працівника: особиста дезоргані-
зація і брак самодисципліни; нездатність сказати «ні»; відкладання справ; робочі наради.

Названо основні шляхи вивільнення часового ресурсу: чітке визначення мети, планування, організація осо-
бистого простору. Розпочинати планування варто з мети, яка має бути реальною та чітко сформульованою. 
Планування майбутніх справ рекомендовано фіксувати, що дасть можливість вивільнити час і зняти емоційне 
напруження.

Ключові слова: тайм-менеджмент, педагогічний працівник, управління часом, діти покоління Z, діти поко-
ління Альфа, планування.
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TIME MANAGEMENT AS A COMPONENT OF A SUCCESSFUL MODERN TEACHER

The article is devoted to the topical problem of applying the basics of time management in the professional activity of 
a modern teacher. It is noted that at the present stage of development of society and scientific and technological progress 
the problem of lack of free time is acute. The problem is supported by modern generations of children who are growing 
up in the formation of “skills of the XXI century”, one of which is the ability to manage their own time. It is noted that the 
problem of time management has interested researchers of many centuries and nations. Thus, the first to pay attention to 
the problem of freeing time were Archimedes and Aristotle. The art of time management was studied by representatives of 
the New Age F. Bacon, I. Newton. At the present stage, research on time management is widely represented by the works 
of domestic and foreign scientists. Interpretation of the following concepts: “time management”, “self-management”. It 
is determined that the invention of the term “time management” belongs to the company Time Management International, 
founded by Klaus Meller. The article describes the modern generations that attend educational institutions: Generation 
Z and Generation Alpha. It is determined that the educational process with such children should be built taking into 
account the rules of time management. It has been found that internal obstacles to time management can be laziness, self-
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doubt, indecision, fear of taking responsibility for decisions. The article presents the main functions of time management: 
planning, distribution, goal setting, time monitoring, definition of main tasks, delegation of authority. The concept of 
corporate and personal time management in the professional activity of a modern teacher is distinguished. The main 
“absorbers” of time in the activities of a modern pedagogical worker are listed: personal disorganization and lack of 
self-discipline; inability to say no; adjournment of cases; workshops. The main ways of allocating time resources are 
named: clear definition of the purpose, planning, organization of personal space. Planning should start with a goal that 
must be realistic and clearly stated. It is recommended to record the planning of future affairs, which will allow you to 
free up time and relieve emotional stress.

Key words: time management, pedagogical worker, time management, children of generation Z, children of generation 
Alpha, planning.

Постановка проблеми. Сучасний стрімкий 
плин часу, науково-технічний прогрес, який мав би 
зекономити людський час, навпаки, призводить до 
його постійної нестачі. Тому актуальною постає 
проблема віднаходження вільного часу, його еко-
номії. Проблема управління часом гостро постає 
в педагогічній діяльності, яка, окрім власне про-
вадження освітнього процесу, потребує ретельної 
підготовки до нього, аналізу, чіткого планування.

Некоректно спланований і розподілений час 
має негативний наслідок в освітній професійній 
діяльності та може призвести до «вигорання» 
педагогічних працівників.

Важливим чинником виступають також і 
сучасні суб’єкти освітнього процесу (молоде 
покоління), які належать до поколінь Z та Альфа, 
оскільки вони вже налаштовані на життєдіяль-
ність в умовах тайм-менеджменту.

Аналіз досліджень. Проблема управління 
часом є актуальною повсякчас. Її порушували 
протягом свідомого існування суспільства чимало 
дослідників: Архімед, Арістотель, Ф. Бекон, 
І. Ньютон, Ф. Енгельс та інші видатні постаті про-
гресивного людства.

Різноманітні аспекти тайм-менеджменту дослі-
джували як вітчизняні, так і зарубіжні науковці. 
Наприклад, Г. Архангельський працював над 
шляхами оптимального використання часу осо-
бистості, команди, об’єднання. На вдалому управ-
ління власним часом та, як результат, подвійних 
результатах наголошував Б. Трейсі. Провідним 
завданням менеджменту в ХХІ столітті, на думку 
П. Друкера, виступає підвищення ефективності 
управлінської та творчої праці. Дослідник теорії 
розв’язання винахідницьких завдань Г. Альтшул-
лер акцентував увагу на необхідності вироблення 
«почуття часу», що згодом переходить у «почуття 
ефективності». З питань освіти цікавою виступає 
позиція П. Керженцева, який визначав час як най-
важливіший ресурс закладів освіти та організацій.

Мета статті – розкрити особливості управ-
ління часом у роботі сучасного педагога.

Виклад основного матеріалу. Жодний вид 
життєдіяльності людини – як в особистому, так і в 

професійному аспекті – не існує поза межами часу. 
Проте саме часу як необхідного ресурсу постійно 
бракує. І причиною такої, переважно катастрофіч-
ної, нестачі часу є невміння ним управляти.

Керування часом, тайм-менеджмент – (від 
англ. time management) – сукупність методик опти-
мальної організації часу для виконання поточних 
завдань, проєктів і календарних подій (Вікіпедія). 
Претендентом на винахід означеного терміна 
виступає компанія Time Management International 
на чолі із засновником Клаусом Меллером.

Розглядаючи тайм-менеджмент у професійній 
діяльності педагога, варто враховувати особли-
вості молодого покоління, з якими працює фахі-
вець. Важливість володіння педагогами сучас-
ними знаннями та навичками підтверджується і 
словами народу: «Не можна керувати іншими, не 
вміючи керувати собою».

Належність до покоління характеризується 
відповідністю певному історичному періоду, 
спільними поглядами, формування цінностей 
та, як наслідок, поведінки під впливом соці-
ально-економічних умов відповідного періоду. 
Зі зміною поколінь відбувається і зміна ціннос-
тей, поглядів, переконань тощо (Straus, William, 
Hove, Neil, 1991).

У світовій спільноті сьогодні у взаємодії пере-
бувають сім поколінь. Педагогічна взаємодія 
представлена кількома поколіннями: бебі-бумери 
(народжені в період із 1943 р. по 1963 р.) – в 
основі їхнього світобачення лежать відчуття ста-
більності та потрібності; покоління Х (народжені 
в період з 1963 р. по 1984 р.) – прагнуть до саморе-
алізації, самовдосконалення, у виборі між сім’єю 
та роботою часто надають пріоритету останній; 
покоління Y (народжені у період з 1984 р. по 
2000 р.) – намагаються отримати швидкі резуль-
тати, комунікативні, здатні до співпраці, прагнуть 
свободи; покоління Z (молодь віком 10–24 років) 
і покоління Альфа (діти віком до 9 років) (Рябо-
шапка, 2019: 87).

Починаючи з 2000 року розпочалася доба 
покоління Z. Представники цього покоління «про-
живають» більшу частину свого часу в Інтернеті, 
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де й відбувається їхня взаємодія. Їхні цінності ще 
лише формуються. Проте такі діти за своєю сут-
ністю – лідери, прагнуть до прояву власної інди-
відуальності та є самовпевненими.

Як зазначає дитячий психолог Ш. Постник-
Гудвін, для таких дітей характерними є нетерп-
лячість; зосередження на короткострокових 
цілях; залежність від Інтернету; фрагментар-
ність образного мислення; швидке дорослі-
шання; орієнтація на практичність; чесність; 
відкритість у Всесвітній мережі; надання пріо-
ритету віртуальному світу; краще порозуміння 
з технікою, ніж із людьми; легко піддаються 
впливу (Сапа, 2014: 24–30).

Притаманні дітям покоління Z і певні специ-
фічні якості, на яких наголошують А. Сапа та 
Г. Солдатова: гіперактивність; прояви доклінічних 
форм аутизму (як спосіб взаємодії зі світом); сен-
сорна депривація; побудова ідентичності (Сапа, 
2014: 24–30).

Ураховуючи особливості та специфіку дітей 
покоління Z, педагоги-практики в роботі з такими 
дітьми пропонують дотримуватися певних реко-
мендацій, а саме: структурувати та зробити прива-
бливим освітній матеріал; забезпечити зворотний 
зв’язок; скоротити обсяг інформації та надавати 
пріоритет в його поданні візуалізації; спілкуватися 
усно; надавати освітньому процесу позитивного 
забарвлення; ставити зрозумілі та доступні цілі; 
дотримуватися правил тайм-менеджменту; не 
перенасичувати дітей інформацією (Попова).

Отже, враховуючи вищезазначене, можна зро-
бити висновки, що покоління Z надає особливого 
значення тайм-менеджменту та вимагає його 
дотримання в освітньому процесі.

Представники покоління Альфа, народжую-
чись і живучи в період формування, розвитку та 
попиту на наявність навичок ХХІ століття, уже 
мають бути навчені дотримуватися правил тайм-
менеджменту. Дітей означеного покоління та 
умови їхнього різнобічного розвитку Л. Волос-
нікова характеризує так: «… покоління Альфа 
готується до життя у світі, де багато професійних 
навичок (hard skills) старіють швидше, ніж усти-
гають з’явитися тривалі навчальні програми з їх 
формування. Тому для цього покоління найбіль-
ший попит будуть мати так звані гнучкі нави-
чки (soft skills) – універсальні, що дають змогу 
швидко опановувати різними професіями та бути 
компетентними в різноманітних видах діяль-
ності. Насамперед до таких навичок належить 
адаптивність. Інші soft skills можна об’єднати в 
кілька ключових блоків: комунікативні навички 
(уміння встановлювати контакт та ефективно 

взаємодіяти з будь-якою людиною чи групою, 
емоційний інтелект, здатність до ефективної гру-
пової роботи, лідерство й навички управління 
тощо), навички мислення та роботи з інформа-
цією (логічне та системне мислення, креатив-
ність, критичність сприйняття, аналіз інформації 
тощо), цифрові навички (не просто вміння вза-
ємодіяти з конкретними гаджетами та програ-
мами, а здатність швидко оволодівати новими 
технологіями), навички саморегуляції та самоор-
ганізації (планування власного життя, здатність 
самостійно ставити мету, зокрема цілі самороз-
витку та кар’єри, стрес- і тайм-менеджмент 
тощо)…» (Поколению Альфа потребуется инди-
видуальное образование).

Згідно зі словниковими даними, «тайм-
менеджмент» – це технологія організації часу 
та підвищення ефективності його використання. 
Управління часом – це дія або процес тренування 
свідомого контролю над кількістю часу, витраче-
ного на конкретні види діяльності, за якого спе-
ціально збільшуються ефективність і продуктив-
ність (Івасечко, 2019: 7).

Варто зазначити, що тайм-менеджмент не є 
панацеєю від браку часу. Досить часто мета, що 
ставить перед собою людина, може бути недосяж-
ною, а тому й досягти її нереально, незважаючи 
на ідеальне планування. Тому важливим аспектом 
постає мета, яка має бути реальною та грамотно 
сформульованою. Чітко поставлена мета дає мож-
ливість зорієнтуватись у часі на реалізацію та 
шляхи її досягнення.

Проте перед початком реалізації тайм-мене-
джменту в життя та професійну діяльність варто 
позбутися низки хиб, які можуть заважати в 
подальшій роботі, а саме: ліні, невпевненості в 
собі, нерішучості, страху ухвалення рішень і від-
повідальності тощо.

Саме тому мистецтво управління часом міс-
тить чималий спектр функцій, а саме: планування, 
розподіл, постановка мети, моніторинг затрат 
часу, визначення пріоритетних завдань, можли-
вість делегування справ і повноважень.

Однією з умов тайм-менеджменту є наявність 
плану, якого варто дотримуватися під час досяг-
нення поставленої мети. Таке планування забез-
печить упевненість, чіткість, послідовність дій і 
шляхи реалізації окресленої мети.

Поняття тайм-менеджменту використовується 
з позицій корпоративного та особистого управ-
ління часом. У роботі педагога використовуються 
обидва варіанти. Проте корпоративний тайм-
менеджмент стосується всіх працівників закладу 
освіти. Особистий тайм-менеджмент передбачає 
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планування власного часу. Він може бути засто-
сований під час організації роботи з вихованцями, 
учнями, студентами, їхніми батьками, колегами, 
соціальними службами та іншими.

Особистісний і корпоративний тайм-мене-
джмент розділяє тонка межа, яка існує на межі 
свободи та примусу. Порушення особистісного 
тайм-менеджменту може відбуватися за умов, які 
збільшать ефективність професійної діяльності 
організації (закладу освіти). Таке порушення осо-
бистісного тайм-менеджменту може стати рушій-
ною силою в оптимізації функціонування закладу.

Здатність особистості розраховувати власні 
зусилля та час визначаються як здатність до само-
менеджменту.

Самоменеджмент – це менеджмент, спрямова-
ний на себе, це залучення в повсякденну практику 
певних принципів і навичок для оптимізації вико-
ристання часу та підвищення результативності 
роботи (Івасечко, 2019: 8).

Готовність педагога ухвалювати серйозні 
рішення та нести за них відповідальність дає 
змогу запобігти негативному психоемоційному 
стану – фрустрації, що може стати перешкодою 
на шляху до досягнення власної мети. Щоб мак-
симально унеможливити прояви такої проблеми, 
педагогу варто заздалегідь спланувати власну 
професійну діяльність і проаналізувати її мож-
ливі наслідки.

В управлінні часом у педагогічній діяльності 
варто чітко ставити не тільки адекватну мету, але 
й уміння планувати. Адже, як відомо, десять хви-
лин виділеного часу для планування робочого 
дня вивільнить у ньому дві години. Окрім того, 
за допомогою планування можна чітко побачити 
шлях до встановленої мети.

Планування має розпочинатися з вибору мети, 
яка, зі свого боку, має відповідати певним вимо-
гам: бути реальною, досяжною; містити певні 
труднощі, але ті, які можна розв’язати та які не 
є марними; визначена в часі; бути затребуваною.

Плануючи наступний робочий день, доцільно 
це зробити письмово. Перш за все це допоможе 
не тримати всі заплановані справи в голові і, як 
результат, уникнути психологічного дискомфорту. 
Записані справи дадуть можливість раціонально 
використовувати власний час, плануючи послі-
довність дій. Невиконані плани не зникнуть, 
оскільки вони залишаться на папері і їх можна 
буде перенести на інший час. Перенесені на папір 
справи дадуть можливість виділити з них головні 
та другорядні.

Варто зазначити, що тайм-менеджмент полягає 
не тільки у вдалому плануванні часу, але й у лік-

відації «поглиначів» часу, яких виділяють досить 
велику кількість, що може збільшуватися ще й 
індивідуальними «поглиначами». Проте варто 
виділити найпоширеніші з них.

Прагнення зробити багато роботи, інколи 
навіть охопити всі види діяльності та виконати 
все бездоганно призводить до великої втрати часу, 
оскільки не всі справи є головними (частину з них 
можна делегувати) та й ідеальне виконання не 
завжди є доцільним.

Ще одним «поглиначем» часу є нездатність 
організовувати власну діяльність і робоче місце. 
Цьому можна запобігти чіткою регламентацією 
справ і за допомогою органайзера для ділових 
паперів.

Суттєвою загрозою правильного розподілу 
власного часу є нездатність відмовляти. Досить 
часто невміння сказати «ні» певній діяльності або 
ж певній людині змушує виконувати роботу, яка 
не є необхідною для виконавця та забирає чимало 
часу й зусиль.

Страх або небажання виконувати справи, які є 
небажаними або мають труднощі у виконанні, не 
дає їх виконувати вчасно. Досить часто вони від-
кладаються, що теж поглинає час, оскільки педа-
гог відчуває «емоційний вантаж» невиконаної 
роботи, а також втрачає час на виконання необхід-
ної справи.

Наради в більшості закладів освіти – це один 
з основних пожирачів часу. Якщо процедуру 
наради вибудувано неправильно, виникає дефіцит 
часу та інформації.

Людина часто не в змозі вплинути на частину 
пожирачів часу, бо вони залежать не тільки від 
неї, але й від її колег і керівництва. Проте ніхто 
не забороняє їй боротися зі своїми особистими 
пожирачами, організовувати власний час. Для 
цього є величезна кількість помічників – спе-
ціальні щоденники (тайм-планери), комп’ютер, 
годинник із будильником, електронні записні 
книжки. Зрештою, можна писати важливі речі 
на папері й вішати його перед очима (Гриценок, 
2013: 37–38).

Висновки. Для ефективної організації освіт-
нього процесу дуже важливим є обізнаність педа-
гогів із теорією тайм-менеджменту, вміння засто-
совувати прийоми самоменеджменту в межах 
особистої діяльності та діяльності дітей.

Правильна організація та управління часом 
дають можливість досягти чималих результатів. 
Але найголовніше – дарують спокій, упевненість, 
зникає постійне відчуття поспіху та запізнення, а 
також з’являється вільний час для втілення інших 
цікавих проєктів.
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ  
ПЕРЕКЛАДАЧІВ ТВОРІВ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ  

ДЛЯ УЧНІВ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

Проведений аналіз теорії та практики дав змогу сформулювати такі педагогічні умови культурологічної 
підготовки перекладачів творів зарубіжної літератури для учнів закладів професійно-технічної освіти: вияв-
лення чинників і формування позитивної мотивації культури перекладу – формування позитивної мотивації до 
сприйняття культурологічної інформації та позитивного ставлення до культурних відмінностей, виховання 
поваги та толерантності до загальнолюдського через глибоке усвідомлення рідного, національного на основі 
культурологічного підходу; організація культурно-освітнього середовища на засадах синергетики – організа-
ція цілісного культурно-освітнього середовища в єдності навчальної та позааудиторної діяльності на основі 
синергетичного підходу; використання художнього потенціалу змісту навчання на засадах інтеграції – куль-
турологічна підготовка перекладачів на основі інтегративного підходу. Важливою умовою створення науково 
обґрунтованих теоретичних засад культурологічної підготовки є виявлення глибинного зв’язку між проблемою 
культури та проблемою освіти, педагогікою і філософією, культурологією та іншими суміжними науковими 
галузями. За своїми якісними особливостями чинники бувають педагогічної природи, тобто власне педагогіч-
ні, навмисно створювані й іншої природи, але педагогічно значущі. Провідним чинником сучасності є широке 
застосування інформаційно-комунікаційних технологій. Ефективність культурологічної підготовки переклада-
чів залежить від низки чинників, серед яких найважливішими є такі: обґрунтування мети і завдань культуроло-
гічної підготовки творів зарубіжної літератури; забезпечення мотивації культурологічної освіти перекладачів; 
зміст культурологічної підготовки; методи культурологічної підготовки; форми культурологічної підготовки; 
визначення ролі національної культури в системі культурологічної підготовки; урахування професійних інтер-
есів перекладачів вищих технічних навчальних закладів тощо. Реалізація культурологічного потенціалу змісту 
освіти потребує міждисциплінарного підходу. Отже, основою культурологічної підготовки є формування в 
перекладачів культурологічних знань, які повинні перерости в переконання, формуючи надалі культурологічну 
поведінку в перекладацькій діяльності.

Ключові слова: педагогічні умови, культурологічна підготовка, перекладачі, твори зарубіжної літератури, 
учні, заклади професійно-технічної освіти.
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PEDAGOGICAL CONDITIONS OF CULTUROLOGICAL TRAINING  
OF WORKS OF FOREIGN LITERATURE’S TRANSLATORS FOR STUDENTS  

OF VOCATIONAL AND TECHNICAL ENGINEERING INSTITUTIONS

The analysis of theory and practice allows to formulate the following pedagogical conditions of culturological 
training of the translators of works of foreign literature for students of vocational education institutions: identification 
of factors and formation of positive motivation of translation culture: formation of positive motivation to perceive 
culturological information and positive attitude to cultural differences. tolerance to the universal through a deep 
awareness of the native, national on the basis of culturological approach; organization of cultural and educational 
environments on the basis of synergetics: organization of a holistic cultural and educational environments in the unity 
of educational and extracurricular activities on the basis of a synergetic approach; use of the artistic potential of the 
content of education on the basis of integration: culturological training of translators on the basis of an integrative 
approach. An important condition for the creation of scientifically sound theoretical foundations of culturological 
training is to identify the deep connection between the problem of culture and the problem of education, pedagogy and 
philosophy, culturology and other related scientific fields. According to their qualitative features, the factors are of a 
pedagogical nature, that is actually pedagogical, deliberately created, and of a different nature, but pedagogically 
significant. The leading factor of modernity is the widespread use of information and communication technologies. The 
effectiveness of culturological training of translators depends on a number of factors, among which the most important 
are: substantiation of the purpose and tasks of culturological preparation of works of foreign literature; providing 
motivation for culturological education of translators; the content of culturological training; methods of culturological 
training; forms of culturological training; determining the role of national culture in the system of culturological 
training; taking into account the professional interests of translators of higher technical educational institutions etc. 
Realization of the culturological potential of the content of education requires an interdisciplinary approach. Thus, the 
basis of culturological training is the formation of translators’ culturological knowledge, which must grow into beliefs, 
further forming culturological behavior in translation activities.

Key words: pedagogical conditions, culturological training, translators, works of foreign literature, students, 
institutions of vocational education.

Постановка проблеми. Культурологічна 
підготовка пов’язана майже з усіма напря-
мами та видами виховання, однак найважливі-
шими для його реалізації є зв’язки з духовним 
і моральним. Західні продукти матеріального та 
духовного виробництва, репрезентовані засо-
бами масової інформації як досягнення світо-
вої культури, насправді спрямовані тільки на 
деградацію та знищення української культури. 
Такі вічні цінності, як добро, благо, людина, 
праця, батьківщина, патріотизм, почали підмі-
нюватися антицінностями, такими, наприклад, 
як безмежна свобода, індивідуалізм, багат-
ство, сила, влада, секс, містика тощо. Освітні 
установи виявилися нездатними протистояти 
натиску цієї експансії «цінностей» західного 
зразка. Крім того, самі педагоги багато в чому 

сприйняли названі цінності як такі, що відпові-
дають нормам розвитку сучасного українського 
суспільства. Як наслідок, упроваджені в сис-
тему освіти нові моральні підвалини продовжу-
ють руйнувати особистість. Курси з елементами 
магії, окультизму, астрології, сугестивних мето-
дик викладання іноземних мов негативно позна-
чаються на психічному здоров’ї дітей і підліт-
ків (Скотний, 2004: 278). Усі проблеми західної 
цивілізації є наслідком її економічного та нау-
ково-технологічного догматизму. Тому при-
хильники постсучасного західного суспільства 
дедалі більше схиляються до такого варіанта 
його розвитку, у якому повинні бути відновлені 
традиційні цінності, традиційна мораль.

Тенденція до інтеграції знань не тільки випли-
ває з об’єктивного розвитку суспільства, науки та 
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виробництва, але і є виявом природного потягу 
людського розуму та людської душі до єдності, 
цілісності та гармонії. Наука змінюється, а мис-
тецтво певною мірою вічне. Лише тісне поєд-
нання свідомого та підсвідомого, логічного й 
інтуїтивно-емоційного мислення спроможне 
забезпечити цілісне та творче сприйняття навко-
лишнього світу. Тому найбільш важливою функ-
цією інтегративного навчання є його здатність 
подолати штучні бар’єри між різними аспектами 
навчання, між навчальними предметами, між 
школою та побутом, між собою й суспільством, 
собою та учнем. І тоді це буде справді гуманна 
освіта (Козловська, 2009: 32). Інтегрована діяль-
ність – це особлива форма діяльності, що має 
складну структуру змісту та справляє позитивний 
вплив на виховання в перекладачів особистісних 
якостей, виробляє наукові, етичні й естетичні кри-
терії оцінки життєвих явищ, формує вихованість. 
Інтегративний характер навчальної діяльності 
зумовлений насамперед головною метою педаго-
гічного процесу – вихованням усебічно розвине-
ної особистості.

Нині машинний переклад швидко розвива-
ється. Але використання машинного перекладу 
для художніх творів не є ефективним або доціль-
ним, оскільки система машинного перекладу 
нездатна ефективно перекладати художні засоби, 
такі як метафору, гру слів, іронію, фразеологізми 
та крилаті вирази тощо. Під час машинного пере-
кладу виникає проблема передачі авторського 
стилю та збереження художньої цінності твору в 
перекладі художніх творів. Машинний переклад 
не здатний зробити текст перекладу милозвучним 
і зрозумілим для читача, що є принциповою вимо-
гою до перекладу художніх творів.

Досліджувана проблема викликала інтерес 
науковців, зокрема, досліджувалися: інтегра-
тивний підхід у навчанні (І. М. Козловська); 
синергетичний підхід у навчанні (Т. С. Назарова, 
Б. А. Мукушев, В. С. Лутай); а також формування 
полікультурної компетентності майбутніх пере-
кладачів (М. М. Періжняк); культурологічна під-
готовка учнів ЗПТО (А. К. Солодка); формування 
загальнокультурної компетентності учнів ЗПТО 
(О. А. Грива) тощо.

Водночас питання культурологічної підготовки 
перекладачів у контексті вивчення зарубіжної 
літератури в закладів професійно-технічної освіти 
не було предметом спеціального дослідження.

Мета статті – обґрунтувати педагогічні умови 
культурологічної підготовки перекладачів творів 
зарубіжної літератури для учнів закладів профе-
сійно-технічної освіти.

Виклад основного матеріалу. Ми сформу-
лювали педагогічні умови культурологічної під-
готовки перекладачів творів зарубіжної літера-
тури для учнів закладів професійно-технічної 
освіти:

1. виявлення чинників і формування позитив-
ної мотивації культури перекладу – формування 
позитивної мотивації до сприйняття культуроло-
гічної інформації та позитивного ставлення до 
культурних відмінностей, виховання поваги та 
толерантності до загальнолюдського через гли-
боке усвідомлення рідного, національного на 
основі культурологічного підходу;

2. організація культурно-освітнього серед-
овища на засадах синергетики – організація ціліс-
ного культурно-освітнього середовища в єдності 
навчальної та позааудиторної діяльності на основі 
синергетичного підходу;

3. використання художнього потенціалу змісту 
навчання на засадах інтеграції – культурологічна 
підготовка перекладачів на основі інтегративного 
підходу.

Розгляньмо кожну з цих умов детальніше.
Перша педагогічна умова передбачає форму-

вання позитивної мотивації до сприйняття куль-
турологічної інформації й позитивного ставлення 
до культурних відмінностей, виховання поваги 
та толерантності до загальнолюдського через 
глибоке усвідомлення рідного, національного на 
основі культурологічного підходу.

Доцільно активізувати гуманістичні підвалини 
всього навчально-виховного процесу, до складни-
ків якого належать (Кукушкін, 2006: 94): гуманіза-
ція (актуалізація в середовищі моральних взірців 
життя, створення емоційно-сприятливої атмос-
фери); моральний розвиток (реалізується через 
принцип взаємозв’язку етичної освіти з емоцій-
ними та діяльнісними формами педагогічного 
впливу на особистість, застосування ситуацій 
морального вибору); самовизнання й самовдос-
коналення (етична саморефлексія); активізація 
почуття власної гідності; актуалізація морального 
потенціалу (шляхом індивідуального та диферен-
ційованого підходів).

Важливою умовою створення науково обґрун-
тованих теоретичних засад культурологічної 
підготовки є виявлення глибинного зв’язку між 
проблемою культури та проблемою освіти, педа-
гогікою і філософією, культурологією та іншими 
суміжними науковими галузями.

Отже, культурологічна підготовка спрямована 
на формування певних особистісних якостей, що 
виявляються у відповідній поведінці, ставленні до 
інших людей, до себе самого, тобто на досягнення 
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належного рівня готовності (культурологічної 
готовності).

За своїми якісними особливостями чинники 
бувають педагогічної природи, тобто власне педа-
гогічні, навмисно створювані й іншої природи, 
але педагогічно значущі. До останніх належать 
чинники дуже широкого діапазону: від держав-
ного устрою, політики що проводиться урядом, 
до сім’ї, особливостей дозвілля, кола друзів. 
Оскільки чинники останньої групи діють майже 
постійно, то кожна людина несе на собі слід їхніх 
впливів протягом усього життя, що визначає їхню 
особливу педагогічну значущість і необхідність 
зважати на них у педагогічній практиці.

Питання про подолання стихійності, негативу й 
некомпетентності в соціально-педагогічних діях, 
впливах та їхніх наслідках, педагогізації серед-
овища життя людей у суспільстві, організаціях, 
групах ставиться у нас ще рідко. Воно й не почуте 
більшістю з тих, кому адресується, і тоне в шумі 
ринкового та слабо керованого матеріального й 
духовного життя країни (Столяренко, 2006: 65).

Серед організаційних причин найсуттєвішими 
є неспіввіднесеність організаційної структури 
виховного процесу з інтересами перекладачів: 
палітра вибору окремих видів діяльності часто 
обмежена, не впроваджуються діалогічні й осо-
бистісно-орієнтовані методи роботи.

На нашу думку, ефективність культурологічної 
підготовки перекладачів залежить від низки чин-
ників, серед яких найважливішими є такі: обґрун-
тування мети і завдань культурологічної підго-
товки творів зарубіжної літератури; забезпечення 
мотивації культурологічної освіти перекладачів; 
зміст культурологічної підготовки; методи куль-
турологічної підготовки; форми культурологічної 
підготовки; визначення ролі національної куль-
тури в системі культурологічної підготовки; куль-
турологічний рівень підготовки викладачів – як 
теоретичний так і практичний; урахування віко-
вих особливостей перекладачів; урахування про-
фесійних інтересів перекладачів вищих технічних 
навчальних закладів тощо.

Друга педагогічна умова передбачає організа-
цію цілісного культурно-освітнього середовища 
перекладу творів зарубіжної літератури в єдності 
навчальної та позааудиторної діяльності на основі 
синергетичного підходу.

Наявність загальнолюдських проблем дово-
дить, що світові потрібна освіта, спрямована на 
формування особистості, здатної до різнобічного 
цілісного бачення й аналізу складних проблем 
суспільства та природи і готової до розв’язання 
цих проблем (Лутай, 2003: 57). Новою методо-

логічною основою в модернізації освіти може 
виступати синергетика – новий напрям науки 
про еволюцію матерії та її поведінку, – покли-
кана розв’язувати психологічні, дидактичні, куль-
турологічні та світоглядні проблеми освіти, які 
виникли в результаті ускладнення навколишнього 
духовного, соціального та природного світу.

Синтез мудрості стародавніх цивілізацій 
Заходу та Сходу, гуманітарних і природознавчих 
наук – це шлях до нового розуміння природи, 
людини й суспільства. Цей синтез почався спон-
танно в межах самої науки, інтеграції її дисци-
плін у дослідженнях дедалі складніших систем із 
появою такого наукового напряму, як синергетика. 
Синергетична парадигма тепер відповідає потре-
бам культури людства загалом. Синергетична 
концепція освіти може слугувати передумовою 
для реалізації переструктурування теперішньої 
освіти на якісно новому рівні (Мукушев, 2006: 8). 
Це ніяк не відкидає існування певних загальних 
закономірностей розвитку та спрямування на збе-
реження культурних цінностей людини.

Породження на основі менш упорядкованого 
субстрату складних структур з описаною вище 
впорядкованістю й цілісним і відносно стійким 
режимом поведінки отримало назву самоорга-
нізації. У цьому випадку система має кілька різ-
них режимів еволюційної поведінки залежно від 
значень певних параметрів (вони називаються 
керівними). Різним режимам відповідають різні 
розв’язки, які реалізуються відповідно до ділянки 
зміни керівних параметрів. Залежно від цього сис-
тема «обирає» той чи інший режим. Самооргані-
зація ніколи не буває спонтанною. Вона потребує 
зусиль, творчого напруження. За синергетичною 
концепцією, добро є самоорганізацією, а зло – 
дезорганізацією. Розуміння того, що зло є ніщо, 
з цього погляду стає цілком наочним, так само як 
і відсутність, непотрібність джерела дезорганіза-
ції (диявола). Добро і зло – несиметричні, адже 
добро твориться напруженням духу, а зло спон-
танне, оскільки породжується само собою.

Синергетична освіта покликана формувати 
синергетичні цінності в перекладачів, за допомо-
гою навчання основи теорії самоорганізації, яке 
сприяє гармонійному розвиткові перекладачів, 
становленню особистості. «Синергетична освіта 
діє приховано. Це освіта, що стимулює власні, 
можливо, ще не проявлені, приховані лінії розви-
тку» (Назарова, 2003: 5).

Загалом неможливо говорити про універ-
сальну модель освіти в полікультурному суспіль-
стві. Вона завжди буде залежати від цілої низки 
чинників (Грива, 2008: 179). Водночас полікуль-
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турне середовище виконує стосовно особистості 
конкретні функції: ідентифікації, психологічного 
захисту й підтримки, створення та зміцнення 
нових соціальних зв’язків.

Третя педагогічна засада передбачає культуро-
логічну підготовку перекладачів на основі інте-
гративного підходу.

Виховання особистості за своєю сутністю про-
цес інтегративний, оскільки передбачає поєд-
нання найрізноманітніших, часто навіть проти-
лежних, властивостей і якостей у єдине ціле.

Важливою соціально-політичною детермінан-
тою необхідності культурологічної підготовки 
є швидкий розвиток інтеграційних процесів як 
важливого складника розвитку сучасного світу, а 
також прагнення України та інших держав інте-
груватись у світовий і європейський соціально-
культурний простір, зберігаючи за цих умов наці-
ональну своєрідність (Солодка, 2005).

Прогностична функція інтеграції полягає в пере-
ході її статусу від інструментального засобу (інте-
грація знань, інтеграція змісту навчання, інтегра-
ція професій, інтеграція навчальних засобів тощо) 
до загальнонаукової методології, яка спроможна 
розв’язати низку дискусійних питань у конкретних 
педагогічних проблемах (Козловська, 2003). Мож-

ливості інтеграції як загальнонаукової методології 
в найширшому розумінні полягають у забезпеченні 
єдності філософських, загальнонаукових і спеці-
альних аспектів педагогічної науки. У такому кон-
тексті питання статусу філософії освіти відходить 
на другий план. Віддаючи належне необхідності як 
філософського, так і педагогічного аналізу освітніх 
явищ і процесів, найбільш суттєвим ми вважаємо 
методологічний аналіз. Саме в його межах може 
здійснюватися конструктивна інтеграція філософ-
ських, загальнонаукових і педагогічних засад кон-
кретних досліджень.

Висновки. Реалізація культурологічного потен-
ціалу змісту освіти потребує міждисциплінарного 
підходу. Жодна окрема навчальна дисципліна, як 
і виховний захід, не здатні розкрити все етнічне 
різноманіття й забезпечити успішний процес куль-
турологічної підготовки студента. Отже, основою 
культурологічної підготовки є формування в пере-
кладачів культурологічних знань, які повинні пере-
рости в переконання, формуючи надалі культуроло-
гічну поведінку в перекладацькій діяльності.

До подальших напрямів відносимо дослі-
дження методичних засад підготовки переклада-
чів творів зарубіжної літератури для учнів закла-
дів професійно-технічної освіти.
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РОЗВИТОК МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ  
НА УРОКАХ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Одним із пріоритетних завдань сучасної української школи є вирішення проблеми формування мовної особис-
тості учня на засадах комплексного підходу у процесі вивчення всіх гуманітарних дисциплін. Метапредметний 
підхід дозволяє ефективно сформувати особистість із добре розвинутою культурою мовлення, мовленнєвими 
навичками та уміннями. Стаття присвячена аналізу проблем розвитку мовної особистості учнів на уроках літе-
ратури в школі у процесі вивчення художніх творів як явища мистецтва слова на засадах культурологічного 
підходу. Доведено, що шкільні уроки літератури мають значний потенціал для розвитку мовної особистості 
учнів шляхом активізації їхньої мовленнєвої практики, оволодіння різними жанрами мовленнєвих висловлювань 
(усних/письмових). У статті охарактеризовано три основні підходи до формування мовної особистості у зв’язку 
із вивченням літератури: психолінгвістичний, побудований на теорії мовленнєвої діяльності; лінгводидактич-
ний, який досліджує закономірності навчання рідної та іноземної мови, та методико-літературознавчий, що 
враховує можливості художньої літератури і основ літературознавства. Також визначені основні стратегічні 
завдання та провідні принципи формування мовної особистості учнів у процесі вивчення літератури. Названі 
ефективні види навчальної діяльності, зокрема вправи, які сприяють підвищенню рівня мовленнєвої та літера-
турної креативності учнів, а також обґрунтовані критерії їх мовленнєвого розвитку у процесі вивчення літе-
ратури. Крім цього, у статті наведено конкретні приклади окремих видів роботи з формування мовної особис-
тості учнів під час вивчення античної літератури в основній школі, а саме на уроках у 6 та 8 класах. Зокрема, 
доведено доцільність упровадження культурологічного підходу, використання історико-культурологічних фоно-
вих знань. Обгрунтовано думку, що ефективність та вибір видів роботи залежить від завдань, визначених про-
грамами, поставленої мети, рівня підготовки учнів та майстерності самого вчителя.

Ключові слова: мовна особистість, мовленнєва діяльність, види навчальної діяльності, критерії мовленнєво-
го розвитку, антична література.
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DEVELOPMENT OF A STUDENT’S LANGUAGE PERSONALITY  
AT THE FOREIGN LITERATURE LESSONS

One of the priority tasks of the modern Ukrainian school is to solve the problem of forming the language personality 
of the student on the basis of an integrated approach in the process of studying all humanities. The meta-subject approach 
allows effectively form a personality with a well-developed speech culture, speech skills and abilities. The article is 
devoted to the analysis of the problems of development of students’ language personality at literature lessons at school 
in the process of studying works of art as a phenomenon of the art of speech on the basis of culturological approach. It 
is proved that school literature lessons have a significant potential for the development of students’ language personality 
by activating their speech practice, mastering different genres of speech expressions (oral/written). The article describes 
three main approaches to the formation of language personality in connection with the study of literature: psycholinguistic, 
based on the theory of speech activity; linguodidactic, which explores the patterns of teaching native and foreign languages   
and methodological and literary, which takes into account the possibilities of fiction and the basics of literary criticism. 
The main strategic tasks and guiding principles of formation of students’ language personality in the process of studying 
literature are also determined. Effective types of educational activities are named, in particular exercises that help to 
increase the level of speech and literary creativity of students. The article also substantiates the criteria for students’ 
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speech development in the process of studying literature. In addition, the article provides specific examples of certain 
types of work on the formation of language personality of students during the study of ancient literature in primary school, 
namely in lessons in 6th and 8th grades. In particular, the expediency of introduction of culturological approach, use of 
historical and culturological background knowledge is proved. The opinion is substantiated that the efficiency and choice 
of types of work depends on the tasks defined by the programs, the set goal, the level of preparation of students and the 
skill of the teacher.

Key words: language personality, speech activity, types of educational activity, criteria of speech development, ancient 
literature.

Постановка проблеми. Актуальність про-
блеми формування мовної особистості учнів 
української школи визначається потребами 
соціуму в особистості нової формації, здатної 
легко входити в культурний та міжкультурний 
простір, засвоювати основні смисли та цінності 
гуманітарної культури, що є базисом для роз-
витку духовності людини, її світогляду, розу-
міння свого місця в житті. Саме тому серед 
пріоритетних завдань сучасної української 
школи – вирішення проблеми формування мов-
ної особистості учня. Ця проблема передбачає 
застосування комплексного підходу у процесі 
вивчення всіх гуманітарних дисциплін. Поді-
бний метапредметний підхід дозволить не лише 
сформувати особистість із добре розвинутою 
культурою мовлення, мовленнєвими навичками 
та уміннями, але й значно покращить якісні 
показники успішності учнів та їхню мотивацію 
до навчання.

Формування мовної особистості у зв’язку із 
вивченням літератури в школі має базуватися на 
трьох основних підходах: 1) психолінгвістичному, 
побудованому на теорії мовленнєвої діяльності; 
2) лінгводидактичному, що досліджує закономір-
ності навчання рідної та іноземної мови; 3) мето-
дико-літературознавчому, що враховує можливості 
художньої літератури, основ літературознавства, 
літературної критики тощо.

Аналіз досліджень. Органічний зв’язок мов-
леннєвої діяльності і формування мовної особис-
тості та загального психічного розвитку завжди 
цікавив науковців і практиків. Досягненню ефек-
тивних результатів у формуванні мовної особис-
тості учнів сприяє розвиток їхнього мовлення 
в умовах комунікативної діяльності. Саме тому 
в теорію та практику мовного розвитку введено 
психолінгвістичний термін «мовленнєва діяль-
ність», який означає систему мовних і мовленнє-
вих дій, що характеризуються єдністю мислення 
та спілкування, і спирається на модель творення 
текстового висловлювання, яка є по суті інди-
відуальним мовленням людини. Органічному 
співвідношенню понять мови, мовлення, мовлен-
нєвої діяльності та психічного розвитку особис-
тості присвячені роботи багатьох визнаних уче-

них: Є. Боринштейна, І. Горєлова, Л. Засєкіної, 
В. Красних, Т. Ушакової тощо.

Лінгводидактичний підхід орієнтує вчителя та 
учнів на формування умінь цілеспрямовано вибу-
довувати різні мовленнєві висловлювання, які 
наділені певними стилістичними особливостями 
та вирізняються значною дієвістю. Особливостям 
розвитку мовної особистості, її національно-мов-
ної свідомості, мовного смаку, мовних здібностей 
та мовно-ціннісних орієнтацій присвячені нау-
кові роботи М. Вашуленка, О. Глазової, Н. Дикої, 
Л. Мацько, М. Пентилюк, Л. Скуратівського, 
Г. Шелехової та інших.

Методико-літературознавчий підхід до форму-
вання мовної особистості учня спрямовує вчителя 
на активне використання широких можливостей 
художнього тексту для розвитку різних рівнів 
мовлення. Ретельним аналізом проблем мето-
дики навчання літератури, зокрема і формування 
мовної особистості у процесі вивчення літера-
турних творів, займалися відомі вчені-методисти 
Н. Волошина, А. Пасічник, О. Бандура, Л. Мірош-
ниченко, О. Ісаєва, О. Ніколенко, Б. Степанишин, 
В. Цимбалюк тощо.

Мета статті полягає в аналізі проблем форму-
вання мовної особистості учнів на уроках зару-
біжної літератури у процесі вивчення художніх 
творів світової класики як явища мистецтва слова 
на засадах культурологічного підходу.

Виклад основного матеріалу. Загально-
відомо, що мовна особистість завжди існує у 
просторі культури, яка відображена у мові, у 
різних формах суспільної свідомості (науко-
вій, побутовій тощо), у предметах матеріальної 
культури та в певних поведінкових нормах і 
стереотипах. Визначна роль у культурі завжди 
належить духовним цінностям нації, які є кон-
цептами смислів. Мовна ж особистість фор-
мується у процесі соціалізації індивіда. Цей 
процес соціалізації передбачає три основні 
аспекти: 1) процес включення людини у певні 
соціальні відносини, у результаті якого мовна 
особистість стає своєрідною реалізацією куль-
турно-історичних знань усього суспільства; 
2) активну мисленнєву та мовленнєву діяль-
ність з урахуванням норм та правил певної 
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етномовної спільноти; 3) процес освоєння зако-
нів соціальної психології народу.

Усі особливості культури народу завжди відо-
бражаються в його мові та літературі як мисте-
цтві слова, які є специфічними та унікальними, 
оскільки по-різному фіксують у собі навколиш-
ній світ і людину в ньому. Тому особлива роль у 
системі гуманітарних предметів для формування 
мовної особистості учнів відводиться таким 
навчальним предметам, як мова (державна, рідна, 
іноземна) та література (українська та зарубіжна).

У контексті нашого дослідження нас цікавить 
проблема розвитку мовної особистості на уроках 
літератури в школі, адже, за слушним визначен-
ням дослідниці проблеми М. Пентилюк, «саме 
через художнє слово здійснюється естетичний 
вплив на почуттєву сферу школяра» (Пентилюк, 
2015: 155). Загалом, саме уроки літератури (укра-
їнської та зарубіжної) мають неабиякий потен-
ціал для формування мовної особистості учнів 
шляхом активізації їхньої мовленнєвої прак-
тики, оволодіння різними жанрами мовленнєвих 
висловлювань (усних/письмових). Разом із тим 
необхідно зазначити, що цей аспект навчальної 
діяльності має не лише практичне значення, а 
торкається і більш глобальної проблеми, адже 
духовна сторона людської сутності виявляється 
головним чином через здатність до мовлення. 
Тому те, як і що говорить людина, свідчить про її 
внутрішній світ.

Спираючись на дослідження Г. Шелехової, 
серед стратегічних завдань, які спрямовані на 
формування мовної особистості учня в школі у 
процесі вивчення літератури, можемо виокремити 
такі як:

– удосконалення умінь учнів сприймати інфор-
мацію в усній та письмовій формах;

– розвиток умінь конструювати тексти у формі 
монологу та діалогу (усно/письмово);

– систематичне вдосконалення мовлення учнів 
шляхом: а) збагачення новими словами, фразео-
логізмами, приказками, прислів’ями й крилатими 
висловами; б) урізноманітнення його граматич-
них засобів; в) розвитку стилістичної вправності; 
г) удосконалення загальнонавчальних умінь і нави-
чок (тактичних, стратегічних, творчих); д) соціо-
культурний розвиток (світоглядний, народознав-
чий, естетичний, етичний) (Шелехова, 2012: 21).

Дослідження і висновки науковців та практи-
ків переконливо свідчать, що вивчення літератури 
в школі безпосередньо пов’язане із мовленнєвою 
діяльністю учнів, з розвитком навичок їхнього 
усного та письмового мовлення. Про це говорив 
і відомий вчений-методист В. Маранцман, зазна-

чаючи, що обов’язковою «умовою осягнення 
мистецтва слова є необхідність поєднання літе-
ратурного і мовленнєвого розвитку школярів» 
(Маранцман, 2008: 94). Кожен учитель літератури 
справедливо відзначає, що тільки за умови достат-
нього рівня сформованих мовленнєвих навичок 
учень може вільно проводити аналіз художнього 
твору, повністю усвідомлюючи авторський задум, 
проникаючи в глибини майстерності творення 
художньої мови. Провідними принципами фор-
мування мовної особистості учня з розвинутими 
навичками та уміннями мовленнєвої діяльності 
у процесі шкільного вивчення літератури мають 
бути такі як:

– системність роботи з розвитку мовлення, її 
узгодженість зі всіма компонентами занять з літе-
ратури;

– практична спрямованість роботи з розвитку 
мовлення, наближення її до реальних життєвих 
ситуацій, а також до певних мистецьких форм;

– використання широкої палітри методичних 
засобів (методів, прийомів, технологій), які б сти-
мулювали мовленнєву діяльність учнів на уроках 
літератури;

– дотримання принципів наступності та 
доступності у виборі форм роботи з розвитку мов-
леннєвих умінь;

– урахування багатомірних міжпредметних 
зв’язків у процесі організації мовленнєвої діяль-
ності учнів на уроках літератури;

– взаємодія духовного, інтелектуального, 
художньо-естетичного та мовленнєвого розви-
тку мовної особистості учнів у процесі вивчення 
літератури.

Засоби художньої літератури однаковою 
мірою надають можливості вчителю для актив-
ного розвитку навичок як усного, так і письмо-
вого мовлення. Нагадаємо, що усне мовлення 
завжди розраховане на слухове сприймання, воно 
живе і висловлюване в реальному часі. Усне мов-
лення характеризується правильною вимовою, 
тональністю, темпом, ритмомелодійним малюн-
ком, емоційною забарвленістю. На його сприй-
няття впливають також гучність, тембр, логічні 
наголоси та паузи. Усне мовлення може бути 
представлене на уроках літератури у всіх його 
видах: монолозі, діалозі, полілозі. На відміну від 
усного, письмове мовлення завжди передбачає 
попередню підготовку. Воно характеризується 
нормативністю, ретельним відбором відповідних 
мовних засобів, статичністю та фіксованістю. 
Письмове мовлення передбачає також наявність 
повних речень, складних синтаксичних конструк-
цій, насичених зворотами, цитатами, прямою 
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мовою тощо. І усне, і письмове мовлення може 
бути різного стилістичного призначення (розпо-
відь, опис, публічний виступ чи замітка в газету, 
ділове звернення тощо).

Рівень сформованості навичок усного та 
письмового мовлення учнів напряму в шкіль-
ній практиці залежить від майстерності вчителя 
застосовувати широку палітру методів, при-
йомів, технологій на уроках та в позакласній 
роботі. Зокрема, сприятиме активному виро-
бленню мовленнєвих навичок систематичне 
застосування різних творчих завдань, проблемне 
навчання, розробка різноманітних проєктів. При 
цьому вчителеві необхідно завжди враховувати 
вікові особливості та рівні літературного роз-
витку учнів і намагатися постійно залучати до 
роботи всіх дітей, ураховуючи їхні індивідуальні 
здібності та потреби.

Серед ефективних видів навчальної діяльності 
на уроках літератури, які сприяють формуванню 
мовної особистості учня, можемо назвати такі як:

– вільне володіння навичками різних видів 
творчого читання;

– виразне читання текстів (уривків) вголос;
– виразне читання напам’ять;
– переказ (докладний, вибірковий, стислий) 

творів малої форми чи вибраних фрагментів;
– переказ із докладним цитуванням автор-

ського тексту;
– переказ зі зміною особи оповідача;
– докладна зв’язна відповідь на поставлене 

запитання;
– введення власних описів у пейзаж, інтер’єр, 

портрет, які є у творі;
– складання простого (складного) плану твору, 

уривку;
– усна оповідь (за планом) про життя героя 

твору, про окремі проблеми твору;
– усна/письмова (за планом) характеристика 

персонажів твору;
– усний/письмовий (за планом) опис ілюстрацій;
– складання оповідання, казки тощо за 

прислів’ям;
– добір прислів’їв, крилатих фраз, фразеоло-

гічних зворотів, що виражають ідею твору;
– план та конспект літературно-критичної 

статті;
– повідомлення, доповідь, реферат на літера-

турну тему;
– розробка проєктів (із використанням мульти-

медійних технологій, за вивченою темою (колек-
тивних/авторських);

– письмові творчі роботи, різні за жанром та 
обсягом;

– здійснення наукового дослідження на літера-
турну тему.

Ефективними для формування мовної особис-
тості учнів можуть бути вправи, які добре узгоджу-
ються зі специфікою літератури як навчального 
предмета і сприяють підвищенню рівня мовленнє-
вої та літературної креативності учнів, а саме:

–	 вправи, що реалізують рольовий принцип 
розвитку мовлення;

–	 вправи з елементами розвитку продуктив-
ного артистизму мовлення;

–	 вправи на розвиток навичок естетичного 
аналізу тексту;

–	 вправи на розвиток навичок художньої 
критики;

–	 вправи на розвиток герменевтичних умінь у 
процесі роботи із текстом літературного твору.

У процесі формування мовної особистості 
учнів на уроках літератури необхідно також ура-
ховувати і критерії їхнього мовленнєвого розви-
тку. Серед таких, яких досягають учні у процесі 
розвитку їхніх мовленнєвих умінь в основній та 
старшій школі, можемо назвати:

–	 належне (досконале) володіння лексикою, 
що характеризує світогляд митця, героїв літера-
турного твору, духовні та психологічні особли-
вості людини;

–	 належне (досконале) володіння науковою 
(суспільно-філософською, літературознавчою, 
мистецькою) термінологією, активне її викорис-
тання у процесі роботи із художнім твором, у 
різних висловлюваннях на літературну тематику 
(характеристика епохи, світогляду та творчої 
спадщини митця тощо);

–	 активне володіння засобами художньої 
виразності, використання у мовленні афоризмів, 
приказок, фразеологізмів тощо;

–	 розуміння жанрових особливостей вислов-
лювання і практичні навички володіння ними від-
повідно до мети, ситуації спілкування тощо (ана-
літичний переказ, художній переказ, розгорнута 
відповідь, повідомлення, доповідь, художньо-біо-
графічна розповідь і т.ін.);

–	 належні змістовність, логічність, чіткість, 
композиційна довершеність висловлювання;

–	 розвинуті навички ведення діалогу та при-
йоми спілкування зі слухачами під час виступів на 
літературну тематику;

–	 розвинуті вміння самостійного дослідження 
необхідних матеріалів з теми висловлювання, 
навички аналізу та синтезу різних літературознав-
чих джерел і власних суджень.

Як приклад можемо навести окремі види 
роботи з формування мовної особистості учнів 
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під час вивчення античної літератури в основній 
школі. Чинними програмами із зарубіжної літера-
тури передбачено ознайомлення із давньогрець-
кими міфами у 6-му класі (міфи про Прометея та 
Геракла) та вивчення особливостей античної літе-
ратури у 8-му класі, де учні отримують знання 
про хронологічні межі Античності, про особли-
вості грецької та римської античної культури, про 
троянський цикл міфів, творчість Гомера, Тіртея, 
Сапфо, Есхіла, Вергілія, Горація та Овідія. Під час 
вивчення літератури античного періоду з метою 
розвитку умінь та навичок мовної особистості 
учня необхідно активно впроваджувати культуро-
логічний підхід, використовуючи історико-культу-
рологічні фонові знання, розглядаючи літературні 
твори у тісному взаємозв’язку з іншими мистець-
кими жанрами. Ефективними можуть бути різні 
види роботи, їхній вибір залежить від завдань, 
визначених програмами, поставленої мети, рівня 
підготовки учнів та майстерності самого вчителя. 
Наведемо деякі приклади.

Ефективною та широко вживаною у шкільній 
практиці є робота з репродукціями відомих творів 
образотворчого мистецтва, яка не лише формує 
загальнокультурну компетентність учнів, підви-
щуючи рівень їхнього естетичного смаку, а й має 
потужний потенціал для розвитку мовленнєвих 
умінь та навичок, а отже, і для формування мов-
ної особистості учнів. Цю роботу можна побуду-
вати різнопланово. Так, у 6-му класі, з огляду на 
незначний лексичний запас дитини, початковий 
рівень володіння літературознавчою та мистець-
кою термінологією, доцільним буде, приміром, 
підбір епітетів або порівнянь до певних сюжет-
них компонентів репродукції картини. Для зна-
йомства з образом Прометея можна використати 
роботи Хосе де Рибери, Гюстава Моро, Фюгера, 
Карла Генріха Блоха тощо. У процесі вивчення 
міфів про Геракла доцільно буде провести роботу 
з репродукціями картин Франциско де Сурбарана, 
Пітера Пауля Рубенса, Гвідо Рені, Лукаса Кранаха 
(старшого) тощо. Подібний вид роботи допоможе 
збагатити лексичний запас шестикласників, роз-
виватиме їхнє образне мислення та творчу уяву, 
формуватиме навички художнього опису картини 
живопису.

У 8-му класі під час ознайомлення учнів з осо-
бливостями римської античної культури можна 
запропонувати самостійно сформулювати зна-
чення терміна «форум», спираючись на репро-
дукцію. Як правило, учні швидко визначають 
«форум» як головну міську площу, на якій роз-
міщені храми і громадські будівлі. Подібна діяль-
ність добре розвиває навички грамотного мов-

лення та образного мислення мовної особистості. 
Її можна ускладнити постановкою проблемних 
питань. Приміром, можна запропонувати учням 
не тільки сформулювати визначення слова «колі-
зей», розглядаючи репродукцію, але й помірку-
вати над питанням «Чому Колізей в Римі названо 
одним із чудес світу?».

Працюючи з репродукціями, можемо форму-
вати в учнів розвинуті навички усного мовлення 
шляхом підготовки повідомлень за попередньо 
складеним планом. Наприклад, у 8-му класі 
неможливо вивчати античну давньогрецьку літе-
ратуру без розгляду інших мистецьких жанрів, 
зокрема, давньогрецької скульптури. Можна 
запропонувати учням підготувати повідомлення 
про всесвітньо відомі статуї Леохара «Аполлон 
Бельведерський», Мирона «Дискобол», Полі-
клета «Дорифор», Фідія «Зевс» тощо. Необхідно 
навчити школярів відзначати в репродукціях-
зображеннях скульптур особливості стилю кож-
ного майстра, характерні зображальні риси кож-
ної статуї, які передають тілесний і душевний 
стан персонажа. Учні мають вільно оперувати у 
своїх повідомленнях необхідними лексичними 
засобами: грація, довершеність ліній, пластична 
досконалість, гімн красі, фізична напруга, спо-
кій, внутрішні переживання тощо. Ускладнити 
роботу можна, запропонувавши здійснити порів-
няльний аналіз різних образів, давши розгорнуту 
відповідь, наприклад, на таке запитання: «Що 
спільного і відмінного у статуях Мирона «Дис-
кобол» та Поліклета «Дорифор»?». Працюючи у 
8-му класі із репродукціями відомих живописців, 
навчаючи учнів художнього опису картин, необ-
хідно спочатку проводити бесіду за репродук-
цією, звертаючи увагу на такі питання: «Яку мить 
зобразив художник на своєму полотні?», «Яким 
художник зобразив героя?», «Яка деталь займає 
більшу частину картини і чому?», «Що зображено 
на задньому плані картини?», «Охарактеризуйте 
кольорову гаму картини. Чому переважають саме 
такі кольори?», «Які враження справляють кольо-
рові контрасти на полотні», «Зверніть увагу на 
світлотіні. Як вони допомагають розкрити пере-
живання чи настрої?» (Ніколенко, 2003: 72). Така 
бесіда сприятиме розвитку умінь учнів грамотно 
формулювати власну думку, продукуючи не тільки 
короткі відповіді на запитання, але й цілісні тек-
сти, таким чином демонструватиме динаміку роз-
витку культурно-мовленнєвих навичок мовної 
особистості учнів.

У 6-му класі гарні результати з розвитку усного 
мовлення учнів можна отримати у процесі роботи 
з пояснення крилатих виразів, що походять із 
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давньогрецьких міфів. Такий вид мовленнєвої 
діяльності збагачує словниковий запас дитини, 
робить її мовлення більш образним та яскравим, 
розвиває вміння працювати зі словником, формує 
загальнокультурну компетентність. Для пояснень 
учитель пропонує відомі крилаті вислови: про-
метеїв вогонь, сізіфів труд, ахіллесова п’ята, авгі-
єві стайні, прокрустове ложе, яблуко розбрату, 
нитка Аріадни, осідлати Пегаса тощо (Мельник, 
2003: 18). Учням за допомогою словників, від-
повідних репродукцій потрібно розтлумачити ці 
вирази, скласти з ними декілька речень, розпові-
сти, в яких життєвих ситуаціях слід використову-
вати певний вислів.

У 8-му класі можна також провести поді-
бний вид роботи, розвиваючи уміння зв’язно та 
образно розкривати значення відомих висловів 
давніх античних митців або філософів, наприклад 
Софокла «Дивних багато у світі див, найдивніше 
із них – людина» або Есхіла «Усі мистецтва у 
людей від Прометея» тощо. Оцінюючи відповіді 
учнів, необхідно звертати увагу на такі критерії, 
як образність мовлення, вміння пояснювати свої 
думки за допомогою художньо-зображальних 
мовних засобів, активне використання мистецької 
та світоглядної лексики, наявність складних син-
таксичних конструкцій, фразеологізмів та цитат.

Ефективним видом роботи, спрямованим на 
формування мовної особистості учня з добре 
розвинутими навичками продукувати письмові 
тексти, є написання різних творчих робіт. Осно-
вна мета цієї роботи полягає в тому, щоб навчити 
учнів вільно, грамотно, образно у письмовій 
формі висловлюватися на літературну тему. Крім 
того, всі завдання, що спрямовані на розвиток 
мовної особистості учнів, також сприяють роз-
витку їхньої пам’яті та мислення, оскільки під 
час написання творів, художніх аналізів мис-
тецьких творів чи їх елементів учні спираються 
на отримані раніше знання. У процесі вивчення 
античної літератури учням можна запропонувати 
різну тематику творчих письмових робіт. На нашу 
думку, ефективно розвиватимуть навички мов-
ної особистості такі теми: «Про що свідчать білі 
камені Акрополя», «Як ви гадаєте, що у свідомості 
давніх греків означали моральні чесноти», «Чому 
давньогрецьку міфологію називають скарбницею 

людських цінностей?», «Чи потрібні сучасному 
суспільству ідеали античності?», «Гомерівське 
питання у сучасному літературознавстві» тощо. 
Перевіряючи роботи учнів, слід звертати увагу на 
такі критерії, як: доказовість основних положень 
поставленої проблеми, грамотність використання 
художніх фактів та термінів, творчий характер 
сприйняття теми, її осмислення, активне викорис-
тання художніх засобів виразності, грамотність і 
логіка формулювання думки тощо.

Висновки. Отже, підсумовуючи, зазначимо, 
що формування мовної особистості – це комп-
лекс завдань, реалізація яких найефективніше 
здійснюється у процесі опанування гуманітарних 
дисциплін. Проте без урахування міжпредмет-
них зв’язків неможливо сформувати культурно-
мовленнєві навички мовної особистості учнів на 
достатньому рівні. Так, у процесі вивчення творів 
зарубіжної літератури з метою розвитку мовної 
особистості учнів доцільно використовувати куль-
турологічний підхід до розгляду явищ мистецтва 
слова, що дозволить суттєво підвищити рівень 
культури мовлення. Для досягнення бажаних 
результатів необхідно використовувати завдання 
репродуктивного, аналітичного і творчого змісту, 
поступово ускладнюючи їх, а також урізноманіт-
нювати урок широкою палітрою методів, прийо-
мів, технологій навчання та удосконалення усного 
і письмового мовлення. У процесі вивчення літе-
ратури в школі основними напрямами роботи з 
розвитку мовленнєвих умінь учнів, які сприяти-
муть їхньому формуванню як мовної особистості, 
мають стати:

–	 навчання учнів різних видів та жанрів моно-
логічних висловлювань на літературну тематику 
від переказу тексту до індивідуально-творчих 
висловлювань (усних/письмових);

–	 організація мовленнєвої діяльності школя-
рів у процесі діалогічного спілкування на уроках 
літератури та в позакласний час;

–	 словниково-фразеологічна робота з текстом 
художнього твору та літературознавчими матеріа-
лами;

–	 створення мовленнєвих ситуацій, які стиму-
люють розвиток мовлення учнів;

–	 активізація міжпредметних зв’язків на уро-
ках літератури в аспекті мовленнєвої діяльності.
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВЗАЄМОДІЇ УЧАСНИКІВ 
ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ  

В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19

У статті охарактеризовано особливості вищої освіти в умовах пандемії Covid-19 та описані способи забез-
печення ефективної взаємодії викладачів та студентів в умовах електронного навчання. Прискорена інтеграція 
новітніх медіаосвітніх технологій та форм навчання виявила недостатню готовність учасників освітнього про-
цесу до їх використання. Автори констатують, що спричинені пандемією зміни в освіті є незворотними, мають 
позитивні та негативні сторони. Мета дослідження – виявити основні проблеми електронного навчання у вищій 
школі та ознайомити зі способами забезпечення ефективної взаємодії та зворотного зв’язку між викладачем і 
студентом під час дистанційного навчання. Перелічені основні переваги та недоліки електронного навчання. 
Найімовірніше, що після пандемії освіта перейде до змішаного навчання, що допоможе заповнити прогалини 
методичного й інформаційного забезпечення та допоможе студентові сформувати звичку вчитися самостійно 
впродовж життя за будь-яких непередбачуваних умов. Чітке планування та організація електронного навчання 
сприяє адаптації його учасників в умовах пандемії. Наголошено, що комплексний підхід запобігає виникненню 
та полегшує розв’язання психолого-педагогічних і етичних проблем на різних рівнях і напрямах комунікації у 
навчально-виховному процесі. На основі аналізу досвіду забезпечення ефективної взаємодії та зворотного зв’язку 
між викладачем і студентом під час дистанційного навчання в Івано-Франківському національному технічному 
університеті нафти і газу запропоновано вдосконалити чинний Етичний кодекс викладача і студента, враху-
вавши реалії та потреби учасників вищої освіти під час електронного навчання в умовах пандемії Covid-19. 
Інші способи забезпечення ефективної організації електронного навчання: завчасне оприлюднення методично 
обґрунтованих електронних силабусів навчальних дисциплін та обрання вибіркових дисциплін через особистий 
електронний кабінет студента.

Ключові слова: пандемія Covid-19, електронне навчання, медіаосвітні технології, Етичний кодекс викладача 
і студента ІФНТУНГ, силабус.
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WAYS TO INCREASE THE EFFICIENCY OF INTERACTION FOR UNIVERSITY 
E-LEARNING IN THE CONTEXT OF THE COVID-19 PANDEMIC

The article describes higher education features under the Covid-19 pandemic and outlines some ways to ensure 
effective interaction between teachers and students within e-learning. Accelerated integration of the latest media 
education technologies and techniques revealed that the educational process participants are not well enough prepared 
to use them. The authors state that the changes in education caused by the pandemic being irreversible, have both 
positive and negative sides. The research aims to identify the main difficulties of e-learning in higher education and to 
enlighten some ways to ensure efficient interaction and feedback between a teacher and a student at remote training. 
The main advantages and disadvantages of e-learning are listed. It is most likely that after the pandemic, education will 
move to blended learning, which will help fill the gaps in methodological and informational support and help the student 
form the habit of life-long independent learning under any unpredictable conditions. Careful planning and organization 
of e-learning should contribute to the adaptation of participants during the pandemic. The authors emphasize that an 
integrated approach could prevent psychological, pedagogical or ethical conflicts or, at least, help to easier cope with 
them. The experience of ensuring efficient interaction and feedback between the teacher and student at remote training, 
gained at the Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, is generalized. In the context of the Covid-19 
pandemic, it is suggested to improve the university’s Code of Ethics for teachers and students, taking into consideration 
the reality and needs of the higher education participants with peculiarities of e-learning in view. Other suggested ways 
to efficiently organize e-learning are early publishing of methodically sound electronic syllabi and having students choose 
elective courses via the student’s e-office.

Key words: Covid-19 pandemic, e-learning, media education technologies, Code of Ethics for teachers and 
students, syllabus.

Постановка проблеми. Світова пандемія 
Covid-19 спричинила низку змін у різних сфе-
рах суспільства. Система освіти – не виняток. 
Електронне навчання з використанням сучасних 
навчальних онлайн-платформ, відеозустрічей, 
чат-груп, синхронних та асинхронних відеокон-
ференцій, електронної пошти, телевізійних освіт-
ніх трансляцій переважає зараз на всіх рівнях 
вищої освіти. Проте прискорена інтеграція новіт-
ніх медіаосвітніх технологій та форм навчання 
(електронних, дистанційних, комп’ютерних, теле-
фонних тощо) виявила недостатню психологічну, 
методичну та технологічну готовність усіх учас-
ників освітнього процесу до негайного й постій-
ного їх використання та висунула на перший 
план брак інформаційно-комунікаційних умінь 
і навичок. Дарма що пандемія відчутно змінила 
освіту на всіх рівнях, вона не триватиме вічно. 
Тому дедалі актуальнішими стають питання щодо 
майбутнього дистанційних технологій навчання 
(будуть вони існувати самостійно чи поступляться 
певним формам змішаного навчання?), а також 
щодо можливості чи навіть потреби повного 
повернення до традиційного академічного укладу. 
Та й зміни, які відбулися, не можна оцінювати як 
однозначно позитивні чи негативні.

Аналіз досліджень підтверджує, що в умовах 
пандемії дослідження можливостей електронних 
методів навчання у вищій освіті привертає увагу 
наукової спільноти та громадськості на всіх кон-
тинентах. Науково-педагогічні працівники, під-
приємці, світові державні й громадські лідери 
активно працюють над розроблянням і створен-
ням комфортного освітнього простору. Примі-

ром, експерти Всесвітнього економічного форуму 
у Давосі (січень 2021 р.) визнали, що «…жодна 
установа чи особа не може самостійно вирішити 
економічні, екологічні, соціальні та техноло-
гічні проблеми нашого складного взаємозалеж-
ного світу, а пандемія <…> прискорила системні 
зміни» (Li, Lalani, 2020). Потреба у правильному 
визначенні пріоритетів і терміновому реформу-
ванні всіх галузей життя є актуальною і насампе-
ред стосується освіти, оскільки економічний роз-
виток будь-якої країни залежить від успішності 
освітньої системи, яка існує у цій країні. Тому 
порядок денний Форуму включав і обговорення 
сучасних освітніх проблем, а саме: зміни у сис-
темах освіти країн, ефективне упровадження дис-
танційних та онлайн-форм навчання, сприяння 
зростанню темпів упровадження інтерактивних 
форм навчання на всіх ланках освіти. Те, що про-
блеми, які зумовлені застосуванням електронного 
навчання, потрібно вирішувати, вважають про-
відні експерти Форуму та лідери найрозвинутіших 
світових країн, серед яких – федеральний канцлер 
Німеччини Ангела Меркель, президент Франції 
Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Ізраїлю Бен-
джамін Нетаньяху, прем’єр-міністр Іспанії Педро 
Санчес, прем’єр-міністр Японії Суга Йошіхіде та 
інші (Li, Lalani, 2020).

З-поміж українських викладачів та науковців, 
що активно долучились до досліджень із впро-
вадження інтернет-технологій, варто згадати 
І. Прокопенка та С. Бережну, які ідентифікують 
труднощі та переваги навчання в умовах панде-
мії, заохочують до активного використання дис-
танційних форм навчання, окреслюють нову, 
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значно активнішу роль викладача в умовах пан-
демії (Prokopenko, Berezhna, 2020: 131–135). 
Вітчизняні науковці також мали змогу висловити 
свої погляди щодо проблем і перспектив упрова-
дження дистанційної та онлайн-освіти на Всеу-
країнській конференції «Освіта в умовах панде-
мії: як організувати навчальний рік 2020–2021», 
яка відбулась у м. Києві 18.08.2020 р., де відомі 
фахівці освітньої галузі (А. Вітренко, Л. Мандзій, 
Н. Софій, С. Шкарлет, І. Шумік та ін.) обговорили 
питання чіткої та безпечної освіти в Україні на 
2020–2021 навчальний рік (у т. ч. вищої), презен-
тували онлайн та змішані курси навчання, розро-
били рекомендації щодо графіка освітнього про-
цесу, певних обмежень і заборон у вищій школі 
на період дії карантину тощо (Відбулась Всеу-
країнська, 2020). Суть та зміст психологічного 
супроводу освіти в умовах пандемії розкриті в 
доповіді В. Панока, І. Марухіної та Д. Романов-
ської (Панок та ін., 2020).

Серед закордонних розвідок відзначимо дослі-
дження О. П. Холла (O. P. Hall, Jr.), проведене 
на базі сучасних бізнес-шкіл, які змогли швидко 
адаптуватися до умов пандемії та налагодити 
навчання майбутніх фахівців, сформувавши у 
них навички вправної роботи з інтернет-платфор-
мами (Hall, 2020: 1–6). С. Браммер (S. Brammer) і 
Т. Кларк (Т. Clark) привертають увагу до проблем 
управління освітнім процесом в університетах 
і бізнес-школах, до необхідності встановлення 
ефективного зворотного зв’язку між викладачами 
та студентами, забезпечення гнучкості упрова-
джених електронних курсів та програм, запро-
вадження навчання викладачів і студентів основ 
програмного забезпечення тощо (Brammer, Clark, 
2020: 453–456).

Мета дослідження. Зважаючи на викладене, 
можемо сформулювати мету нашого дослідження – 
виявити основні проблеми онлайн-навчання у вищій 
школі та сформулювати педагогічні умови для їх 
подолання. Для цього спочатку визначимо осно-
вні переваги та недоліки електронного навчання, а 
потім спробуємо окреслити педагогічні умови, які 
будуть зрозумілі всім учасникам освітньо-вихов-
ного процесу та забезпечать ефективну взаємодію 
та зворотний зв’язок між викладачем і студентом 
під час дистанційного навчання.

Виклад основного матеріалу. Власний досвід 
проведених онлайн державних іспитів з іноземних 
мов в Івано-Франківському державному коледжі 
технологій і бізнесу, проведення дистанційних 
практичних занять з іноземної мови в Івано-
Франківському національному технічному уні-
верситеті нафти і газу (далі – ІФНТУНГ), а також 

узагальнення досвіду інших викладачів (зокрема, 
з Національного університету «Львівська політех-
ніка») дає підстави констатувати зростання попу-
лярності нових видів електронного навчання в 
умовах сучасної пандемії, яка стала вагомою при-
чиною та несподіваним поштовхом для їх впрова-
дження у систему вищої освіти.

Неочікуване стрімке введення електронного 
навчання мало не тільки позитивний, але й нега-
тивний вплив на його учасників. До позитивних 
слід віднести його сучасний інформаційно-кому-
нікативний характер, що поєднує передові освітні 
технології та відповідає вимогам суспільства, 
забезпечує гнучкість, доступність і неперервність 
освіти, її досконале інформаційне наповнення. 
До найвагоміших переваг онлайн-навчання варто 
зарахувати такі:

–	 доступність отримання освіти (адже інтер-
нет-покриття нині доступне навіть у віддалених 
селах, а мобільні телефони, які є найпопулярні-
шими гаджетами, забезпечують отримання інфор-
мації з будь-яких платформ);

–	 доступність потрібних навчальних матеріа-
лів (сайтів, аудіо- або відеоматеріалів) у будь-який 
зручний час;

–	 самостійність студентів у розподілі влас-
ного часу та створенні зручного для себе режиму 
роботи (студент може самостійно вибрати час для 
навчання та відпочинку, задати собі відповідний 
темп, вибрати місце і форму навчання (з відривом 
або без відриву від виробництва; самостійно або 
із залученням консультацій викладача));

–	 самостійність студентів у виборі відповід-
ного навчального оточення та робочого місця (на 
роботі, вдома, у родичів, у гуртожитку тощо).

Проте варто зосередити увагу й на тих факто-
рах, які негативно вплинули на учасників навчаль-
ного онлайн-процесу, створили певний психоло-
гічний та педагогічний дискомфорт.

Серед найпоширеніших скарг викладачів такі:
–	 проблеми технічного характеру (слабке 

інтернет-покриття або тимчасова його відсут-
ність, періодичне ламання комп’ютерів, мікро-
фонів, навушників або інших технічних засобів 
навчання, відсутність відеозв’язку тощо);

–	 брак необхідних знань, умінь і навичок 
ефективного використання інтерактивних засобів 
і методів дистанційного й онлайн-навчання;

–	 відстороненість навчальних закладів та 
недостатня їх залученість до розв’язання проблем 
технічного та методичного забезпечення дистан-
ційної освіти;

–	 загострення проблем, пов’язаних з акаде-
мічною доброчесністю (неможливість іденти-
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фікувати студента, якщо вимкнута відеокамера; 
використання студентами недозволених джерел у 
написанні самостійних і контрольних робіт, спи-
сування; створення студентами декількох облі-
кових записів для проведення опитувань і вико-
нання онлайн-тестів, використання основного 
облікового запису для внесення тільки правиль-
них відповідей; непомітне використання захова-
них смартфонів, використання екрана монітора як 
джерела інформації для підказок під час відповіді; 
недозволене використання електронних засобів 
редагування тощо);

–	 зростання навчального навантаження 
(зумовлене потребою додатково перевіряти 
роботи студентів, які пропустили заняття через 
відсутність Інтернету та часті захворювання, 
зростання кількості індивідуальних консульта-
цій онлайн та офлайн);

–	 збільшення часу на пошук інтерактивних 
засобів викладання, підготовки до занять;

–	 необхідність підтримувати постійний зво-
ротний зв’язок зі студентами (часом навіть у 
режимі 24 години/7 днів на тиждень тощо);

–	 недостатній рівень розвитку міжособистіс-
ної комунікації (між викладачами, між студен-
тами, а також між викладачами та студентами);

–	 погіршення стану навчальної та виконав-
ської дисципліни під час занять та у перервах між 
ними (зростання кількості запізнень на заняття, 
залучення до занять сторонніх осіб, часті невико-
нання домашніх завдань, відмова відповідати на 
поставлені запитання через реальну чи видуману 
відсутність необхідних технічних засобів; невід-
повідний дрескод тощо);

–	 втрата толерантності, емоційної стабіль-
ності всіх учасників навчального процесу.

У зв’язку із доволі розлогим списком труд-
нощів виникає потреба знайти умови та шляхи 
розв’язання проблем, спричинених онлайн-
навчанням, та знайти відповідь на запитання: 
«Як можна організувати електронне навчання 
так, щоб усі учасники навчального процесу були 
ознайомлені з так званими «правилами дистан-
ційної гри?».

Пропонуємо два шляхи розв’язання основних 
проблем:

–	 упровадити (або вдосконалити, якщо вже 
є чинний) «Етичний кодекс для викладача і сту-
дента» (далі – Етичний кодекс), який окреслить 
основні проблеми психолого-педагогічного та 
етичного характеру та дасть вичерпні рекоменда-
ції щодо того, як їх уникати або вирішувати;

–	 практикувати завчасне укладання та опри-
люднення силабусів навчальних дисциплін (або 

курсів), які міститимуть необхідну студентові 
інформацію та запобігатимуть виникненню мето-
дичних чи організаційних проблем.

У 2012 р. з метою недопущення порушень 
прав і свобод студентів та викладачів під час 
навчально-виховного процесу, а також уникнення 
та вирішення конфліктних ситуацій, пов’язаних 
з порушенням етичних і моральних норм пове-
дінки, було розроблено і введено в дію Етичний 
кодекс викладача і студента ІФНТУНГ. Проте 
зараз, в умовах пандемії Covid-19, у світі склалася 
безпрецедентна ситуація, яка створила невідомі 
раніше етичні дилеми та вимагає нових етичних 
рішень. Це перевірка людства на здатність чинити 
опір світовим загрозам і забезпечити існування 
всіх життєво необхідних умов, однією з яких є 
організація ефективної системи вищої освіти. 
Такий стан спричинив потребу вдосконалити 
загальний перелік прав і обов’язків учасників 
навчального процесу та оформити їх у вигляді 
доповнень. Однак якщо загальний перелік прав 
і обов’язків викладача не повинен зазнати зна-
чної кількості змін і доповнень, позаяк викладачі 
ЗВО – це самосвідомі люди з високим професіо-
нальним і культурним рівнем, здатністю постійно 
дотримуватись вимог правил трудової дисци-
пліни, нормативно-правових актів зі сфери вищої 
освіти, то права й обов’язки студента потребують 
деякого удосконалення та доповнення у зв’язку з 
новим форматом навчання та необхідністю ство-
рити безпечне навчальне середовище. Студент 
повинен чітко знати умови організації навчаль-
ного процесу (онлайн-навчання, дистанційного 
навчання, змішаного навчання) у ЗВО в умовах 
пандемії, виконувати їх і навіть брати участь у 
їх розроблянні. Зокрема, до кодексу варто ввести 
вимоги щодо зовнішнього виду учасників онлайн-
навчання, до реєстрації особистого запису, не/
обов’язковості використання камери впродовж 
різних типів занять, під час відповіді, виконання 
навчальних і контрольних завдань; способи пере-
давання повідомлень про відсутність можливості 
долучитися до онлайн-заняття та варіанти відпра-
цювання, якщо відсутній інтернет-зв’язок тощо.

Силабус навчальної дисципліни – доволі нове 
поняття в Україні, яке часто помилково співвід-
носять з робочою програмою навчальної дисци-
пліни. Проте у сучасних умовах пандемії його 
наповнення варто значно розширити. Наприклад, 
в ІФНТУНГ електронний силабус навчальної дис-
ципліни ще називають «карткою дисципліни». 
Вона повинна містити певні розділи, а саме:

− ім’я автора (авторів) навчального курсу та 
інформацію про викладачів, які читають курс, і 
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можливість зв’язатися з ними (номери телефону, 
адреси електронної пошти, номери робочих кабі-
нетів, години для отримання консультацій, час для 
відповіді тощо);

− опис курсу (обсяг курсу в кредитах, 
навчальних годинах, етапи засвоєння, методи 
навчання, основні правила оцінювання засвоє-
них знань, умінь і навичок, технічні вимоги до 
курсу, зміст курсу). На особливу увагу заслуговує 
окремий пункт опису, в якому викладачі можуть 
подати загальний перелік своїх очікувань щодо 
прав та обов’язків усіх учасників навчального 
процесу: прийнятний режим онлайн-навчання, 
перелік навчальних платформ та інструмен-
тів; правила найменування облікового запису; 
вимоги щодо відвідування занять та відпрацю-
вання пропущених; виставлення поточних балів, 
виправлення оцінок (балів); правила академічної 
доброчесності; вимоги щодо виставлення дифе-
ренційованих заліків, проведення іспитів тощо. 
Чітко розмежовані вимоги та терміни проведення 
контрольних заходів дають можливість студен-
тові завчасно до них підготуватися та уникнути 
непорозумінь;

− мету навчального курсу;
− компетенції, що їх має здобути студент;
− вимоги до робочого місця: необхідне тех-

нічне обладнання, програмне забезпечення, умови 
доступу та застосування обладнання і програм, 
отримання технічної підтримки;

− перелік необхідної літератури та посилань 
на інтерактивні засоби навчання, робочу про-
граму курсу.

Загалом, проаналізувавши вимоги щодо напи-
сання електронного силабусу в університеті на 
прикладі ІФНТУНГ, вважаємо, що ретельно про-
думаний і обґрунтований силабус навчальної 
дисципліни (курсу) здатний вирішити низку про-
блем усіх учасників електронного навчання. Його 
необхідно довести до відома кожного студента до 
початку навчального курсу. Інформація про викла-
дачів курсу (номер телефону, адреса електронної 
скриньки, розклад занять) сприяє отриманню 
швидкого зворотного зв’язку. До силабусів в уні-
верситетах інших країн, наприклад Великої Бри-
танії, заведено додавати ще й правила щодо вико-
ристання їжі та напоїв під час проведення занять 
(Food & Drink Policy), а також певні правила для 

тих, хто отримує інклюзивну форму вищої освіти 
(Accommodations Statement) (Gonzales, 2020).

Завчасне ознайомлення із силабусами вибір-
кових дисциплін дозволить студентам проголо-
сувати за вибрану дисципліну через особистий 
кабінет. Слід врахувати можливість поетапного 
проведення відбору та формування збірних груп.

Висновки. Пандемія COVID-19 дала поштовх 
до розвитку електронного навчання. Після її закін-
чення не варто очікувати повного повернення до 
методів, які практикувалися раніше. Наявність 
позитивних і негативних наслідків неочікува-
ного та стрімкого впровадження електронного 
навчання у вищій школі потребує подальшого 
аналізу. Найімовірніше, що на зміну традиційній 
системі прийде поєднання різних форм навчання – 
змішане навчання, ефективне використання якого 
допоможе заповнити прогалини методичного та 
інформаційного забезпечення, сприятиме поси-
ленню навчальної мотивації студентів, погли-
бленню звички вчитися самостійно та здобувати 
знання, уміння і навички впродовж життя за будь-
яких непередбачуваних умов.

У Івано-Франківському національному тех-
нічному університеті нафти і газу практикують 
комплексний підхід для забезпечення ефективної 
взаємодії викладачів та студентів в умовах електро-
нного навчання. Тут враховували реалії пандемії 
Covid-19 та вдосконалили Етичний кодекс викла-
дача і студента ІФНТУНГ, що забезпечує етичні 
потреби всіх учасників дистанційного навчання. 
Позитивної оцінки заслуговує поєднання завчас-
ного оприлюднення методично обґрунтованих 
електронних силабусів навчальних дисциплін, 
курсів, практик та обрання дисциплін вільного 
вибору через особистий електронний кабінет сту-
дента. Впровадження цих новацій дає змогу запо-
бігти виникненню та полегшує розв’язання пси-
холого-педагогічних і етичних проблем на різних 
рівнях і напрямах комунікації у навчально-вихов-
ному процесі: у середовищі студентів або викла-
дачів та між представниками обох груп. Тому 
налагоджується ефективний зворотний зв’язок 
між ними. Чітке планування та організація елек-
тронного навчання сприятиме адаптації до нових 
вимог, формуванню важливої для XXI століття 
здатності до самоосвіти й самовдосконалення в 
умовах пандемії.
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FROM THE EXPERIENCE OF DEVELOPMENT OF ENGLISH INTERACTIVE 
ELECTRONIC STUDY GUIDE FOR TECHNICAL STUDENTS

This article is devoted to the development and application of interactive electronic textbook for the third-year students 
of the specialization «Applied Mechanics» and «Industrial Engineering» in the discipline «English language». The 
development of science and technology stimulates the need to improve the system of professional training. In today's 
global digitalized society and our country's integration into the world educational space, the main priorities for the 
development of the entire education system are modernization and improving the quality of education. In the process of 
intensive transition of modern society to digital format, universities and other educational institutions are looking for 
ways to make the learning process more efficient by modifying methods, technologies, materials, etc. to the modern, most 
understandable and convenient for the student format of learning, one of the key aspects of which is the use of electronic 
textbooks. It is worth emphasizing the adaptability of this educational resource, which provides the ability to supplement 
or edit educational content, such as texts or videos of professional subject area in connection with the rapid scientific 
and technological progress that ensures the relevance of data. The article reveals the significance of integrating the 
interactive electronic textbooks into the educational process, the interactive platforms, applications and services used in 
creating the textbook are described in detail and the compliance of this interactive online textbook with the requirements 
of the new generation educational system is proved. In addition, the authors provide theoretical principles for design 
and developing of an electronic textbook, considering the specific features, didactic requirements at the stage of design, 
as well as technical characteristics and tools needed to develop the interactive electronic textbook, also highlight the 
drawbacks and benefits of using the electronic textbooks in the whole.

The structure of the given e-study guide, developed by the authors of this paper is considered in details, a number of 
examples of assignments, supported with screenshots and a table, as well as appendixes and useful links are offered to 
consider in preparing further interactive learning materials of this type.

Key words: interactive electronic textbook, English for professional purposes, Google docs, Quizlet, QR codes, 
Mind maps.
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ІЗ ДОСВІДУ РОЗРОБЛЕННЯ ІНТЕРАКТИВНОГО  
ЕЛЕКТРОННОГО ПОСІБНИКА З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ  

ДЛЯ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Статтю присвячено питанню розроблення та застосування інтерактивного електронного підручника 
для студентів третього курсу напрямів підготовки «Прикладна механіка» та «Галузеве машинобудування» 
з дисципліни «Англійська мова». Розвиток науки і техніки стимулює необхідність удосконалення системи 
професійної підготовки фахівців. В умовах сучасного глобального інформаційного суспільства і входження 
країни у світовий освітній простір основними пріоритетами розвитку всієї системи освіти стають 
модернізація і підвищення якості освіти У процесі інтенсивного переходу сучасного суспільства до 
цифрового формату університети та інші навчальні заклади шукають способи зробити процес навчання 
більш ефективним, модифікуючи методи, технології, матеріали тощо до сучасного, найбільш зрозумілого 
і зручного для студента формату навчання, одним із ключових аспектів якого є застосування електронних 
підручників. Варто підкреслити адаптивність даного освітнього ресурсу, що передбачає можливість 
додавання або редагування навчального контенту, наприклад текстів або відеофайлів професійної тематики 
у зв’язку зі швидко крокуючим науково-технічним прогресом, що забезпечує актуальність даних. У статті 
розкрито актуальність інтегрування інтерактивного електронного підручника в освітній процес, детально 
описано використані під час створення підручника інтерактивні платформи, додатки та сервіси та 
доведено відповідність цього інтерактивного онлайн-інструментарію вимогам освітньої системи нового 
покоління. Окрім того, авторами надано теоретичні засади створення електронного підручника, розглянуто 
специфічні особливості, дидактичні вимоги, на які необхідно орієнтуватися під час його планування, технічні 
характеристики та інструменти, необхідні для розроблення інтерактивного електронного підручника, а 
також висвітлено недоліки та переваги.

Структуру електронного підручника, розроблену авторами цієї статті, детально розглянуто, запропоновано 
велику кількість прикладів завдань, скріншоти, таблиці та малюнки, а також додатки та корисні посилання, які 
необхідно враховувати у підготовці подальших інтерактивних навчальних матеріалів такого типу.

Ключові слова: інтерактивний електронний підручник, англійська мова професійного спрямування, Google-
документи, Quizlet, QR codes, Mind maps.
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Problem statement. Educational system of 
Ukraine is going through the challenging period 
of structural, as well as contextual alteration. Fast-
developing information technologies, introduction 
of new related products, alterations in the world 
economy and “digitalizing” of the modern society 
inevitably lead to the need of competent special-
ists. Consequently, higher educational establish-
ments seek for the ways to remain on the cutting 
edge in training highly demanded on the labor mar-
ket graduates, providing them with up-to-date and 
multifunctional skills, able to think critically and 
innovatively. Moreover, in times of globalization 
and active European integration the command of 
English language is a kind of mandatory attribute 
for the young specialists. Thus, to meet the require-
ments of the modern society, one of the most crucial 
tasks of educational establishments today is search-
ing for the new, adaptive and more effective means 
of teaching with application of innovative technolo-
gies. Undoubtedly, it concerns the teaching of for-
eign languages for specific purposes, particularly, 
English language, or ESP.

As practice shows, using digital learning tools 
with application of multimedia and interactive format 
is gaining popularity in foreign language teaching 
practice, otherwise, their incorporation in develop-
ment of digital (may also be called as electronic) text-
books or study guides for ESP learners, namely, for 
students of technical faculties have not been studied 
yet and widely spread as well.

Review or recent research and publications. 
Theoretical and practical aspects of developing of 
electronic textbooks (study guides) were studied by 
Ukrainian and foreign scientists, in particular L. Gry-
zun, M. Belyaev, V. Vymyatin, S. Grigoriev, A. Bash-
makov, S. Sysoeva, M. Zholdak, Kessler G. and 
others. The questions relevant to the introduction of 
electronic technologies into the educational process, 
including various aspects of the organization and use 
of electronic textbooks, attacted attention of such 
researchers as V. Volynsky, V. Madzigon, O. Hrytsen-
chuk, I. Kuzbyt. Among foreign scientists, involved 
in studying the practicability of implication of the 
Internet resources for educational purposes one can 
mention Eady M J., Locker L., Hill J. R., Wiley D., 
Miller N., Mills S.

Various online platforms and services, used to 
empower the effectiveness of the foreign language 
learning were examined. The works of Glowacki et 
al., Marchenko and Tymoschuk; Synekop O. (27), 
(23), Bevz et al. (24); Wright B. (28), Sherman J., 
Thornbury S. (34), Law C., Robertson C., Green T. 
proved the benefits of application of, for example, 

games, educational videos, Quick Response codes, 
Web-quests in the learning process.

The aim of the paper is twofold: to reveal the 
peculiarities of designing, development and further 
implementation of interactive electronic textbook and 
to present the model of design and arrangement of 
e-study guide on the example of the authors` work 
“English for Engineering Students: inner parts of 
machines”.

The Main Body. From the abovementioned it 
becomes clear that the e-textbook (or study guide) is a 
learning tool with enhanced capabilities compared to 
the traditional edition of the textbook due to its inter-
activity properties. It creates tremendous advantages 
by allowing students along with educational texts to 
work with additional illustrative materials. These are 
applications, online services, videos, instructions, 
diagrams, tables, encyclopedias and reference mate-
rials etc. According to Kadimiia M., electronic text-
book gives the possibility to solve the following basic 
pedagogical tasks, as:

– initial acquaintance with the subject, mastering 
its basic concepts and structures;

– basic training at different levels in compliance 
with the current curriculum;

– development of skills and abilities of typical 
practical tasks within the given discipline;

– development of analysis and decision-making 
skills in non-standard (atypical) issues;

– control and assessment at all levels of knowl-
edge and skills;

– fostering of the information-retrieval activities 
(Kademiia M, Shestopalyuk O., 2007).

Having examined the benefits of e-textbooks, the 
authors highlighted the most crucial ones, namely:

–	 in the e-textbook the clarity of the presentation 
of the material is higher than in the printing. It con-
tains not only textual and graphical information, but 
also audio and video fragments that allow to individ-
ualize training and, unlike regular (printed) textbook 
exhibits interactive features (Gaidaienko I. 2016);

–	 the possibility of interaction between the user 
and the components of the textbook which can range 
from simply navigating links to direct participation 
of the student in process modeling and can be con-
sidered in a form that facilitates student-computer 
dialogue. This principle of interactivity allows stu-
dents to be actively involved in the learning material 
working-out (Yesina O., Lingur L., 2012);

–	 provision of feedback with students. This con-
nection is achieved through the interactive character 
of student interaction with the environment of the 
computer textbook and existence of automatic system 
of knowledge. Thus, at the end of the sections there 
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are control questions, exercises, tests, which give the 
opportunity to obtain information about assimilation 
of educational material. For the students, this creates 
the conditions for effective self-learning, self-con-
trol, helps to enhance their cognitive activities and 
motivation;

–	 the affordability of e-textbooks is higher than 
that of the printing ones;

–	 e-textbook are open systems, i.e they can be 
easily supplemented, changed, modified.

Development of an e-textbook (e-study guide) 
involves: the selection of literature for the formation 
of content; content development; processing of texts 
in each module; implementation of hyperlinks in elec-
tronic form; selection, creation and processing of mate-
rial for multimedia embodiment (video, sound, graphic 
image) (Koval L., 2010). In addition, a glossary, bibli-
ography, links to Internet sources are provided.

All the above-mentioned peculiarities were taken 
into account by authors when creating an interac-
tive electronic textbook English for Engineering 
Students: inner parts of machines. The target audi-
ence of this e-textbook – students of the third year of 
study of the specialization «Applied Mechanics» and 
«Industrial Engineering» in the discipline «English 
language». The textbook is designed for 36 academic 
hours, consists five units and can be used either for 
practical classes or for independent students` work. 
The study guide covers five professional topics: 
«Bearings», «Brakes», «Parts of Machine: Linkage, 
Spring, Ratchet», «Types of gears», «How different 
gears work». Each topic contains authentic profes-
sional texts in English-language and exercises devel-
oped for comprehension check (non-communicative, 
conditionally communicative, communicative).

Exercises, designed for students of technical 
specialties are targeted on the formation, develop-
ment and improvement of skills in listening, reading, 
speaking (dialogic and monologue speech), writing 
and translation.

By increasing the students' interest in learning a 
foreign language and enhancing their motivation to 
learn, the developed course, on the point of view of 
authors, will facilitate the efficiency of the educa-
tional process.

The e-study guide was created on the Google 
platform, namely, in Google documents. The choice 
was determined by various factors, for instance, it 
is an easy and free way to create interactive learn-
ing materials, post documents, share them with other 
participants of the virtual space; this platform allows 
multiple users to create and format documents online 
at the same time; the service supports a large number 
of popular formats (for example, docx, pdf, odt, rtf, 

txt, html). It is worth mentioning that the e-guide was 
on the final stage converted into pdf. format, readable 
from almost all the gadgets, ranging from mobile 
phone to desktop computer which proves its usability.

As it was mentioned above, it contains five topics: 
“Bearings”, “Brakes”, “Parts of machine: linkage, 
spring, ratchet”, Types of gears” and “How differ-
ent gears work”, relevant to students` specialization 
“Applied mechanics” and “Industrial engineering”. 
There are also such modules as “Introduction”, 
“Appendixes” and “References” (Fig. 1).

Diagram shows the schematic description of the 
study guide. As it can be seen, each unit consists of 
nine activities on developing of all language skills 
and it all is demonstrated as an example on Unit 1. 
The other units have the same structure. The inno-
vativeness of the authors` e-study guide lies in the 
practical application of digital Google tools for edu-
cational purposes in combination with integrated 
numerous interactive activities. Most activities are 
supported with useful links to relevant cites for better 
comprehension of material or self-assessment.

Let us consider the demonstrative extracts, taken 
from the e-study guide.

As it is seen from the diagram, the starting activ-
ity of every unit is Lead in. One can notice the link 
to internet site, which students can follow, read the 
additional information on the subject” (Fig. 2).

When doing Reading section students can first 
get familiar with new terminology working with 
Quizlet flashcards. Each hub of new lexical units is 
transferred on the learning cards for memorizing and 
students can comfort their lexis drilling. The link to 
the relevant platform is also attached to the task. Lan-
guage development consists of six different tasks, one 
of which was created with the help of MindMup, a 
Google tool, useful when brainstorming the vocabu-
lar of the topic (Fig. 3).

Interactive grammar testing platforms as well as 
Flipgrid were used in formation Language skills sec-
tion. Flipgrid is a free and simple application that pro-
motes the development of students' communication 
skills by creating short video answers and conversa-
tions on a given topic. The links to videos from You-
Tube with detailed consideration of grammar material 
are attached to this section in every unit (Fig. 4).

Self-assessment of the students is carried out with 
the application of interactive platforms, websites 
devoted to grammar, vocabulary revision and testing 
with immediate feedback (Fig. 5).

Listening and Speaking sections are equipped 
with references to video files in YouTube and/or tasks, 
encoded into the QR codes. Using of Quick Response 
codes is getting more and more popularity among 
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educators as it becomes possible to embed QR codes 
into audio/video files, texts, questions, sentences and 
even word combinations. The authors of the e-study 
guided under consideration embedded QR codes in 
key to the exercises either (Fig. 6).

One of the most encouraging ways to use the 
Internet in foreign language learning is WebQuest 
technology. Web quest is a kind of delivering of mate-
rial by setting tasks, and students receive solutions or 
answers to questions from various Internet resources. 
This technology was applied in Writing sections 

along with other assignments otherwise making writ-
ing activity more engaging (Fig. 7).

Independent Study section concludes each unit 
and proposes students to review the material learnt 
from the unit and test themselves following the links 
to relevant websites/platforms. QR codes are used to 
provide correct answers and are attached to the exer-
cises as well.

Conclusion. Thus, the analysis of structural orga-
nization, didactic functions, advantages of applica-
tion and features of electronic textbooks/study guides 

 
Fig. 1

Fig. 2
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allow us to conclude that the latter can be considered 
as an effective means of foreign language learning, 
which favors the students` engaging in the process of 

study, providing the development of creative, intui-
tive thinking; aesthetic education through the use 
of graphics, multimedia, empowers basic language 

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5
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learning skills due to the authentic content; develops 
the information competence and information culture.

The increasing of scientists` and educators` inter-
est to the e-textbooks and study guides is caused by 
the sharp need to search the new and efficient means 
of education process, facilitated by application of 
innovative technologies.

The interactive electronic study guide “English 
for Engineering Students: inner parts of machines”, 
developed by authors of the paper proved its rele-

vance which lies in intensive use of Internet services 
and platforms for formulating the assignments for 
the educational material. The electronic study guide 
meets the requirements of the curriculum of the disci-
pline «Foreign language». One of possible issues that 
may occur in the process of using the e-guide is lack 
of Internet access, full time or temporary. In this case 
students, could work only with downloaded pdf-ver-
sion of the study guide and not able to take advantage 
from its interactivity.
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 
В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ

Статтю присвячено проблемі формування професійної компетентності майбутніх учителів в умовах змі-
шаного навчання. Розглянуто різні підходи до визначення поняття «професійна компетентність» та з’ясовано 
спільні ключові слова для цієї дефініції, а саме «сукупність знань і вмінь», «успішна професійна діяльність». 
Визначено, що професійну компетентність майбутнього вчителя слід розглядати як гармонійне поєднання необ-
хідних знань, умінь, навичок, особистих якостей, способів мислення, які дають змогу успішно здійснювати про-
фесійну діяльність.

У професійному стандарті зазначено такі складники професійної компетентності: мовно-комунікативний, 
предметно-методичний, інформаційно-цифровий, психологічний, емоційно-етичний, педагогічне партнерство, 
інклюзивний, здоров’язбережувальний, проєктувальний, прогностичний, організаційний, оцінювально-аналітич-
ний, інноваційний, рефлексивний, здатність до навчання впродовж життя.

Виокремлено напрями професійної компетентності майбутнього вчителя: діагностування педагогічних 
умов; розроблення навчальних цілей і завдань; аналіз навчальних завдань; вибір, методична корекція і викорис-
тання навчальних матеріалів; вибір, методична корекція і використання технологій та стратегій навчання; 
організація освітнього середовища; контроль і оцінка результатів освіти; використання сучасних інформацій-
но-комунікативних технологій; використання ресурсів; управління поведінкою; професійна діяльність; знання 
сучасних тенденцій; предметна глибока та свідома навченість; комунікативна взаємодія з батьками і найближ-
чим оточенням учнів.

Вимушене змішане навчання протягом 2020–2021 навчального року під час карантину, спричинене пандемією 
COVID-2019, стало неочікуваним та доволі серйозним випробуванням для всіх учасників освітнього процесу, а 
також відкрило нові можливості та перспективи розвитку. У статті розкрито виявлені переваги організації 
освітнього процесу в умовах змішаного навчання для здобувачів вищої освіти та для викладачів ЗВО.

Ключові слова: професійна діяльність, компетентність, змішане навчання, майбутній учитель, пандемія.
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FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE TEACHERS  
IN THE CONDITIONS OF BLENDED LEARNING

This article is devoted to the problem of formation of professional competence of future teachers in the conditions 
of blended learning. Different approaches to the definition of «professional competence» are considered and common 
keywords for this definition are clarified, especially: a set of knowledge and skills, successful professional activity. It is 
determined that the professional competence of the future teacher should be considered as a harmonious combination 
of the necessary knowledge, skills, abilities, personal qualities, ways of thinking that allow to successfully carry out 
professional activities.

The professional standard specifies the following components of professional competence: linguistic and 
communicative, subject and methodical, information and digital, psychological, emotional and ethical, pedagogical 
partnership, inclusive, health, design, prognostic, organiezational, evaluation and analytical, innovative, reflective, 
ability to learn throughout life.

The directions of professional competence of the future teacher are singled out: diagnosing pedagogical conditions; 
development of educational targets and objectives; analysis of educational tasks; selection, methodical correction and use 
of educational materials; selection, methodical correction and use of technologies and learning strategies; organization 
of the educational environment; control and evaluation of educational outcomes; use of modern information and 
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communication technologies; use of resources; behavior management; professional activity; knowledge of modern trends; 
subject deep and conscious learning; communicative interaction with parents and students' immediate environment.

Forced mixed learning during the 2020-2021 school year during quarantine caused by the pandemic (COVID-2019) 
was an unexpected and quite serious challenge for all participants in the educational process, and also opened new 
opportunities and prospects for development. The article reveals the advantages of organizing the educational process in 
the blended learning environment for higher education students and for teachers of free education.

Key words: Рrofessional activity, competence, blended learning, future teacher, pandemic.

Постановка проблеми. Метою «Концепції 
розвитку педагогічної освіти» (виконавче Розпо-
рядження Міністерства освіти і науки України 
№ 776 від 16 липня 2018 р.) є вдосконалення сис-
теми педагогічної освіти для створення бази під-
готовки педагогічних працівників нової генера-
ції [1]. В оновленому професійному стандарті за 
професіями «Вчитель початкових класів закладу 
загальної середньої освіти», «Вчитель закладу 
загальної середньої освіти», «Вчитель з початко-
вої освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)», 
відповідно до Наказу Міністерства розвитку 
економіки, торгівлі та сільського господарства 
№ 2736 від 23.12.2020, визначено особистісні 
характеристики вчителя (емоційно-етична компе-
тентність) та професійні компетентності, які сто-
суються професійної діяльності [2].

Саме педагогічним закладам вищої освіти 
(ЗВО) відводиться ключова роль у формуванні 
професійної компетентності майбутніх учителів 
під час вивчення педагогічних дисциплін у кон-
тексті зазначеної проблеми. Питання здійснення 
ефективної організації освітнього процесу нині 
є очевидним та актуальним, тим паче в умовах 
вимушеного змішаного навчання, спричиненого 
пандемією СOVID-19 у всьому світі. Тому фор-
мування професійної компетентності майбутніх 
учителів під час вивчення педагогічних дисци-
плін в умовах змішаного навчання є проблемою, 
яка вимагає обґрунтування та вирішення.

Аналіз досліджень. Теоретичні та практичні 
засади формування професійної компетентності 
майбутніх учителів (початкових класів, філологів, 
інформатики, математики тощо) розкрито в пра-
цях вітчизняних учених: В. Адольфа, С. Будак, 
С. Вершловського, М. Галагузової, В. Гриньо-
вої, В. Король, І. Котова, О. Кривонос, В. Кри-
чевського, Д. Луп’як, О. Лутаєнко, О. Марущак, 
В. Маслова, О. Мойко, Т. Новикова, Р. Овчарова, 
К. Савченко, Л. Соломко, Н. Харитонова, О. Ходу-
сова та зарубіжних: Д. Бритела, Є. Джимеза, 
Р. Квасниці, В. Ландшеєр, М. Леннона, П. Мер-
сера, М. Робінсона.

Питання формування професійної компетент-
ності майбутніх учителів в умовах змішаного 
навчання висвітлювали О. Коротун, О. Кривонос, 
А. Лозинська, І. Рожина.

Різні аспекти питання використання ІКТ у сис-
темі змішаного навчання розкривали В. Викова, 
Л. Білоусова, О. Гудирєв, М. Жалдак, О. Косогов, 
В. Кухаренко, О. Лісовська, Н. Морзе, Г. Нау-
менко, О. Носов, С. Раков, М. Сидоров.

З огляду на це, формування професійної ком-
петентності майбутніх учителів в умовах зміша-
ного навчання відповідно до вимог і викликів сьо-
годення є завданням безсумнівної актуальності.

Мета статті – висвітлення проблеми форму-
вання професійної компетентності майбутніх учи-
телів в умовах змішаного навчання.

Виклад основного матеріалу. Проблема фор-
мування професійної компетентності майбутнього 
вчителя є актуальною, оскільки професійно ком-
петентний учитель моделює навчально-виховний 
процес, мобільний, уміє вирішувати проблеми, 
орієнтується в інформаційних потоках, здатний 
адаптуватися до змін, досягає високих результатів 
у своїй професійній діяльності, що сприяє реалі-
зації його професійних умінь.

Аналізуючи наявність різноманітних дефініцій 
професійної компетентності, виникає необхід-
ність зведення та узагальнення поглядів сучасних 
учених, тобто виокремлення найбільш розгорну-
тих визначень.

Так, узагальнюючи погляди вчених та під-
ходи до визначення поняття професійної компе-
тентності, можна стверджувати, що нині не існує 
однозначного визначення. Це зумовлено широ-
тою його змісту, ознак, властивостей, характерис-
тик, які поєднують такі поняття, як «професіона-
лізм», «кваліфікація», «професійні властивості» 
тощо. Але спільними у всіх підходах до визна-
чення професійної компетентності є такі ключові 
слова, як «сукупність знань і вмінь», «успішна 
професійна діяльність». Ми визначаємо профе-
сійну компетентність майбутнього вчителя як 
гармонійне поєднання необхідних знань, умінь, 
навичок, особистих якостей, способів мислення, 
які дають змогу успішно здійснювати професійну 
діяльність.

Так, відповідно до Наказу Міністерства роз-
витку економіки, торгівлі та сільського господар-
ства № 2736 від 23.12.2020, у переліку професій-
них компетентностей зазначено такі її складники: 
мовно-комунікативний; предметно-методич-
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ний; інформаційно-цифровий; психологічний; 
емоційно-етичний; педагогічне партнерство; 
інклюзивний; здоров’язбережувальний; проєкту-
вальний; прогностичний; організаційний; оціню-
вально-аналітичний; інноваційний; рефлексив-
ний; здатність до навчання впродовж життя [2].

О. Лутаєнко зазначає, що на етапі сучасного 
розвитку освіти умовами успішного формування 
професійної компетентності майбутніх учителів 
є: формування світогляду та спрямованості осо-
бистості, на основі яких відбувається засвоєння 
студентами знань і вмінь; розвиток професійних 
здібностей та професійно значущих рис особис-
тості в контексті набуття педагогічного досвіду; 
індивідуально-диференційований підхід до сту-
дентів у навчальному процесі [11].

Ми поділяємо думку Г. Лозинської та І. Рожи-
ної [12] щодо необхідності виокремлення напря-
мів професійної компетентності майбутнього вчи-
теля, а саме:

–	 діагностування педагогічних умов (можли-
вість реалізації індивідуального навчання за раху-
нок використання знань та навичок, визначення 
сильних і слабких сторін освітніх стратегій у кон-
кретних педагогічних умовах);

–	 розроблення навчальних цілей і завдань;
–	 аналіз навчальних завдань (визначення необ-

хідної навчальної діяльності та дієвих методик 
навчання);

–	 вибір, методична корекція і використання 
навчальних матеріалів (уявлення про широкий 
спектр навчальних засобів масової інформації, 
навчально-методичних матеріалів та критеріїв їх 
відбору, а також способи їх модифікації);

–	 вибір, методична корекція і використання 
технологій і стратегій навчання (вибір та вико-
ристання відповідних навчальних стратегій, 
ефективне управління процесом навчання, уміння 
адекватно співвіднести цілі і можливості учнів із 
цими стратегіями для прийняття найбільш опти-
мального рішення);

–	 організація освітнього середовища (ство-
рення освітнього середовища відповідно до осо-
бливих потреб дитини);

–	 контроль та оцінка результатів освіти 
(навички управління навчальним процесом, розро-
блення і застосування методів контролю й оцінки);

–	 використання сучасних інформаційно-кому-
нікативних технологій;

–	 використання ресурсів (уміння відшу-
кати, відібрати, модифікувати та використати 
навчальні матеріали і технології, що забезпечить 
ефективне використання часу і досягнення кін-
цевого результату);

–	 управління поведінкою (володіння спосо-
бами зміцнення бажаної поведінки, формування 
нових моделей поведінки та заміни ними проявів 
небажаних форм поведінки);

Таблиця 1
Визначення поняття «професійна компетентність»

№ Автор Визначення
1 С. Гончаренко  

(Педагогічний словник) [3]
Сукупність знань, умінь, необхідних для ефективної професійної діяльності, 
уміння аналізувати, передбачати наслідки професійної діяльності, викорис-
товувати інформацію

2 Закон України  
«Про вищу освіту» [4]

Здатність особи успішно соціалізуватися, навчатися, провадити професійну 
діяльність, яка виникає на основі динамічної комбінації знань, умінь, нави-
чок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей

3 В. Сластьонін [5, с. 98] Інтегральна характеристика ділових та особистісних якостей спеціаліста, яка 
відображає не тільки рівень знань, уміння, досвіду, достатніх для досягнення 
цілей професійної діяльності, а й соціально-моральну позицію особистості

4 В. Кремінь [6, с. 722] Сукупність знань і вмінь, необхідних фахівцю для здійснення ефективної 
професійної діяльності: вміння аналізувати і прогнозувати результати праці, 
використовувати сучасну інформацію щодо певної галузі виробництва

5 Л. Холмс [7] Професійна компетентність пов’язана не тільки з виконанням певних дій, які 
необхідні для організаційного складника професії, а й компілюється за раху-
нок сформованості комплексу особистісних, соціальних і технічних чинників 
у динамічному контексті професійної діяльності

6 Психологічний словник 
[8, с. 202]

Розкривається як відношення до успішної професійної діяльності, її значення 
і певних специфічних завдань у сукупності з усіма знаннями і навичками, які 
використовуються під час її здійснення

7 Р. Гуревич [9] Особлива організація знань і вмінь, що дають змогу спеціалісту успішно 
діяти у професійній галузі у будь-яких, у тому числі й екстремальних, умовах

8 Є. Зєєр [10] Сукупність професійних знань, умінь, а також способи виконання професій-
ної діяльності.



285ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

Cобченко Т. Формування професiйної компетентностi майбутнiх учителiв в умовах…

–	 професійна діяльність (визнання необхід-
ності постійного самовдосконалення, професій-
ного розвитку та оновлення, навчання впродовж 
життя, участі в діяльності професійних органі-
зацій і використання накопиченого практичного 
досвіду та баз знань у галузі освіти для прове-
дення емпіричних досліджень);

–	 знання сучасних тенденцій (учитель має 
володіти не лише знаннями та навичками у своїй 
галузі, а й уміти їх застосувати в інших напрямах);

–	 предметна глибока та свідома навченість;
–	 комунікативна взаємодія з батьками і най-

ближчим оточенням учнів.
Узагальнюючи вищесказане, можна зробити 

висновок, що професійна діяльність, а саме воло-
діння знаннями, уміннями, навичками, способами 
мислення та особистими якостями вчителя, про-
являється у різних аспектах.

Процес якісної професійної підготовки май-
бутніх учителів у ЗВО вимагає суттєвих змін під-
ходу до здійснення ефективної організації освіт-
нього процесу. Основним аспектом є урахування 
запитів «нової української школи» та сучасних 
освітніх викликів, а також орієнтація на нові пер-
спективні професії, зокрема «андрагог», «тью-
тор», «модератор», «фасилітатор», «менеджер 
електронного навчання», «асистент учителя» [13].

Протягом 2020–2021 навчального року орга-
нізація освітнього процесу у ЗВО зазнала змін в 
Україні та далеко за її межами. Це спричинено 
пандемією, викликаною COVID-2019. З одного 
боку, це стало неочікуваним та доволі серйозним 
випробуванням для всіх учасників освітнього 
процесу, а з іншого – відкрило нові можливості 
та перспективи розвитку. У «Рекомендаціях щодо 
впровадження змішаного навчання у закладах 
фахової передвищої та вищої освіти» Міністер-
ства освіти та науки України від 24 червня 2020 р. 
зазначено, що змішане навчання – це застосування 
онлайн-технологій із відповідними методичними 
підходами, що забезпечують ефективне поєд-
нання безпосередньої та опосередкованої форм 
взаємодії студентів і викладачів [14].

Цінним та водночас цікавим для нашого дослі-
дження є праця Ава Клер Марі О. Роблес, у якій 
авторка виявляла вплив змішаного навчання на 
успішність студентів коледжу; окрім цього, у 
роботі представлено навчальні стратегії ефектив-
ної інтеграції змісту дисциплін із технологіями 
навчання для вдосконалення викладання [15].

У проведеному дослідженні Асіф Іршад Хан, 
Нур-уль-Каюм та інших науковців [16], порів-
нявши традиційне та змішане навчання у ЗВО, 
було названо такі переваги на користь останнього: 

змішане навчальне середовище забезпечує чимало 
ресурсів навчання для того, хто навчається, що 
посилює впевненість та компетентність студента; 
швидкий зворотний зв'язок зі студентом; студенти 
самостійно вирішують, де й коли вони викону-
ють своє завдання; формування відповідальності 
за своє навчання та самовмотивованість; змішане 
навчання забезпечує спільну діяльність викла-
дачів та студентів через інтерактивні сесії, що 
поліпшує їхню роботу, рівень задоволеності та 
поліпшує академічну продуктивність; забезпе-
чення доступу кожному, хто потребує навчання.

Організація освітнього процесу в умовах змі-
шаного навчання на відміну від традиційного дала 
змогу виявити такі переваги для здобувачів вищої 
освіти в контексті зазначеної нами проблеми:

–	 широкий вибір засобів, форм навчання;
–	 вільний доступ до різноманітних бібліотек;
–	 можливість слухати «гостьові лекції» 

інших ЗВО;
–	 оволодіння сучасними засобами інформа-

ційно-комунікаційних технологій (ІКТ);
–	 створення та підтвердження установки на 

безперервну освіту впродовж життя;
–	 актуалізація міжпредметних зв'язків;
–	 посилення мотивації самостійного навчання;
–	 коригування темпу вивчення навчальних 

дисциплін.
Для викладачів ЗВО в організації змішаного 

навчання, аналізуючи досвід їхньої роботи (на 
прикладі Харківського національного педагогіч-
ного університету імені Г. С. Сковороди), ми зна-
йшли такі переваги:

–	 оволодіння сучасними освітніми платфор-
мами та сервісами для здійснення комунікації в 
режимі онлайн;

–	 можливість використання різноманітних 
хмарних технологій;

–	 активне використання методів навчання, які 
стимулюють навчально-пізнавальну діяльність 
здобувачів освіти;

–	 затребуваність методів взаємонавчання (обго-
ворення навчальних проблем на форумах, у чатах, 
оперативне отримання підказок);

–	 зацікавлення подачею навчального матеріалу;
–	 суттєве підвищення кваліфікації, цифрової 

грамотності;
–	 можливість використовувати модель «пере-

вернутий клас» та обговорювати питання, які 
вимагають додаткових роз’яснень і допомоги 
викладача;

–	 вирішення проблеми з доступом до мережі 
Інтернет та доступності до технічних засобів 
навчання;
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–	 реалізація здійснення індивідуального під-
ходу тощо.

Висновки. Проведене дослідження не вичер-
пує всіх аспектів проблеми формування про-
фесійної компетентності майбутніх учителів в 
умовах змішаного навчання. Ми проаналізували 
різні підходи до визначення поняття «професійна 
компетентність». Виокремивши напрями профе-
сійної компетентності майбутніх учителів, було 
з’ясовано, що вона проявляється у взаємодії із 
соціальною, організаційно-структурною, техно-

логічною сферами діяльності. Проаналізувавши 
досвід роботи викладачів та результати роботи 
здобувачів ХНПУ імені Г. С. Сковороди, виділено 
переваги організації змішаного навчання у кон-
тексті зазначеної проблеми.

Перспективою подальших досліджень у цьому 
напрямі є висвітлення результатів використання 
хмарних технологій під час вивчення педагогіч-
них дисциплін в умовах змішаного навчання, 
шляхи формування професійної компетентності 
майбутніх учителів тощо.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОФІЛАКТИКА  
ПОВТОРНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ НЕПОВНОЛІТНІМИ

Статтю присвячено проблемі вчинення психолого-педагогічної профілактики повторного вчинення злочину 
підлітками, які перебувають на обліку в уповноважених органах філій Державної установи «Центр пробації», 
та пошуку нових підходів до процесів виправлення та ресоціалізації неповнолітніх. У підлітковому віці не тільки 
спостерігаються фізіологічні та психологічні зміни особистості, а й формуються моральні цінності, світо-
сприйняття, змінюється ставлення до себе, життя, планів на майбутнє, соціального оточення.

Через певні негативні чинники, умови життя, психологічні травми, стан здоров’я, емоційного розвитку, 
життєвий досвід й індивідуальні характеристики неповнолітнього ці зміни можуть виявлятися з різною інтен-
сивністю та подеколи нетипово. Захопленість юнаками комп’ютерними іграми відриває підлітків від реальних 
життєвих ситуацій, адже вони мешкають у власному вигаданому світі, а ставлення до суспільства стає нере-
алістичним, через що підліток учиняє злочин. Незважаючи на те, що юнаки та дівчата після вчинення свого 
першого злочину не планують повторного вчинення кримінальних правопорушень, подальший вплив на них таких 
чинників, як високий рівень агресії, відчуття матеріальної скрути та наявність шаблону дій (кримінальне пра-
вопорушення як один із варіантів виходу з важкої життєвої ситуації), невизнання власної провини, можуть 
завадити їх подальшому виправленню та соціалізації. І хоча проблемі психолого-педагогічної профілактики 
кримінальних правопорушень присвячено багато наукових праць як вітчизняних, так і зарубіжних науковців, ця 
тема залишається ще мало вивченою. Мета статті полягає в тому, щоб через аналіз чинників, що спонукають 
підлітків до вчинення кримінальних правопорушень, проаналізувати профілактичну програму щодо формування 
в засуджених неповнолітніх усвідомленого ставлення до каяття, совісті, толерантності й відповідальності 
за власні вчинки. Саме ці показники можуть суттєво вплинути на зменшення випадків повторного вчинення 
кримінальних правопорушень серед осіб, які перебувають у конфлікті із законом, зокрема й серед підлітків, які 
перебувають на обліку в уповноважених органах філій Державної установи «Центр пробації». Це є важливим 
складником успішної ресоціалізації та соціалізації неповнолітніх.

Ключові слова: засуджений, конфлікт із законом, підлітки, повторна злочинність, соціальні ризики, профі-
лактична програма.
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL PREVENTION  
OF RECIDIVISM BY ADOLESCENTS

The article is devoted to the problem of psychological and pedagogical prevention of recidivism by adolescents who 
are registered in the authorized bodies of the branches of the State Institution “Probation Center”, and the search for new 
approaches to the process of correction and resocialization of minors. In adolescence, there are not only physiological 
and psychological changes in personality, but also the formation of moral values, worldviews, changing attitudes toward 
themselves, life, plans for the future, social environment.

Due to certain negative factors, living conditions, psychological trauma, health, emotional development, life 
experience and individual characteristics of the minor, these changes can occur with varying intensity and sometimes 
atypical. Young people's fascination with computer games distracts teenagers from real-life situations, they live in their 
own fictional world, and their attitudes toward society become unrealistic. As a result, the teenager commits a crime. 
Although most young men and women do not plan to re-commit criminal offenses after committing their first crime, they 
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are further affected by factors such as high levels of aggression, financial hardship and a pattern of actions (“criminal 
offense as one of the options to get out of a difficult life situation”), non-admission of guilt, can prevent their future 
correction and socialization. Although many scientific works of both domestic and foreign scientists are devoted to the 
problem of psychological and pedagogical prevention of criminal offenses, this topic is still little studied. The purpose 
of the article is to analyze the preventive program for the formation of a conscious attitude to convicted juveniles to 
repentance, conscience, tolerance and responsibility for their own actions through the analysis of factors that motivate 
adolescents to commit criminal offenses. It is these indicators that can significantly reduce the incidence of repeated 
criminal offenses among persons in conflict with the law, including adolescents registered with the authorized bodies of 
the branches of the State Institution “Probation Center”. This is an important component of successful resocialization 
and socialization of minors.

Key words: convict, conflict with the law, adolescents, recidivism, social risks, prevention program.

Постановка проблеми. Вік від 14 до 18 років 
можна охарактеризувати як період стрімких пси-
хологічних, фізіологічних і соціальних змін осо-
бистості. Залежно від індивідуальних соціально-
психологічних характеристик неповнолітнього ці 
зміни можуть виявлятися з різною інтенсивністю, 
тому стійкий вплив того чи іншого негативного 
чинника в цьому віці може призвести до вчинення 
підлітками кримінального правопорушення. 
Незважаючи на те, що юнаки та дівчата після 
вчинення свого першого кримінального право-
порушення не планують повторно вчиняти проти-
правних дій, подальший вплив на них таких чин-
ників, як високий рівень агресивності, недостатнє 
матеріальне забезпечення та наявність певного 
негативного стереотипу поведінки (кримінальне 
правопорушення як один із варіантів задоволення 
власних потреб), невизнання своєї провини, від-
сутність розуміння наслідків власних учинків для 
жертви, соціального оточення, можуть завадити 
їх подальшому виправленню та формуванню у 
них правослухняної поведінки. Орієнтуючись 
на неповнолітніх, важливо застосовувати пози-
тивний профілактичний вплив, який дозволить 
підліткам, які перебувають на етапі переходу до 
самостійного життя та прийняття важливих жит-
тєвих рішень, не вдаватися до імпульсивних учин-
ків і не піддаватися негативним впливам близь-
кого (частіше негативного) соціального оточення. 
Враховуючи всебічні зміни, що відбуваються в 
українському суспільстві, незважаючи на велику 
кількість наукових публікацій щодо питання пси-
холого-педагогічної профілактики кримінальних 
правопорушень серед неповнолітніх, ця проблема 
залишається ще не достатньо вивченою, а форми 
та методи, що застосовуються до підлітків, які 
перебувають у конфлікті із законом, потребують 
переосмислення, доопрацювання, наповнення 
новим змістом.

Аналіз досліджень. Аналіз наукових джерел 
свідчить про те, що проблеми делінквентної пове-
дінки неповнолітніх вивчали вітчизняні та іно-
земні науковці. Вченими були досліджені питання: 

розвитку соціально-педагогічної діяльності та 
соціальної роботи із засудженими в Україні (Алєк-
сєєнко, 2018); профілактики кримінальних право-
порушень і злочинів, які вчиняють неповнолітні 
(Максимова, 2013); ресоціалізації засуджених у 
місцях позбавлення волі (Зайченко, 2010); ресо-
ціалізації неповнолітніх у межах пенітенціарної 
педагогіки та виховного процесу (Змановська, 
2004); соціально-психологічних і соціально-педа-
гогічних напрямів впливу на ресоціалізацію під-
літків (Беца, 2012); духовного виховання засудже-
них (Пахомов, 2017; Супрун, 2015). На особливу 
увагу заслуговують наукові праці Т. Журавель, 
І. Яковець із проблем адаптації пробаційних про-
грам і оцінки ризиків повторного учинення кри-
мінальних правопорушень серед неповнолітніх, 
які перебувають на обліку в уповноважених орга-
нах філій Державної установи «Центр пробації» 
(Журавель, 2017; Яковець, 2018).

Щодо профілактики рецидиву кримінального 
правопорушення, то однією з найбільш обґрун-
тованих точок зору є бачення О. Яковлєва, який 
виділяє три рівні попередження злочинів:

1) загально-соціальну профілактику, тобто 
попереджувальну діяльність, що здійснюється у 
суспільстві в цілому;

2) профілактику в соціальних групах і колек-
тивах;

3) індивідуальну профілактику (ранню та без-
посередню) (Яковлев, 2017: 5).

Виокремлюють також четвертий рівень – про-
філактику кримінальних правопорушень на регіо-
нальному або галузевому рівні (Кудрявцев, 2015).

Незважаючи на те, що проблемі соціальної про-
філактики протиправної поведінки присвячена 
значна частина наукових праць як вітчизняних, 
так й іноземних науковців, тема запобігання кри-
мінальним правопорушенням ще мало вивчена та 
потребує додаткових досліджень, спираючись на 
основні положення Закону України «Про проба-
цію», аналізу ефективності наявних пробаційних 
програм і програм для попередження повторних 
кримінальних порушень, від яких значно залежить 



Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 35, том 5, 2021290

Педагогiка

соціально-педагогічна й психологічна робота з під-
літками, які перебувають у конфлікті із законом.

Мета статті – через аналіз чинників, які спо-
нукають підлітків до вчинення повторного кримі-
нального правопорушення, проаналізувати про-
баційні програми щодо формування у засуджених 
усвідомленого ставлення до каяття, совісті, толе-
рантності й відповідальності за власні вчинки.

Виклад основного матеріалу. Аналізуючи 
первинне дослідження проблеми на базі впо-
вноважених органів філій Державної установи 
«Центр пробації» у Києві та Київській області, 
нами виділено такі основні чинники ризику вчи-
нення неповнолітніми повторного кримінального 
правопорушення:

–	 високий рівень вербальної та невербальної 
агресивності;

–	 матеріальні труднощі;
–	 недостатній соціальний досвід у вирішенні 

побутових конфліктних ситуацій;
–	 невизнання власної провини;
–	 зневажливе ставлення до жертви.
Саме ці чинники у 96% випадків заважають 

подальшому виправленню та ресоціалізації непо-
внолітніх, які перебувають у конфлікті із зако-
ном. У підлітків відсутні знання про законність і 
дисципліну, етичні норми та правила про те, що 
окремі вчинки передбачають адміністративне або 
кримінальне покарання тощо. Саме тому проба-
ційні програми, що використовуються в уповнова-
жених органах філій Державної установи «Центр 
пробації» за рішенням суду, розраховані на непо-
внолітніх, які перебувають на етапі переходу до 
самостійного життя та прийняття важливих жит-
тєвих рішень, схильні до імпульсивних учинків і 
часто піддаються впливу інших людей, які мають 
кримінальну спрямованість.

Основною засадою запропонованої нами мето-
дики було створення оптимальних позитивних 
можливостей, завдяки яким неповнолітні сфор-
мували уявлення про:

–	 загальносуспільні цінності та права людини;
–	 шляхи мирного врегулювання конфліктних 

ситуацій;
–	 можливість відстоювати власну думку без 

використання як вербальної агресії, так і невер-
бальної;

–	 можливості йти на компроміс, використову-
ючи навички спілкування, діалогу, активного слу-
хання, словесно аргументуючи свою позицію.

Навчитися:
–	 накопичувати власний життєвий досвід, ана-

лізувати власні вчинки для недопущення помилок 
у життєвих ситуаціях у майбутньому;

–	 розширювати своє уявлення про світ;
–	 удосконалювати власний «внутрішній світ»;
–	 ставити перед собою цілі та шукати шляхи 

їх покрокового втілення, аналізуючи свої сильні 
та слабкі сторони;

–	 груповій роботі, що допомагає розвинути 
навички співпраці, конструктивного обміну дум-
ками та поглядами, приміряти на себе різні соці-
альні ролі, адекватно реагувати на критику та 
шукати можливості досягнення злагоди.

Ефективність програми «Профілактика делінк-
вентної поведінки та повторних кримінальних 
правопорушень» перевірялася за допомогою двох 
розроблених нами методик:

–	 анкети «Актуальність форм і методів впливу 
пробаційних програм», спрямованої на виявлення 
обізнаності учасників занять щодо питань і нави-
чок, які будуть представлені, вивчатимуться та 
практично відпрацьовуватимуться в процесі реа-
лізації програми;

–	 опитувальника «Оцінка ефективності впливу», 
направленого на оцінку зміни рівня обізнаності 
щодо інформації структурних блоків пробаційних 
програм.

На другому етапі проведено анкетування в 
уповноважених органах філій Державної уста-
нови «Центр пробації» у м. Києві та Київської 
області. В ньому взяли участь 210 засудже-
них, серед яких 140 осіб чоловічої статі й 70 – 
жіночої. Вік досліджуваних становив від 14 до 
18 років.

Так, застосування методики «Агресивна пове-
дінка» дало змогу встановити рівень агресивності 
серед підлітків, зокрема те, наскільки цей рівень 
змінився у неповнолітніх після участі у занят-
тях із пробаційних програм. Під час опитування 
були отримані такі результати: високий рівень 
агресії у засуджених виявлений не був; серед-
ній – 20 респондентів (юнаки – 17; дівчата – 3); 
низький – 190 осіб. Причому високий рівень при-
падав саме на вербальну агресію, а невербальна 
агресія у респондентів була повністю усунена. 
Таким чином, більша частина опитуваних позбу-
лася високого або ж середнього рівня агресії. Це 
свідчить про ефективність запропонованих про-
баційних програм.

Результати анкети «Ризики повторного (реци-
дивного) правопорушення у підлітків, які пере-
бувають у конфлікті із законом» були узагальнені 
щодо основних категорій, які демонстрували 
основні напрями ставлення неповнолітнього 
засудженого до кримінального правопорушення, 
потерпілого, їх рівень соціального включення та 
плани на майбутнє.
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Так, показники ставлення до праці неповно-
літніми, які мають конфлікт із законом, змінилися 
у позитивний бік. Якщо до проведення тренінгу 
38% респондентів негативно ставилися до праці, 
то через місяць після проведення соціально-педа-
гогічної роботи цей показник становив 6%.

Якщо досліджувати чинники усвідомлення 
неповнолітнім свого кримінального правопору-
шення («Як ви ставитесь до вироку суду?»; «Як ви 
вважаєте, чи справедливий до вас вирок суду?»; 
«Чи визнаєте ви завдану вами шкоду потерпі-
лому?»), то після проведення тренінгу результати 
були такими: 87% респондентів погодилися, 10% 
опитуваних погодилися, але жалілися на великий 
строк покарання; 3% – не дали однозначної від-
повіді. На питання «Як ви вважаєте, чи справед-
ливий до вас вирок суду?»: так – 81%; так, але 
можна було б дати строк менше – 10% респон-
дентів; 9% опитуваних не захотіли давати відпо-
відь. На питання «Чи визнаєте ви завдану вами 
шкоду потерпілому?»: так, визнаю та відшко-
дую – 140 осіб; ні, але відшкодую – 70. При цьому 
на питання «Як ви ставитеся до свого злочину?» 
204 опитаних дали таку відповідь: «каюсь».

У процесі анкетування також були отримані 
такі результати:

–	 молоді люди обізнані з правами й обов’язками 
громадянина, проте їх знання не є повними або ж 
є «перекрученими»;

–	 опитаним властиве стереотипне мислення 
щодо фактичної безкарності особи, яка не досягла 
18-річного віку;

–	 підлітки не знають про те, що певні дії під-
падають під визначення кримінального правопо-
рушення та передбачають певне покарання;

–	 неповнолітні мають бажання відшкодувати 
заподіяні збитки потерпілому;

–	 більшість (85%) виправдовують свої про-
типравні вчинки такими поняттями, як життєві 
обставини, захист честі та гідності родини тощо;

–	 підліткам притаманне агресивне ставлення 
до навколишнього середовища (агресія має при-

хований характер, тому їх легко можна «вивести 
із себе»);

–	 неповнолітнім майже не відомі методи 
заспокоєння, саморегуляції. Це стало відомо під 
час проведення занять пробаційних програм);

–	 підлітки не мають достатнього досвіду щодо 
вирішення складних і конфліктних ситуацій.

Після проведення занять із пробаційних про-
грам ми отримали зворотний зв’язок від учас-
ників. В анкеті ми пропонували досліджуваним 
записати рефлексію та вказати на те, що змі-
нилося у власних відповідях, позначивши це 
іншим кольором. Проаналізувавши надані від-
повіді, ми встановили, що заняття допомогли 
неповнолітнім:

–	 розширити свій кругозір;
–	 замислитися стосовно побудови свого жит-

тєвого плану;
–	 зрозуміти потребу працювати та приносити 

користь країні;
–	 змінити ставлення до найближчого соціаль-

ного оточення.
Деякі рекомендації, отримані під час тре-

нінгу, неповнолітні планували використовувати в 
подальшому житті.

Загалом, анкета «Оцінка ефективності впливу» 
показала збільшення знань і вмінь учасників у 
передбачених напрямах пробаційної програми 
на 79%.

Висновки. Таким чином, після завершення 
занять підлітки: краще пізнали себе; стали більш 
упевненими у власних силах; сформували нега-
тивне ставлення до агресії, насильства та виявів 
порушення прав інших людей; усвідомили ризики 
протиправної поведінки; навчилися робити корис-
ний для них вибір життєвого шляху; навчилися 
не допускати помилок минулого та проєктувати 
їх на майбутнє. Незважаючи на результативність 
цієї програми, проблема соціальної профілактика 
повторних кримінальних правопорушень серед 
підлітків залишається актуальною та потребує 
подальшого вивчення.
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PEDAGOGICAL CONDITIONS OF READINESS OF FUTURE SPECIALISTS  
OF SERVICE SECTOR TO DIALOGUE COMMUNICATION  

IN PROFESSIONAL ACTIVITY

The pedagogical conditions of formation of readiness of the future specialists of service sector to dialogue communication 
in professional activity are determined and described in the article. The communication is an important of socio-psychological 
aspect of any activity, because as in process and only through communication, it is the true essence is revealed personality 
is proved in it. It was found that the readiness for dialogue communication is integrative quality of the personality of the 
professional (specialist of service sector), which consists in the active formation of the necessary theoretical knowledge, 
practical skills and abilities and provides the effectiveness of the formation of dialogue communication. In the structure of 
readiness of future specialists of service sector highlighted of motivational (positive attitude and interest to the professional 
communication), cognitive (theoretical knowledge about the essence and features of dialogue communication), communicative 
(possession of a specialist of communicative competence, which provides communicative, linguistic, professional skills) 
components that served as a basis for defining of criteria, indicators, levels formation of readiness of future specialists of 
service sector. The combination of different activities of future specialists of service sector is the integration such kinds of 
activities as educational-speech, communicative and tourist, its complement each other, mutually reinforce, interpenetrate 
each other and thus create conditions for the formation of readiness for dialogic communication.
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ  
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЗІ СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ  

ДО ДІАЛОГОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

У статті визначено та описано педагогічні умови формування готовності майбутніх фахівців зі сфери 
обслуговування до діалогової комунікації у професійній діяльності. Доведено, що спілкування є важливим 
соціально-психологічним аспектом будь-якої діяльності, оскільки саме у цьому процесі виявляється справжня 
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сутність людини. Виявлено, що готовність до діалогової комунікації є інтегративною якістю особистості як 
професіонала (фахівця зі сфери обслуговування), яка полягає в активному формуванні необхідних теоретичних 
знань, практичних умінь і навичок, забезпечує результативність формування такої комунікації. У структурі 
готовності майбутнього фахівця зі сфери обслуговування виокремлено мотиваційний (позитивне ставлення 
й інтерес до професійного спілкування), когнітивний (теоретичні знання про сутність і особливості ділової 
комунікації), комунікативний (володіння фахівцем комунікативною компетентністю, яка передбачає 
комунікативні, лінгвістичні, професійні уміння) компоненти, що слугували підґрунтям для визначення критеріїв, 
показників, рівнів сформованості готовності в майбутніх фахівців зі сфери обслуговування.

Поєднання різних видів діяльності майбутнього фахівця зі сфери обслуговування полягає в інтеграції таких видів 
діяльності, як навчально-мовленнєва, комунікативна і туристична, які взаємодоповнюють, взаємопідсилюють, 
взаємопронизують одна одну, чим створюють умови для формування готовності до діалогової комунікації.

Ключові слова: педагогічні умови, мотивація, інтеграція, майбутні фахівці зі сфери обслуговування, 
моделювання, мовна особистість, діалогова комунікація.

Problem definition. The globalization and inte-
gration country, of world association and European 
community contributes of to the rapid growth of the 
role of quality education for the further development 
of society, and in accordance its intensive reform. 
Given this problem actualized improve the quality of 
process of preparation the future teachers, it requires 
of process to effective realization of competence 
approach. Effective deciding of these tasks possible 
for conditions by the improvement of educational 
content and it methodical using on innovation basis. 
The quality of professional preparation of future spe-
cialists of service sector depends of the content to 
modern education, it should include of full orienta-
tion on purchase by students’ of system the compe-
tencies and permanent updating by improving the 
mechanisms and their using in everyday practice. In 
the Constitution of Ukraine, the Law “About Educa-
tion”, “About Higher Education”, “National Strategy 
for the Development of Education in Ukraine until 
2021” and in other public document, the goals and 
vector for reforming the education are coupled with 
the need to create the education quality assessment 
system, to ensure the systematic monitoring and anal-
ysis of the current issues arising in the education area 
and their solution.

Ukraine wishes to commit to the European dimen-
sion of higher education by adopting measures from 
the Bologna Declaration. At the same time, certain 
issues relating to the Bologna Process objectives 
remain to be addressed. One of the issues is to develop 
learners’ professional language competence.

Modern labour market requirements caused by 
the socio-economic changes that are taking place in 
the development of our country indicate the need to 
prepare a competitive, qualified specialist capable 
of effective solving the non-standard professional 
problems. Speech training is an integral part of the 
professional preparation of specialists, because the 
ability to orient one self in any communicative situ-
ations, successfully apply the language skills, to 
possess by the necessary for speaking abilities and 

skills lead to the successful professional activity of 
a specialist.

Analysis of recent researches and publications. 
The problems of formation the professional speech of 
future specialists were investigated by such scientists 
as D. Cordeanu, L. Glynn, I. Drozdova, O. Dyshko, 
N. Vasylyshyna, E. Zeer, N. Voyyytik, D. Ruchen, 
O. Klimov, L. Palamar, M. Pentyliuk, Y. Pradid, 
I. Radomskyi, L. Romanova, O. Yurchuk, K. Pletsan, 
A. Sala, S. Tanana, et al.

In the system of modern education, research of 
the professional training of future specialists of ser-
vice sector is becoming increasingly relevant, in 
particular its communicative aspect, since commu-
nication with consumers of a tourism product is the 
main tool of the professional activity of a specialist 
in the tourism industry.

The professional dialogical communication was 
investigated by H. Ivanyshyn, L. Kravets, I. Kly-
menko, L. Matsko, S. Khadzhiraieva, F. Khmil, 
N. Chernenko, S. Shevchuk. However, the problem 
of professional dialogic speech formation of tour-
ism managers requires more thorough research. 
The researchers emphasize that the increase in the 
quality of education in general, and in the higher 
pedagogical education in particular, will be impos-
sible without using the educational assessment as a 
tool to соntrоl this process. The future technologies 
and drawing teachers preparation to the quality 
educational assessment is presented in the research 
as a multidimensional phenomenon that requires 
an integrated approach to its realization as the per-
sonal and professional quality that determines the 
educational activity.

The purpose of the article is to identify the peda-
gogical conditions necessary for formation the readi-
ness of the future specialists of service sector for dia-
logue communication in their professional activity.

Presentation of the basic material. The relevance 
of the article is due to the modern social requirements 
for tourism managers with high professional level of 
language training. This, in turn, requires updating of 
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the educational process in higher school and defining 
of the pedagogical conditions that will contribute to 
the effective formation of the future tourism manag-
ers’ readiness for dialogue communication in their 
professional activities and thereby improve the qual-
ity of their professional language education.

The article is based on the research of famous sci-
entists in psychology, linguistics, linguodidactics, in 
particular, I. Drozdova, M. Pentyliuk, N. Levitova, 
I. Yakovleva, who note that certain circumstances, 
which are called pedagogical, play a major role in 
the construction of a linguistic-educational model 
of teaching. In order to substantiate the pedagogical 
conditions that will contribute to the formation of 
readiness for dialogue communication in future tour-
ism managers, it is necessary to clarify the concept of 
“pedagogical conditions”.

During the educational process at the Hryhoriy 
Skovoroda University

in Pereiaslav was found, that process of profes-
sional formation of students as future specialists of 
service proved in some way, ineffective owing the 
lack of awareness and motivation of students don’t 
have an active life position).

On the basis of theoretical analysis of the 
researched problem, the system of pedagogical con-
ditions of professional formation of future specialists 
of service sector in the higher school is determined:

–	 integration of modern educational technolo-
gies in the educational process of future specialists 
of service sector (interactive, information, project, 
problematic) teaching methods, appreciating of stu-
dents’ academic achievements and readiness of teach-
ers to implement of competent and student-centered 
approaches;

–	 comprehensive motivation of students’ educa-
tional activity in the process of studying as a special 
and choice disciplines;

–	 taking into account by teachers the level of 
development of the psychological components of pro-
fessional competence and formation of professional 
important qualities in the future specialists of service 
sector already at the stage of study in the establish-
ments higher education (personality-oriented educa-
tional activity of the future specialist; the develop-
ment of certain personal and professional qualities in 
the tourism industry) (Tanana, 2017: 193).

From a psychological point of view, the condition 
is understood as a set of phenomena of the external 
or internal environment, which probably influences 
the development of a particular mental phenomenon, 
which is mediated by the activity of the individual or 
a group of people (Glynn, 2001). It is important to 
take into account the characteristics of the tourism 

industry in shaping the readiness of the future tour-
ism manager.

The first feature of professional development of 
future specialist of service sector is the final self-deter-
mination of the student as a specialist in the chosen 
speciality. A professional’s professional chart should 
be considered as a system of attributes describing a 
particular profession and also include a list of rules 
and requirements for the profession or specialty of the 
employee; which may include a list of psychological 
characteristics (professionally important qualities) 
that representatives of specific professional groups 
must meet; and it can combine leadership qualities, 
efficiency, independence, self-confidence, stress 
resistance, responsibility, tolerance, reflexivity, activ-
ity in the tourism business; awareness of the level of 
my own achievements and motivation.

The second feature of the professional develop-
ment of service sector professionals is the acquisition 
of special knowledge and skills required in profes-
sional tourism. These include: mastery of oratory 
skills, ability to make telephone calls (ability to work 
with clients); personal efficiency: self-presentation 
technique, managing oneself in a stressful situation, 
effective time management, communication tech-
niques, ability to counteract manipulative influence, 
the ability to persuade, master the language of busi-
ness communication, the ability to use IT technolo-
gies and more.

The third feature of professional formation of ser-
vice sector professionals is the professional knowl-
edge of students: the basics of psychology (social and 
cognitive, personality psychology); basics of sales 
techniques and features of tourism business (presen-
tation of tourist product, understanding of patterns of 
tourism business development and foreign language 
skills, legal, economic aspects of tourism business) 
(Sala, 2009).

Identification and creation of pedagogical condi-
tions, which significantly influence the process of 
training and acquisition of the professionally impor-
tant knowledge, abilities and skills, is based on the 
important factors connected with formation the readi-
ness for dialogue communication of future tourism 
managers. These include: the organization of the 
educational process, the individual qualities of the 
future specialist’s personality, the importance of pro-
fessional activity.

On the basis of the analysis of scientific sources 
(Corodeanu, Agheorghiese, 2010; Ruchen, 2003) 
we determined the pedagogical conditions of for-
mation the readiness to dialogue communication of 
the future tourism manager as a set of external and 
internal circumstances necessary and sufficient for 
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profound and qualitative mastery by professional 
dialogue communication.

To pedagogical conditions that contribute to the 
successful formation of the readiness for dialogue 
communication of the future specialists of service sec-
tor we relate: the development of the future special-
ists of service sector motivation to study the dialogue 
communication; integration of the different kinds of 
activities: training and speech, communicative, tour-
ist; modeling in the educational process of the real 
professional communicative situations; organization 
of a favorable educational and upbringing environ-
ment for the development of the future tourism man-
ager’s linguistic personality.

The first condition, as we have identified, is the 
development of the motivation of future specialists 
of service sector to study the dialogue communica-
tion. The driving force behind the professional devel-
opment of a specialist are the internal contradictions 
between the growing needs and the possibilities of 
satisfying them, that is, the motivation that affects a 
person as a whole, as well as certain aspects of his 
or her activity or behavior. Motivation is the driving 
force behind the behavior of the individual, which 
permeates all its components: orientation, activity, 
emotions, character and abilities.

Formation of motivation occurs under the influ-
ence of the external and internal conditions. Exter-
nal conditions include the content of training, teach-
ing methods, logistics, psychological climate in the 
group, etc. Among the internal conditions of moti-
vation formation are the readinesses for activity, for 
various forms of interaction and communication with 
others, the active position of the subject in different 
activities and communication, the directness of the 
individual quality (Pletsan, 2018).

In order to increase the future specialists of inter-
est in study of the dialogue communication, we have 
taken into account some factors such as interest and 
novelty of the material on which the teaching is 
based; the personality of the teacher and the methodi-
cal techniques used by him; students’ awareness of 
the practical need for knowledge in the subject, the 
forms of study.

The decisive role in the development of future 
specialist of service sector motivation belongs to the 
teacher, since motivation does not arise arbitrarily, 
and its successful support – a sign of the active 
activity and skills of the teacher. We believe that it 
is important to find material that would interest the 
future professionals and enable to use the knowl-
edge in both professional and daily communication 
(e.g. communication strategies and tactics, non-
verbal means of communication). The selection of 

educational material was based on a professionally 
oriented approach.

The development of future specialists of service 
sector of motivation is realized through the use of the 
method of business games, the method of projects 
that increase cognitive interest and allow the use of 
various forms of interaction, application of knowl-
edge in practice, the ability to cooperate, show mutual 
respect, tolerance, and listen for the opinions of oth-
ers (Corodeanu, Agheorghiese, 2010).

Consequently, motivation is one of the funda-
mental factors of the educational process and devel-
opment of dialogue communication, because com-
municative activity meets the need of a person in 
communication, aims at achieving a communicative 
goal in the professional activity. The second condi-
tion, we defined as the integration of the different 
types of activities of the future tourism manager: 
training and speech, communicative, tourist. The 
combination of different activities in future tour-
ism manager means integration of such activities as 
speech and learning, communication, and tourism, 
which complement, reinforce, interpenetrate each 
other, and thus create the conditions for the forma-
tion of readiness to dialogue communication. Let’s 
try to сonsider each of activities.

Speech and learning activity involves the cre-
ation of conditional, artificial situations that prepare 
the students for real, natural communication. This 
is sometimes called “pseudo communication”. Its 
mission is to «bridge» between educational and real 
communication, develop the ability to construct mes-
sages and stimulate to the independent speech activ-
ity. Speech and learning activity is implemented in 
learning and speech situations, which are an effec-
tive means for developing reasoning skills and com-
petences (Dyshko, 2015: 29).

The communication activity is a purposeful pro-
cess of information exchanging if the feedback exists. 
It is the basis of human activity, the emergence and 
development of interpersonal relationships. The 
success of the future specialists of service sector in 
communication activity depends on the availability 
of appropriate abilities, such as: the ability of the 
individual to interact effectively at the own level of 
education, based on humanistic personal traits (socia-
bility, sincerity, tact, empathy, reflection, etc.) with 
taking into account the communicative capabilities of 
the interlocutor.

As for tourist activity, we treat it as a process of 
providing services to consumers of tourism product in 
order to achieve the goal of professional activity. The 
tourist activity in the educational process is ensured 
by the use of appropriate vocabulary, reproduction of 
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real situations of professional activity of a tourism 
manager, conducting of classes in the conditions of 
Tourist Company (Pletsan, 2018).

Integration of speech and learning, communica-
tion and tourism activities means to use knowledge 
of linguistic and professional (tourism) disciplines in 
order to ensure the communicative activity of profes-
sionals. Thus, students’ speaking skills are supple-
mented with tourist knowledge to develop communi-
cative skills for dialogue communication.

The following condition of formation in future 
tourism managers the readiness for dialogue com-
munication is defined as modeling in the educa-
tional process of real professional communicative 
situations.

Modeling foresees the reproduction of the con-
tent of any person’s professional activity and the 
content of relationships between people in the per-
formance of this activity. Creation of professional 
situations occurs on the basis of educational material 
distributed in the form of problem situations, which 
transfer students to the real conditions of their pro-
fessional activity. As the examples of such condi-
tions are the following situations: “Booking a hotel 
room”, “Booking a tourist tour”, “Departure from 
the hotel”, “Conflict resolution with a dissatisfied 
client”, “Exotic recreation tours”.

The main characteristics of communicative situ-
ations for professional communication include: 
1) mоdeling of artificially created situatiоns, which 
are as close as possible to the real process of profes-
sional communication; 2) the role positions of the sub-
jects of communication, their tolerant relationships, 
creation of a favorable microclimate in the group; 
3) to use of professionally directed material (tourism) 
in communication acts; 4) adherence to the culture 
of speech, etiquette communication according to the 
communicative situation (Drozdova, 2010: 112).

Modeling of professional communicative situ-
ations is aimed at understanding by future tourism 
managers of the role of dialogue communication in 
the professional formation of their personality, mas-
tering of its basics for effective activity.

The fourth condition is the organization of a 
favorable educational environment for the develop-
ment of the linguistic personality of the future tour-
ism manager.

An important influence on the development of stu-
dent’s personality has the environment as “the envi-
ronment which he perceives, to which he responds, 
with which he comes into contact and interacts” 
(Vasylyshyna, 2016), such reality in terms of which 
the development of the individuality takes place. 
Creating of a favorable educational environment will 

facilitate the effective professional development of 
the specialist’s linguistic personality.

By educational environment we mean the set of 
conditions of the educational process which con-
tribute to professional development of a linguistic 
personality of a specialist, ensure his personal and 
professional development and self-development, and 
facilitate the free choice of subjective position and the 
adoption of vital values and priorities.

The linguistic personality is a native speaker, pos-
sesses linguistic knowledge and a high level of com-
munication skills, and cares for the beauty and devel-
opment of his own speech (Voytik, 2016: 119).

The linguistic personality of a tourism specialist 
is characterized by such qualities as: adherence to 
linguistic norms, proficiency in language culture, and 
availability of professional and communicative skills 
to communicate in the conditions of professional 
activity, the ability to solve communicative tasks in 
difficult and unpredictable situations of professional 
communication.

To our opinion the main factors that form a 
favorable educational environment include: favor-
able psychological microclimate, collective inter-
action, co-creation and cooperation of a teacher 
and student, pedagogical support, friendly style of 
relationships between the all subjects of pedagogi-
cal process, the use, of pedagogical methods and 
problem learning based on the modern educational 
technologies.

The main condition as to formation of a favor-
able educational environment for the development of 
the linguistic personality of tourism manager is the 
active involvement of students in communication in 
the form of collective discussion regarding urgent 
problems of the tourism industry, various presenta-
tions of the tourist product, conducting interviews, 
discussions, negotiations, meetings with specialists. 
The speech personality of a specialist in the field of 
tourism is characterized by such qualities as obser-
vance of linguistic norms, possession of a language 
culture, the presence of professional communica-
tion skills in terms of professional activity, the abil-
ity to solve communication problems in complex and 
unpredictable situations of professional communica-
tion (Dyshko, 2017: 82).

The main factors that forming a favorable envi-
ronment, we attributed of the favorable psychologi-
cal microclimate, collective interaction, creation and 
cooperation between the teacher and the student, ped-
agogical support, friendly style of relations between 
all subjects of the pedagogical process, the use of 
active methods and problem-based learning based on 
modern educational technologies.
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Conclusions. Thus, the communication impor-
tant of socio-psychological aspect of any activity, 
because as in process and only through communica-
tion, it is the true essence is revealed personality. We 
consider the proposed complex of psychological-
pedagogical conditions and means of their applica-
tion to be appropriate for shaping the willingness of 
future specialists of service sector to engage in dia-
logue communication in their professional activity, 
since they were distinguished in accordance with the 

nature of the phenomenon under study and the mod-
ern requirements concerning training of a specialist 
in service sector.

Perspective for further scientific researches in 
this direction we consider in determining the ways of 
implementing the pedagogical conditions for the for-
mation of the readiness of future specialists of service 
sector to dialogue communication in professional 
activities in the educational process of institutions 
higher educational of Ukraine.
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РОЛЬ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ  
МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ-ЮРИСТА

Статтю присвячено дослідженню ролі іноземної мови у процесі формування майбутнього фахівця-юриста й 
особливостей формування іншомовної компетентності майбутніх юристів. Так, було з’ясовано значення понят-
тя «лексична компетенція», визначено роль іншомовної компетентності у професійній діяльності юриста, вио-
кремлено основні складнощі вивчення мови юридичного спрямування. «Компетентність» – сукупність знань, 
умінь і/або навичок, певних якостей особистості й обізнаність у рамках тієї чи іншої теми (предмета, процесу, 
сфери діяльності тощо), які у своїй єдності допомагають вирішувати практичні завдання, забезпечуючи діяль-
ність людини. Аналіз також показав, що лексична компетентність у мовознавчих дослідженнях розуміється 
як рівень володіння основними вміннями та навичками всіх видів мовленнєвої діяльності в життєво важливих 
для спілкування сферах і жанрах. Лексична компетентність суб’єкта становить комплексне явище, яке визна-
чає мовленнєву поведінку і засноване на комплексі здатностей: «чути» інтенції співрозмовника; усвідомлювати 
доцільність мовних конструкцій; вміти програмувати конструктивну стратегію комунікації; управляти кому-
нікацією у рамках дискусії.

У процесі вивчення іноземної мови професійного спрямування майбутнім юристам необхідно врахову-
вати такі складнощі текстів юридичного дискурсу: переважання стилістично нейтральних і книжкових 
слів; відсутність «зниженої» лексики, елементів просторіччя і жаргону, а також емоційних слів і зворо-
тів; широке вживання професійної термінології; поширеність юридичних кліше; використання антонімів, 
оскільки закони відображають полярні інтереси – права й обов’язки громадян; вживання латинізмів; вико-
ристання дієслів і зворотів із пасивним значенням; суворий і чіткий порядок слів у реченні; офіційність, 
документальність.

Було зазначено, що формування у майбутніх фахівців-юристів іншомовної компетентності є надзвичай-
но важливим компонентом навчання юристів. Так, фахівці, котрі мають певні професійні навички, завжди 
будуть лідерами у виборі кандидата на певну посаду. Формування навичок усного та писемного мовлення 
зумовлено необхідністю набуття лексичної компетентності для ведення бесіди за фахом, набуття навичок 
ведення переговорів, здійснення ділового листування, анотування та реферування професійного іншомовно-
го тексту.
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ROLE OF A FOREIGN LANGUAGE IN THE PROCESS  
OF STUDYING A FUTURE LEGAL SPECIALIST

The article deals with the study of the role of a foreign language in the process of studying a future legal specialist 
and the peculiarities of forming the foreign language competence of future lawyers. Thus, the meaning of the concept 
of “lexical competence” was clarified, the role of foreign language competence in the professional activity of a lawyer 
was determined, and the main difficulties of learning a legal language were identified. It was noted that the concept of 
“competence” is understood as a set of knowledge, skills, certain personality qualities and awareness within a particular 
topic (subject, process, field of activity, etc.), which helps to solve practical problems, ensuring human activity. The analysis 
also showed that lexical competence is understood as the level of proficiency in basic skills and abilities of all types of 
speech activity in vital areas and genres for communication. Lexical competence of the subject is a complex phenomenon 
that determines speech behavior and is based on a set of abilities: to “hear” the intentions of the interlocutor; to be 
aware of the expediency of speech constructions; to be able to form a constructive communication strategy; to manage 
communication within the framework of a discussion.

It was noted that the formation of foreign language competence of the future legal professionals is an extremely 
important component of legal studying. So, specialists who have certain professional skills will always be a leader when 
choosing a candidate for a certain position. The formation of oral and written speech skills is due to the need to acquire 
lexical competence for conducting a conversation in the specialty, acquiring negotiation skills, conducting business 
correspondence, annotating and reviewing a professional foreign-language text.

In the process of learning a professional foreign language, future lawyers have to take into account the following 
difficulties of texts of legal discourse: the predominance of stylistically neutral and bookish words; the absence of low 
vocabulary, elements of colloquial speech and jargon, as well as emotional words and expressions; the widespread use 
of professional terminology; the prevalence of legal clichés; the use of antonyms, which denote the rights and obligations 
of citizens; the use of latinisms; the use of verbs and expressions in passive voice; rule-bound word order in a sentence; 
formality and documentation.

Key words: foreign language, professional language, legal specialist, legal language.

Постановка проблеми. Нині у суспільстві 
існує потреба у кваліфікованих фахівцях, здатних 
вступати в іншомовне спілкування. За таких умов 
процес навчання повинен бути спрямований на 
пошук нових, інтерактивних прийомів, які стиму-
люють учнів до породження грамотного усного та 
писемного висловлювання. Незважаючи на роз-
робленість цієї теми, залишається ряд спірних і 
невирішених питань особливостей формування 
іншомовної компетентності майбутніх юристів.

Аналіз досліджень. Дослідження ролі інозем-
ної мови у професійній діяльності здійснювалося 
у роботах Т. П. Бессараб, І. О. Зимньої, М. К. Коче-
сокова, С. Р. Дортман та ін.

Мета роботи – визначити роль іноземної 
мови у професійній діяльності майбутнього 
фахівця-юриста й особливості вивчення у сфері 
юриспруденції.

Виклад основного матеріалу. Сучасна дер-
жавна політика у сфері освіти спрямована на 
поліпшення якості освоєння програм, розробле-
них у рамках опанування іноземної мови за профе-
сійним спрямуванням. Така обставина означає, що 
вимоги, які висуваються до рівня володіння іно-
земною мовою сьогоднішніми студентами, стали 
значно вищими та жорсткішими. Це пов’язано зі 
зростанням ролі іншомовного спілкування, у сус-
пільстві виникає потреба у спеціалістах, котрі дій-
сно володіють іноземною мовою, мають високий 
рівень усної та писемної грамотності.

Сьогодні професія юриста дуже популярна, 
але ще більш популярним є фахівець, який воло-
діє іноземною мовою у сфері своєї професійної 
діяльності. Так, фахівці-юристи, що володіють 
іноземною мовою, безумовно, зможуть отри-
мати високі посади у міжнародних компаніях і, 
як наслідок, отримувати більш високу заробітну 
плату порівняно з тими фахівцями, які навіть за 
високого професіоналізму не мають іншомовної 
компетентності. Розглянемо, що включає в себе 
поняття іншомовної компетентності.

Поняття «компетенція» походить від латин-
ського слова compete –«підходити, відповідати». 
У загальному сенсі воно означає відповідність 
пропонованим вимогам, встановленим крите-
ріям і стандартам у певних сферах діяльності 
й у вирішенні певного типу завдань, володіння 
необхідними активними знаннями, здатність 
впевнено домагатися результатів і володіти ситу-
ацією (Мільруд, 2004: 20–26). Вперше поняття 
«компетенція» з’явилося у 60-ті рр. у Сполучених 
Штатах Америки, де використовувалося в рамках 
діяльнісної освіти, метою якої була підготовка 
професіоналів, конкурентоспроможних на ринку 
праці. Спочатку значення поняття зводилося до 
автоматизації отриманих практичних навичок у 
рамках біхевіористського підходу, що було недо-
статнім для розвитку творчих та індивідуальних 
здібностей учнів. У зв’язку з цим було запропо-
новано розрізняти два поняття: компетентність і 
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компетенцію (competence and competencies). Ком-
петентність стала розглядатися як особистісна 
категорія, а компетенції перетворилися на оди-
ниці навчальної програми та склали «автономію» 
компетентності (Алмахова, 2003: 25). Під компе-
тенцією розуміють:

–	 сукупність взаємопов’язаних якостей осо-
бистості (знань, умінь, навичок, способів діяль-
ності), котрі належать до певного кола предметів 
і процесів та необхідні для якісної продуктивної 
діяльності щодо них (Хуторський, 2005);

–	 коло питань, у яких та чи інша особистість 
добре обізнана, коло повноважень, прав тієї чи 
іншої особистості (Шадриков, 2017: 15);

–	 внутрішні, потенційні, приховані психо-
логічні новоутворення (знання, уявлення, про-
грами дій, систем цінностей і відносин), що потім 
виявляються в компетентностях людини (Зимня, 
2004: 21);

–	 знання та вміння у певній сфері людської 
діяльності (Алмазова, 2003: 10);

–	 готовність суб’єкта ефективно організувати 
внутрішні та зовнішні ресурси для постановки і 
досягнення мети (Селевко, 1998: 40);

–	 знання у дії (Асмолов, 2010: 89).
Виходячи з вище наведених визначень і ана-

лізу педагогічних досліджень, можна схаракте-
ризувати поняття «компетентність» як сукупність 
знань, умінь і/або навичок, певних якостей осо-
бистості й обізнаність у рамках тієї чи іншої теми 
(предмета, процесу, сфери діяльності, тощо), які у 
своїй єдності допомагають вирішувати практичні 
завдання, забезпечуючи діяльність людини.

Лексична компетентність пов’язана зі сприй-
нятливістю сутності мовних одиниць всіх рівнів 
мови (фонетичного, лексичного, словотворчого, 
морфологічного, синтаксичного), з розумінням 
лексичного та граматичного значення, з осмис-
ленням теорії мови, передбачає обізнаність у 
системі мови та семантики мовних одиниць всіх 
рівнів, характеризується як здатність розуміти та 
продукувати необмежену кількість правильних у 
мовному відношенні речень за допомогою засвоє-
них мовних знаків і правил їх з’єднання.

Лексична компетентність у мовознавчих 
дослідженнях розуміється як рівень володіння 
основними вміннями та навичками всіх видів 
мовленнєвої діяльності у життєво важливих для 
спілкування сферах і жанрах (Нефедова, 2003: 32). 
Лінгвісти розглядають лексичну компетентність 
як уміння створювати та розуміти різні типи дис-
курсу, і тому називають лексичну компетентність 
дискурсивною. Наведені визначення однозначно 
вказують на базову властивість лексичної компе-

тентності – суб’єктно-особистісну природу, що, 
по суті, підтверджує обґрунтованість виділеного 
у структурі компетентності особистісного компо-
нента (Манаєнкова, 2013: 157).

Лексична компетентність формується на 
основі актуалізації мовної здатності особистості 
за певних соціальних умов: очевидною є кон-
текстна, соціумна природа лексичної компетент-
ності, яка акцентувалася всіма дослідниками в 
рамках широкого семантичного поля категорії 
«компетентність».

Наявність змістовного компонента у структурі 
лексичної компетентності не викликає сумнівів. 
Так, Л. І. Кириліна характеризує лексичну компе-
тентність як комплекс знань, умінь, навичок, необ-
хідних для породження власних програм мовної 
поведінки, адекватних цілям, сферам, ситуаціям 
спілкування, який включає в себе:

–	 знання основних понять лінгвістики мови – 
стилів, типів мови, будови опису, міркування, роз-
повіді, способи зв’язку слів і речень у тексті;

–	 вміння та навички аналізу тексту;
–	 комунікативні вміння – вміння та навички 

мовного спілкування стосовно різних сфер і ситу-
ацій спілкування з урахуванням адресата і стилю 
(Кириліна, 2005: 83).

Представлений вище аналіз визначень лек-
сичної компетентності показує, що поняття «лек-
сична компетентність» наповнене різним змістом. 
Очевидно, що воно включає в себе характерис-
тики, деякі з яких можуть бути віднесені або до 
лексичної компетентності, або до комунікативної 
компетентності, тоді як досліджувана нами ком-
петентність становить особливу характеристику 
мовної особистості.

На думку М. П. Манаєнкової (Манаєнкова, 
2013: 158), під лексичною компетентністю слідом 
за Н. Н. Романовою й О. В. Філіповою слід розу-
міти «вільне практичне володіння мовою, вміння 
говорити правильно, динамічно, як у діалозі, так 
і у вигляді монологу, добре розуміти мову на слух 
і під час читання, включаючи вміння розмовляти 
та розуміти мову в будь-якому функціональному 
стилі». Лексична компетентність зумовлюється 
мовною компетентністю, широкою мовною прак-
тикою спілкування, великим обсягом читання 
літератури різних жанрів і породжує комуніка-
тивну компетентність (Манаєнкова, 2013: 158).

Лексична компетентність суб’єкта – комплек-
сне явище, що визначає мовленнєву поведінку і 
засноване на комплексі здатностей:

а) «чути» інтенції співрозмовника;
б) усвідомлювати доцільність мовних кон-

струкцій;
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в) вміти програмувати конструктивну страте-
гію комунікації;

г) управляти комунікацією в рамках дискусії 
(не полеміки).

Лексична компетентність є унікальним яви-
щем, оскільки може бути віднесена до кількох 
груп (типів) компетентностей. Опис феноме-
нальної природи лексичної компетентності буде 
неповним без визначення її функцій. Слідом за 
А. Н. Ксенофонтовою М. П. Манаєнкова виділяє 
такі функції лексичної компетентності:

–	 пізнавальну (відображення);
–	 інформативну (повідомлення, вираження);
–	 комунікативну (вплив);
–	 стимулюючу (мотиваційну) (Манаєнкова, 

2013: 159).
Пізнавальна функція лексичної компетент-

ності тісно пов’язана з роллю мови у здійсненні 
вищих психічних функцій людини, особливо з 
мисленням, оскільки мова – це знаряддя мис-
лення, з одного боку, і продукт розумової діяль-
ності, з іншого.

Інформативна функція лексичної компе-
тентності пов’язана з передачею і присвоєнням 
інформації (отриманням знань, оволодінням 
вміннями та навичками) в освітньому процесі 
та створенням сприятливого середовища для 
успішності педагогічного процесу. Інформа-
ційна функція лексичної діяльності передбачає 
ще й інформаційну функцію лексичної ком-
петентності, яка полягає в тому, що отримана 
учнями інформація має набувати особистісного 
змісту. Цінність інформації зростає залежно від 
її затребуваності в конкретних життєвих ситуа-
ціях і обставинах. Таким чином, інформаційна 
функція лексичної компетентності полягає не 
тільки в умінні учнів отримувати інформацію, 
але і, найголовніше, в контексті компетентніс-
ного підходу застосовувати у своїй діяльності 
отриману інформацію.

Комунікативна функція лексичної компетент-
ності полягає в умінні адекватно до сформованої 
ситуації вибрати мовні засоби. Насамперед це 
різноманітність арсеналу мовних умінь і адекват-
ність їх вибору щодо ситуації, що склалася.

Стимулююча (мотиваційна) функція лексичної 
компетентності зумовлена ціннісно орієнтованим 
ставленням до професії та проявляється в мов-
ній поведінці. Спрямованість мовної поведінки 
залежить від рівня сформованості мовленнєвої 
компетентності. Отже, сутність професійно-орі-
єнтованого вивчення іноземної мови майбутніми 
юристами полягає в необхідності формування у 
студентів лексичної компетентності.

Сенс професійно-орієнтованого навчання іно-
земної мови полягає в його взаємозв’язку зі спе-
ціальними дисциплінами для набуття додаткових 
професійних знань і, як результат, формування у 
студентів іншомовної компетентності у конкрет-
них професійних, ділових, наукових сферах і 
ситуаціях з урахуванням особливостей професій-
ної діяльності (Кочесокова, Дортман, 2019: 571).

Величезне значення має знання професійної 
термінології у галузі права як українською, так 
і англійською мовами. Ці знання будуть корисні 
для роботи з юридичною або фінансовою доку-
ментацією. Іншомовна компетентність необхідна 
юристу для ведення перемовин із зарубіжними 
партнерами, для демонстрації презентацій перед 
зарубіжною аудиторією, для обміну досвідом і 
професійно-орієнтованим спілкуванням із зару-
біжними колегами.

Ураховуючи вищезазначене, іноземну мову 
необхідно розглядати як компонент професій-
ної підготовки юристів із початку її вивчення у 
виші. На першому етапі програма вивчення пови-
нна мати чітко виражену професійну спрямова-
ність і не містити вузькоспеціальних термінів. 
Зміст навчального матеріалу на старших курсах, 
навпаки, повинен мати вузькогалузеву спрямова-
ність (Протасова та ін., 2015: 245).

Процес реалізації вимоги професійної спрямо-
ваності у закладах вищої освіти юридичного про-
філю структурується на два етапи. На першому 
етапі професійна спрямованість процесу навчання 
пов’язана з необхідністю вивчення лінгвокраїноз-
навчого матеріалу відповідно до специфіки юри-
дичної освіти. На другому етапі студенти осво-
юють базові знання, які стосуються специфіки 
системи англо-американського права.

У ході формування іншомовної компетент-
ності майбутніх юристів необхідно мати на 
увазі, що сучасному фахівцеві необхідно мати 
рівень, який дозволив би йому спілкуватися з 
фахівцями з інших країн. Для цього він повинен 
знати основи граматики та володіти значним 
обсягом лексики юридичної спрямованості. 
Якщо майбутній юрист володітиме граматич-
ним мінімумом, який охоплює основні правила 
морфології та синтаксису і дозволяє правильно 
розуміти іншомовний текст, але не володіє про-
фесійною лексикою, він не почуватиметься 
вільно у розмові з іншими фахівцями-юристами 
та може розгубитися під час обговорення будь-
якої професійної ситуації. Тому важлива роль в 
іншомовній підготовці студентів-юристів нада-
ється засвоєнню професійної лексики (Прота-
сова та ін., 2015: 246).
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У процесі вивчення іноземної мови професій-
ного спрямування майбутнім юристам необхідно 
враховувати такі складнощі текстів юридичного 
дискурсу:

–	 переважання стилістично нейтральних і 
книжкових слів; відсутність «зниженої» лексики, 
елементів просторіччя і жаргону, а також емоцій-
них слів і зворотів (вигуків, слів зі зменшуваль-
ними і збільшувальними суфіксами, риторичних 
питань і т. п.);

–	 широке вживання професійної терміно-
логії (у нашому випадку – юридичної: measure, 
application, capacity, claim);

–	 часте використання віддієслівних іменни-
ків (injunction, arbitration, bankruptcy petition, 
cancellation, limitation, omission);

–	 поширеність юридичних кліше, які за пра-
вилами ділового стилю зазвичай не заміняються 
відповідними дієсловами (to abandon an action, 
assessment of damage, to break an agreement, 
to break the law, to draw up a contract, in case of 
controversy);

–	 використання антонімів, оскільки закони 
відображають полярні інтереси – права й 
обов’язки громадян (plaintiff-defendant, sane-
insane, action-inaction);

–	 вживання латинізмів (de jure, de facto, archive) 
(Алімов, 2015: 117);

–	 використання дієслів і зворотів із пасивним 
значенням (the defendant’s guilt is confirmed by the 
following circumstances);

–	 суворий і чіткий порядок слів у реченні:
а) підмет найчастіше стоїть на початку речення 

та зазвичай передує присудкові (the Contracting 
Parties agree and hereby establish the Organization);

б) доповнення стоять після керуючого ними 
слова (Have resolved to combine our efforts to 
accomplish these aim);

в) обставинні слова (прислівники) стоять за 
можливості ближче до слова, якого вони стосу-
ються за змістом (In consequence whereof they do 
hereby create the Organization);

г) ввідні слова та звороти зазвичай знаходяться 
на початку речення;

–	 кількісне переважання складних речень над 
простими;

–	 широке вживання дієприкметникових і діє-
прислівникових оборотів, що надають мові лако-
нізму та динамічності (Алімов, 2015: 118) (Have 
accordingly concluded this Convention; Have agreed 
as follows…; Have agreed to establish…; Have 
agreed to the present Charter; Hereby agree…; Have 
agreed upon the following…).

Перераховані мовні особливості у сукупності 
утворюють своєрідну стилістичну систему, функ-
ціонування якої регулюється певними правилами. 
Недостатньо послідовне виконання цих правил 
або ж, наприклад, застосування їх за межами офі-
ційної сфери призводять до стилістичних поми-
лок, а часом і до невиправданого ускладнення 
текстів. Стилістичними помилками (або недо-
ліками) є випадки порушення єдності стилю, де 
неприпустимою є невідповідність вжитих форм 
слів, конструкцій обраної стилістичної манери 
висловлювання завданням цієї сфери комунікації, 
невраховування особливостей форм і типів мови, 
жанру (Алімов, 2015: 119).

Однією з головних особливостей зовнішнього 
мовного вираження думки законодавця є офіцій-
ність, документальність. Ця особливість властива 
всім текстам офіційно-ділового стилю, проте у 
правовому документі мовна форма є норматив-
ною і формально закріпленою. Правовий текст 
«не описує події, факти, наукові поняття, почуття і 
переживання людей, не характеризує ставлення до 
певних осіб, явищ дійсності. Він не доводить, не 
пояснює, не переконує, а владою наказує суб’єктам 
права певну поведінку, формулює вимоги, 
загальнообов’язкові приписи» (Алімов, 2015: 119).

Графічні способи оформлення текстів право-
вих актів, які сприяють підвищенню їхньої інфор-
мативності, допомагають вирішенню проблем 
автоматизованої обробки правової інформації за 
сучасних умов. У перспективі мова законодавства 
повинна бути орієнтована на комп’ютерну техно-
логію, хоча ніхто не заперечує, що основний тво-
рець закону – людина. Тексти чинних правових 
актів повинні бути лінгвістичним зразком мови та 
стилю. Остаточно опрацьований і прийнятий пра-
вовий акт не повинен викликати до себе критич-
ного ставлення з мовного погляду. Недоліки мови 
законодавства ще значні, оскільки немає належної 
поваги до оформлення правових приписів у про-
цесі право-підготовчої діяльності.

Висновки. Отже, у підсумку зазначимо, що 
формування у майбутніх фахівців-юристів іншо-
мовної компетентності є надзвичайно важливим 
компонентом навчання юристів. Так, фахівці, які 
мають певні професійні навички, завжди будуть 
лідерами у виборі кандидата на певну посаду. 
Формування навичок усного та писемного мов-
лення зумовлене необхідністю набуття лексич-
ної компетентності для ведення бесіди за фахом, 
набуття навичок ведення переговорів, здійснення 
ділового листування, анотування та реферування 
професійного іншомовного тексту.
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  
МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА  

У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН

У статті висвітлюється сучасний стан досліджень, присвячених формуванню професійної компетентнос-
ті вчителя образотворчого мистецтва у закладах вищої освіти. Ґрунтовний аналіз психолого-педагогічної та 
мистецької літератури засвідчив, що проблема пошуку шляхів формування професійної компетентності у май-
бутніх вчителів образотворчого мистецтва є досить актуальною. У численних наукових працях «професійна 
компетентність» здебільшого розглядається як сукупність необхідних знань і якостей особистості, які дозво-
ляють професійно й ефективно розв’язувати питання у конкретній діяльності; здатність до творчості, до 
генерування великої кількості ідей, прагнення до саморелізації тощо.

На основі поліхудожнього підходу було виокремлено такі педагогічні умови формування професійної компе-
тентності майбутніх вчителів образотворчого мистецтва: використання різних видів мистецтва у процесі 
вивчення студентами навчальних дисциплін фахового блоку; визначення педагогічного потенціалу фахових дис-
циплін і максимальне його використання у формуванні професійної компетентності студентів у закладі вищої 
освіти; з’ясування оптимального співвідношення інноваційних педагогічних технологій, сучасних методів і форм 
організації навчального процесу, що сприятиме формуванню професійної компетенції студентів; створення 
поліхудожнього освітнього простору, в якому образотворча діяльність слугуватиме предметно-просторовою 
основою навчального процесу.

Виокремлено критерії сформованості професійної компетентності майбутнього вчителя образотворчого 
мистецтва, а саме: мотиваційний, когнітивний і практичний, які дозволяють визначити її на всіх етапах про-
фесійної діяльності. Відповідно до критеріїв визначено показники виявлення кожного з них.

Проаналізовані показники та критерії дають змогу комплексно оцінити сформованість професійної ком-
петентності майбутніх учителів, визначити сучасний стан і передбачити динаміку формування професійної 
компетентності студентів педагогічних спеціальностей.

Ключові слова: професійна компетентність, образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво, вчитель 
образотворчого мистецтва, педагогічні умови.
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FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE TEACHERS  
OF FINE ARTS IN THE PROCESS OF STUDYING PROFESSIONAL DISCIPLINES

The article highlights the current state of research on the formation of professional competence of teachers of fine arts 
in higher education. A thorough analysis of psychological, pedagogical, and artistic literature showed that the problem 
of finding ways to form professional competence in future teachers of fine arts is quite relevant. In many scientific works, 
“professional competence” is mostly seen as a set of necessary knowledge and personality traits that allow you to 
professionally and effectively solve problems in a particular activity; ability to be creative, to generate a large number of 
ideas, the desire for self-realization, etc.

Based on the artistic approach the following pedagogical conditions of formation of professional competence of future 
teachers of fine arts were allocated: use of various kinds of art in the course of studying by students of bulk disciplines 
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of the professional block; determining the pedagogical potential of professional disciplines and its maximum use in 
the formation of professional competence of students in higher education; finding out the optimal ratio of innovative 
pedagogical technologies, modern methods, and forms of organization of the educational process, which will contribute 
to the formation of professional competence of students; creation of artistic educational space, in which art activity will 
serve as a subject-spatial basis of the educational process.

The criteria for the formation of professional competence of the future fine art teacher are motivational, cognitive, and 
practical, allow tо determine it at all stages of professional activity. According to the criteria the detection indicators of 
each criterion are determined.

The analyzed indicators and criteria make it possible to determine the current state and predict the dynamics of the 
formation of professional competence of students of pedagogical specialties.

Key words: professional competence, fine and decorative-applied arts, fine art teacher, pedagogical conditions.

Постановка проблеми. Наше глобалізоване 
сьогодення ставить перед системою вищої освіти 
завдання виховати особистість, готову до життєді-
яльності у високотехнологічному, конкурентному 
світі. Тож професійна компетентність повинна 
стати однією з найважливіших системотвірних 
характеристик діяльності сучасного педагога.

Компетентнісний підхід набув важливого зна-
чення в розвитку вітчизняного освітнього про-
стору початку ХХІ ст. Результатом навчання 
виступає низка компетенцій, володіння якими є 
умовою успішності життєдіяльності особистості, 
формування інтелектуального, соціокультурного 
і духовного капіталу суспільства, що відобра-
жено у проєкті «Стратегії розвитку вищої освіти 
в Україні на 2021–2031 роки».

Комплексність і складність поставлених перед 
вищою освітою завдань актуалізує пошук ефек-
тивних форм і методів для сучасної практики 
підготовки вчителів. Підґрунтям професійного 
становлення сучасного вчителя образотворчого 
мистецтва слугуватиме оволодіння ним техноло-
гіями педагогіки та психології, художньої освіти, 
традиційного народного мистецтва, особистісно-
професійний розвиток у мінливому соціокультур-
ному просторі.

Аналіз досліджень. Понятійно-терміноло-
гічну базу компетентнісного підходу та компе-
тентності обґрунтовано у працях вітчизняних і 
зарубіжних науковців Л. Алексєєвої, А. Байденко, 
О. Дубасенюк, Е. Зеєра, І. Зимньої, І. Зязюна, 
І. Єрмакова, О. Савченко, М. Холодної, А. Хутор-
ського, В. Ягупова та ін. Особливості формування 
професійної компетентності вчителів образот-
ворчого мистецтва були предметом дослідження 
В. Баннікова, І. Бірич, І. Зязюна, С. Коновець, 
Л. Масол, О. Отич, П. Пайдукова, О. Рудницької, 
С. Соломахи, Л. Хомич, О. Шевнюк та ін. Худож-
ньо-педагогічна компетентність і методика її фор-
мування розглядалася у дослідженні О. Смірнової, 
питання художньої компетентності як необхідної 
умови професійної діяльності учителя образот-
ворчого мистецтва висвітлено у працях О. Кайда-
новської, С. Коновець, І. Мужикової та ін.

Метою статті є з’ясування чинників оптиміза-
ції процесу формування професійної компетент-
ності студентів – майбутніх учителів образотвор-
чого мистецтва.

Виклад основного матеріалу. За умов модер-
нізації освіти, фундаментальних змін у суспільстві 
орієнтація закладів вищої освіти (далі – ЗВО) на 
підготовку конкурентоздатних, соціально актив-
них, творчо мислячих майбутніх педагогів потре-
бує оновлення змісту, завдань і методів навчання 
студентів ЗВО, спрямованого на всебічний роз-
виток особистості, самореалізацію й оволодіння 
ними фаховими компетентностями.

Професійна компетентність майбутнього вчи-
теля образотворчого мистецтва – це інтегративна 
якість особистості, яка забезпечує її готовність до 
усвідомленого і якісного здійснення педагогічної 
й художньої діяльності, ефективної організації 
художньої освіти школярів (Пайдуков, 2012: 63). 
У зміст професійної компетентності майбутнього 
вчителя образотворчого мистецтва входять такі 
компетенції, як: педагогічна, образотворча, про-
єктна, методична, науково-дослідна, рефлексивна.

Як основні критерії та показники сформо-
ваності професійної компетентності студен-
тів – майбутніх вчителів образотворчого мисте-
цтва виокремлено такі: мотиваційний критерій 
(позитивну мотивацію до професійної педагогіч-
ної діяльності, здійснення художньої діяльності; 
потребу у творчому самовираженні під час влас-
ної художньої діяльності, у науково-педагогіч-
них дослідженнях у галузі художнього навчання 
школярів, рефлексії у художній і педагогічній 
діяльності; стійкий інтерес до організації мис-
тецько-творчої діяльності школярів); когнітивний 
критерій (знання педагогіки, теорії й методики 
викладання образотворчого мистецтва, худож-
ньої освіти школярів; знання теоретичних основ 
рисунку, живопису, композиції, декоративно-
ужиткового мистецтва; знання методології та 
методики наукових досліджень, рефлексії, її орга-
нізації у професійній діяльності); практичний 
критерій (педагогічні, образотворчі, проєктні, 
дослідницькі, рефлексивні вміння й навички).
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Аналіз наукової літератури, спостереження, 
анкетування й опитування студентів спеціальності 
014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) 
дозволили визначити рівні (високий, середній, 
низький), які відображають динаміку розвитку 
професійної компетентності в майбутніх вчителів 
образотворчого мистецтва.

Високий (оптимальний) рівень сформова-
ності професійної компетентності дозволяє най-
більш ефективно здійснювати професійну діяль-
ність. Цей рівень притаманний студентам, у яких 
мотиви, потреби та інтереси в галузі педагогічної 
й мистецької діяльності мають стійкий характер; 
професійні знання глибокі та різнобічні, уміння і 
навички сформовані й активно застосовуються на 
практиці.

Середній рівень – достатній для здійснення 
якісної професійної діяльності. Характерний для 
студентів, у яких мотиви, потреби та інтереси в 
галузі педагогічної й мистецької діяльності про-
являються у більшості випадків, професійні зна-
ння недостаньо повні й різнобічні, вміння й нави-
чки сформовані, досить часто застосовуються у 
практичній діяльності.

Низький рівень – недостатній для здійснення 
професійної діяльності. Притаманний студентам, 
у яких мотиви, потреби й інтереси у галузі педаго-
гічної та мистецької діяльності мають нестійкий 
характер; професійні знання не глибокі, уміння й 
навички недостатньо розвинені та рідко застосо-
вуються на практиці.

У нашому дослідженні важливу роль у фор-
муванні професійної компетентності в майбут-
ніх учителів образотворчого мистецтва було 
відведено навчальним дисциплінам фахової під-
готовки. Зокрема, це «Живопис», «Педагогічний 
малюнок», «Декоративно-ужиткове мистецтво», 
«Композиція», «Методика викладання образот-
ворчого мистецтва», «Методи комп’ютерного 
проєктування» тощо.

Саме вивчення дисциплін фахового циклу 
дозволяє студентам оволодіти фундаментальними 
інтегрованими знаннями, вміннями та навичками, 
які згодом реалізовуються й розвиваються у про-
цесі професійної діяльності вчителів образот-
ворчого мистецтва; сприяє вирішенню широкого 
кола професійних завдань, проєктуванню своєї 
подальшої діяльності; формує їхнє усвідомлене 
прагнення до творчої самореалізації, самовизна-
чення в освітньому просторі, художно-педагогіч-
ній діяльності; надає значні можливості для ово-
лодіння основами професійної майстерності.

На початку цього навчального року нами було 
проведено діагностику рівня сформованості про-

фесійної компетентності студентів 3–4 курсів 
бакалаврату та 1–2 курсів магістратури (всього – 67 
студентів). Для визначення рівня сформованості 
професійної компетентності застосовувалися такі 
методи, як: експертної оцінки, спостереження, 
анкетування, самооцінки, аналізу продуктів 
художньо-творчої діяльності студентів.

Результати засвідчили, що 58,0% студентів 
мають низький рівень сформованості профе-
сійної компетентності; 27,4% – середній рівень; 
14,6 – високий рівень. Після завершення навчаль-
ного року буде проведено повторну діагностику 
сформованості професійної компетентності сту-
дентів для визначення ефективності запровадже-
них методичних підходів.

Заходи для підвищення рівня професійної ком-
петентності студентів здійснювалися за такими 
напрямами, як: теоретична і методична підготовка 
з дисциплін фахового циклу; практична, педаго-
гічна і художня діяльність здобувачів вищої освіти.

На основі поліхудожнього підходу було вио-
кремлено такі педагогічні умови формування 
професійної компетентності майбутніх вчителів 
образотворчого мистецтва:

1) використання різних видів мистецтва у про-
цесі вивчення студентами навальних дисциплін 
фахового блоку;

2) визначення педагогічного потенціалу фахо-
вих дисциплін і максимальне його використання у 
формуванні професійної компетентності студен-
тів у ЗВО;

3) з’ясування оптимального співвідношення 
інноваційних педагогічних технологій, сучасних 
методів і форм організації навчального процесу, 
що сприятиме формуванню професійної компе-
тенції студентів;

4) створення поліхудожнього освітнього про-
стору, в якому образотворча діяльність слугува-
тиме предметно-просторовою основою навчаль-
ного процесу.

Ми суголосні з думкою О. Смірнової стосовно 
значущості декоративно-ужиткового мистецтва 
у формуванні професійної компетентності май-
бутніх учителів образотворчого мистецтва (Смір-
нова,.2010: 8).

Тому розглянемо особливості викладання такої 
навчальної дисципліни, як «Декоративно-ужит-
кове мистецтво». Застосування його в освітньому 
процесі ЗВО сприяє розкриттю творчих здібнос-
тей та особистісного потенціалу студентів, фор-
муванню художньо-педагогічної компетентності, 
необхідної для подальшої професійної діяльності, 
а також залученню їх до мистецьких традицій 
свого народу.
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Педагогiка

Сучасне українське суспільство характеризу-
ється поступовою втратою зв’язку з одвічними 
традиціями, звичаями, що негативним чином 
позначається на духовному, художньо-творчому 
розвитку особистості студентів, призводить до 
ускладнення процесу професійного становлення 
майбутніх вчителів образотворчого мистецтва. 
Використання засобів декоративно-ужиткового 
мистецтва в освітньому процесі ЗВО заповнить 
недостатність спілкування молоді зі світом народ-
ного мистецтва.

У руслі сучасного розвитку педагогіки мисте-
цтва актуальним постає системний підхід до піз-
нання, за яким об’єкт дослідження доцільно роз-
глядати як самостійну систему, яка функціонує в 
середовищі та взаємодіє з іншими системами, в 
т. ч. інших середовищ. Тобто педагогічний про-
цес навчання мистецтва слід розглядати як само-
стійну систему, що функціонує в певному полі-
культурному середовищі та взаємодіє з такими 
системами, як народні традиції (їхній розвиток і 
неперервність); світоглядна система, оволодіння 
практичними навиками та інші освітні, виховні та 
розвиваючі системи.

Внаслідок застосування системного підходу в 
науці сформувалася інтегральна парадигма науко-
вого мислення, котру називають цілісною або сис-
темною. Виходячи з основних постулатів нової 
парадигми, можна сформулювати сучасні підходи 
до використання декоративно-ужиткового мисте-
цтва у підготовці вчителів образотворчого мисте-
цтва в ЗВО. Організація наукового і навчально-
виховного процесу у ЗВО повинна будуватися на 
сучасних розробках у галузі художньої освіти та 
педагогіки мистецтва, активно використовуючи 
традиції народної культури.

Основними принципами організації занять із 
декоративно-ужиткового мистецтва є: а) передача 
студентам знань про витоки, художні та виконав-
ські традиції народного мистецтва; б) формування 
уявлень про декоративність, які передбачають 
гармонійне і цілісне рішення художнього виробу; 
в) забезпечення проєктної та художньо-виконав-
ської культури, що включає засвоєння художньо-
технологічних прийомів виготовлення та декору-
вання виробів (Тимків, 2007: 117).

Когнітивний критерій передбачає формування 
у студентів знань про витоки, художні та виконав-
ські традиції народного декоративно-ужиткового 
мистецтва. Навчання повинно здійснюватися на 
основі осмисленого запам’ятовування та сприй-
няття головних, загальних і локальних особливос-
тей творів різних традиційних центрів народного 
мистецтва. З цією метою під час занять доцільно 

використовувати різноманітний ілюстративний 
матеріал, особливо зразки творів народних май-
стрів, проводячи їхній поглиблений художній 
аналіз на основі повного відображення зв’язку 
із середовищем, життям, традицією, історією 
народу, з народним світосприйманням, національ-
ною свідомістю.

Під час змістового аналізу художньої речі необ-
хідно висвітлювати такі питання: де, ким і як ство-
рений твір; яким чином форма, конструкція, декор, 
техніка виконання узгоджені з матеріалом і при-
значенням виробу; різноманітність орнаменталь-
них мотивів і техніки їх виконання в народному 
мистецтві; загальне і місцеве в художніх виробах 
різних шкіл традиційного ужиткового мистецтва; 
роль чуттєвого сприйняття природи та навколиш-
нього середовища у процесі виготовлення худож-
нього виробу майстром (Тимків, 2003: 133).

Ми поділяємо думку вітчизняної вченої Олени 
Отич стосовно технологій формування творчої 
індивідуальності майбутнього педагога. Серед 
таких учена виокремлює технологію «педагогіч-
ного роздуму» над змістом художнього твору; вер-
балізацію та педагогічну візуалізацію художніх 
вражень, описану Ю. Азаровим; художньо-педа-
гогічного аналізу творів мистецтва; тематичного 
добору мистецьких творів студентами для прове-
дення уроків і позанавчальних занять із мистецтва 
(Отич, 2009: 268).

Серед художньо-творчих технологій професій-
ної підготовки майбутніх учителів образотворчого 
мистецтва науковці виокремлюють сензитивно-
вербальні (Рудницька, 2005: 45), зміст яких має 
на меті формування навичок сприймання й оці-
нювання художнього образу у творах різних видів 
мистецтва та формулювання вербальної характе-
ристики змісту та ідеї художнього твору.

При доборі взірців художніх виробів не слід 
обмежуватися тільки одним видом народного про-
мислу – дуже важливо дати студентам уявлення 
про різні види традиційного декоративно-ужит-
кового мистецтва (кераміку, вишивку, різьблення 
тощо), їхню своєрідність, відзначити ансамбле-
вість художніх речей – їхнє гармонійне поєднання 
з навколишнім середовищем, іншими речами. 
Доцільно, щоб на заняттях студенти могли робити 
начерки та зарисовки окремих художніх виробів, 
які бажано виконувати як із експонатів музею, 
так і з археологічних знахідок, а також зразків 
народного мистецтва, що зберігаються в музеї 
або фонді навчального закладу. Перед студентами 
слід ставити конкретне завдання: виконати корот-
кочасні та довготривалі зарисовки всього виробу 
і фрагментів найбільш виразних орнаментальних 
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мотивів різних шкіл народного мистецтва. Такі 
матеріали становитимуть цінний методичний 
фонд кожного студента, на основі якого він надалі 
створюватиме власні творчі композиції художніх 
виробів (Тимків, 2003: 133–134).

Під час такої роботи студент «переживає» ком-
позицію й опановує певний обсяг знань, які дозво-
ляють зрозуміти основні принципи побудови ком-
позиційних структур. Окрім цього, засвоюються 
формотворчі, стилістичні та колористичні прин-
ципи, за допомогою яких народні майстри ство-
рювали гармонійно довершені твори, простота і 
лаконічність яких не перестають дивувати донині.

Духовний світ і естетична уява народу сто-
літтями складалися у щоденному спілкуванні з 
природою, яка наділила його відчуттям краси, 
прагненням створювати навколишні предмети 
яскравими та досконалими. Тому для формування 
у студентів уявлень про декоративність необхідно 
розвивати у них здатність сприймати та цінувати 
не тільки зразки мистецтва, але і навколишню 
природу, явища живої дійсності, бачити красу і 
досконалість форм. Цьому сприяє проведення екс-
курсій на природу, під час яких доцільно робити 
начерки та зарисовки різних об’єктів. Це допо-
може студентам глибше зрозуміти походження, 
характер і зміст декоративних форм у народному 
мистецтві, розкриє можливості та засоби застосу-
вання їх у майбутній творчій діяльності.

У процесі роботи над орнаментальною ком-
позицією необхідно націлювати студентів не 
тільки на відтворення відомих їм мотивів, але і 
на створення нових декоративних образів, навія-
них різноманітністю і багатством навколишнього 
рослинного і тваринного світу. Проєктування 
орнаментально-сюжетних композицій має важ-
ливе значення для формування розуміння ціліс-
ності художнього виробу. І лише безпосередня 
робота над таким вирішенням художнього виробу 
допоможе студентам розвинути знання компози-
ційних законів побудови форм і декору виробу.

Формування у студентів відчуття декоратив-
ності слід починати із простого: дати їм загальне 
поняття про орнамент, пояснити його зв’язок із 
природою, народним досвідом, традиціями наці-
ональної культури і т. п., підкреслити характерні 
особливості побудови орнаменту, його художньо-

образний зміст. Під час таких занять студенти 
повинні творчо використовувати традиційні еле-
менти та мотиви орнаменту, форми виробів міс-
цевої школи народної творчості, компонуючи їх 
по-своєму.

Практичний критерій передбачає спрямова-
ність занять на формування у студентів виконав-
ських навиків і умінь для виготовлення художніх 
виробів на основі знань, отриманих у процесі 
теоретичного навчання (особливо художнього 
аналізу виробів). На цих заняттях необхідно гли-
боко вивчати і використовувати в роботі ту тех-
ніку і високохудожні прийоми народного декора-
тивно-ужиткового мистецтва, які мають значні 
художні традиції та пов’язані з дійсно національ-
ною культурою. Студенти не копіюють зразки, 
а творчо використовують отримані знання та 
навики художньої діяльності. Виконані студен-
тами роботи повинні вирізнятися яскравою наці-
ональною своєрідністю, певною художньою цін-
ністю, характеризуватися якістю виконання, бути 
суспільно корисними.

Актуальність окреслених педагогічних умов 
до фахової підготовки вчителів образотворчого 
мистецтва зумовлена тим, що використання мис-
тецьких традицій в освітньому процесі ЗВО спри-
ятиме розвитку художньо-творчих здібностей 
студентів, їхній креативності та професійної ком-
петентності.

Безсумнівно, серед видів декоративно-ужит-
кового мистецтва насамперед необхідно вивчати 
ті, які найбільше розвинулися на теренах етногра-
фічного регіону, у якому знаходиться ЗВО.

Висновки. Таким чином, сучасний стан під-
готовки майбутніх вчителів образотворчого мис-
тецтва потребує більш ширшого використання 
можливостей навчальних дисциплін, у т. ч. й деко-
ративно-ужиткового мистецтва. Його педагогіч-
ний потенціал реалізований у процесі навчальної 
діяльності, сприятиме формуванню професійної 
компетентності студентів за умови дотримання 
комплексу педагогічних умов, окреслених у 
дослідженні.

Проблема формування професійної компетент-
ності майбутніх учителів образотворчого мисте-
цтва за умов освітнього простору ЗВО є значущою 
та створює перспективи подальших досліджень.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ МОДЕЛІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ  
МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ  

ДО РОБОТИ З МОЛОДИМИ СІМ’ЯМИ,  
ЩО ПОТРЕБУЮТЬ СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ

Підготовка майбутніх соціальних працівників до роботи з молодими сім’ями передбачає підготовку фахівця 
з високими професійними якостями на належному освітньо-кваліфікаційному рівні. Необхідним є розуміння важ-
ливості підготовки працівників до роботи з такою категорією клієнтів (у нашому випадку молодих сімей) задля 
створення, розширення та збереження цінностей та устоїв сім’ї як первинної ланки держави. Адже будь-яка 
сім’я починається саме з новоствореної молодої сім’ї як початку побудови сімейних устоїв, стосунків та фор-
мування сімейних цінностей. Тому нами розкрито проведення експерименту професійної підготовки майбутніх 
соціальних працівників до роботи з молодими сім’ями, спрямованого на перевірку ефективності використання 
умов під час підготовки студентів спеціальності «Соціальна робота» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бака-
лавр» щодо розробки та впровадження структурно-функціональної моделі професійної підготовки майбутніх 
соціальних працівників до роботи з молодими сім’ями, що потребують соціально-правового захисту. Проведено 
діагностування рівнів вираженості професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до роботи з моло-
дими сім’ями, якими є високий (творчий), середній (базовий) та низький (елементарний) рівні вираженості.

Перевірку рівня підготовки студентів у експериментальній та контрольній групах у роботі з молодими сім’ями 
здійснено за допомогою статистичного критерію χ2 (хі-квадрат) на основі діагностичного інструментарію на 
етапі констатувального та формувального експерименту за всіма критеріями професійної підготовки майбутніх 
соціальних працівників до роботи з молодими сім’ями (мотиваційний, особистісний, теоретичний (когнітивно-зміс-
товий) та діяльнісно-практичний). Зроблено висновок про підтвердження гіпотези про створення умов професійної 
підготовки майбутніх соціальних працівників до роботи з молодими сім’ями на основі проведеного дослідження 
щодо перевірки ефективності впровадження розробленої структурно-функціональної моделі професійної підготов-
ки майбутніх соціальних працівників до роботи з молодими сім’ями, що потребують соціально-правового захисту.

Ключові слова: професійна підготовка майбутніх соціальних працівників, модель професійної підготовки, 
критерії професійної підготовки майбутніх соціальних працівників, правовий захист молодої сім’ї.
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THE EFFICIENCY OF THE MODEL OF PROFESSIONAL TRAINING  
OF FUTURE SOCIAL WORKERS TO THE COLLABORATION  

WITH YOUNG FAMILIES IN DEMAND

The training of future social workers to the collaboration with young families involves training a specialist with high 
professional qualities at the appropriate educational and qualification level. It is necessary to understand the importance 
of training employees with this category of clients (in our case, young families) to create, expand and preserve the values 
and structures of the family as the primary link of the state. After all, any family begins with a newly created young family 
as the beginning of building family systems, relationships and the formation of family values. Therefore, we opened an 
experiment of professional training of future social workers to work with young families aimed at testing the effectiveness 
of the use of conditions in training students majoring in “Social Work” at the educational qualification level “bachelor” 
to develop and implement a structural and functional model of training future social workers to cooperate with young 
families in need of social and legal protection. Diagnosis of the levels of severity of professional training of future social 
workers to work with young families, which are high (creative), medium (basic) and low (elementary) levels of severity.

Checking the level of preparation of students in the experimental and control groups in working with young families 
was carried out using the statistical criterion χ2 (chi-square) on the basis of diagnostic tools at the stage of ascertainment 

Довга М. Ефективнiсть моделi професiйної пiдготовки майбутнiх соцiальних…
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and formative experiment on all criteria of training future social workers to work with young families (motivational, 
personal, theoretical (cognitive-semantic) and activity-practical). The conclusion on confirmation of the hypothesis about 
the created conditions of professional training of future social workers to cooperation with young families on the basis 
of the conducted research on check of efficiency of introduction of the developed structural and functional model of 
professional training of future social workers to cooperation with young families in need of social-legal protection.

Key words: professional training of future social workers, model of professional training, criteria of professional 
training of future social workers, legal protection of young family.

Постановка проблеми. Сучасний етап розви-
тку українського суспільства вимагає соціальних 
працівників як високо підготовлених фахівців, 
конкурентоспроможних на ринку праці, які б 
належно застосовували професійні права, ком-
петентності, обов’язки та інтереси. Для цього 
насамперед потрібна відповідна професійна під-
готовка із застосуванням різних методів навчання 
у закладах вищої освіти. Адже саме ця професія є 
досить тісною із соціальними проблемами нашого 
суспільства, що потім випливають у соціальні 
проблеми різних категорій клієнтів. Молода сім’я, 
як об’єкт роботи соціальних працівників, потре-
бує надання різних видів допомоги (реабілітацій-
ної, профілактичної тощо).

Проведене у 2019 році на базі Івано-Фран-
ківського міського центру соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді опитування соціальних 
працівників показало, що з такою категорією 
сімей досить тяжко працювати. Так, на запи-
тання: «В яких випадках проявляється складність 
роботи з молодою сім’єю?» відповіді соціаль-
них працівників були такими: у разі співпраці 
та надання консультацій і бесід, налагодження 
контакту – 10 (31,3%); невизнання наявних про-
блем, нерозуміння членів подружжя складних 
життєвих обставин та їх небажання вийти з цих 
обставин; проблеми у вирішенні життєвих про-
блем – 8 (25%); відсутність прикладу форму-
вання позитивного становлення сім’ї як такої, а 
саме побут, виховання дітей, сімейні цінності – 5 
(15,6%); категорії неповних сімей, які не мають 
позитивного досвіду виховання та ведуть нездо-
ровий спосіб життя, – 3 (9,4%); немає станов-
лення як сім’ї, матеріальні труднощі, професійне 
становлення – 2 (6,25%); батьківський потенціал 
на низькому рівні – 2 (6,25%); відсутність відпо-
відальності – 2 (6,25%).

Такі результати свідчать про необхідність 
належної підготовки майбутніх соціальних праців-
ників до роботи з молодими сім’ями, щоб фахівець 
соціальної сфери за будь-якої ситуації застосував 
набуті професійні права та обов’язки відповідно 
до сімейної проблеми, що склалася, та вирішив її 
на високому кваліфікаційному рівні підготовки.

Аналіз досліджень. На сучасному етапі роз-
витку української вищої освіти одним із напрямів 

професійної освіти є саме професійна підготовка 
майбутніх соціальних працівників. Це питання 
є досить актуальним, що випливає із суспіль-
них проблем та проблем молодих сімей, які є 
взаємопов’язаними та взаємоузгодженими. Під-
готовку майбутніх соціальних працівників опису-
вали та досліджували у свої працях такі науковці, 
як В. Андрущенко (Андрущенко, 2003: 372), І. Звє-
рєва (Звєрєва, 2013: 536), А. Капська (Капська, 
2010: 12–16), О. Карпенко (Карпенко, 2007: 374), 
В. Поліщук (Поліщук, 2003: 183) тощо. Щодо 
питань моделі професійної підготовки майбут-
ніх соціальних працівників до роботи з моло-
дими сім’ями, то соціальні дослідження відсутні. 
Тому нами розроблена структурно-функціо-
нальна модель професійної підготовки майбутніх 
соціальних працівників до роботи з молодими 
сім’ями, що потребують соціально-правового 
захисту (Михайлишин, Довга, 2020: 497–513) та 
проведена перевірка ефективності впровадження 
такої моделі.

Метою статті є перевірка ефективності впро-
вадження структурно-функціональної моделі 
професійної підготовки майбутніх соціальних 
працівників до роботи з молодими сім’ями, що 
потребують соціально-правового захисту.

Для досягнення поставленої мети використо-
вувалися такі методи, як: аналіз наукової літера-
тури (визначення підґрунтя проблеми професій-
ної підготовки майбутніх працівників соціальної 
сфери до роботи з молодими сім’ями); порівняль-
ний (порівняння результатів експериментального 
дослідження рівня підготовки студентів у експе-
риментальній та контрольній групах у роботі з 
молодими сім’ями на констатувальному та форму-
вальному етапах); кількісно-якісний аналіз (аналіз 
результатів експерименту на виявлення ефектив-
ності запропонованої структурно-функціональної 
моделі підготовки майбутніх соціальних праців-
ників до роботи з молодими сім’ями, що потре-
бують соціально-правового захисту) і абстрактно-
логічний (наведено висновки щодо професійної 
підготовки майбутніх соціальних працівників до 
роботи з молодими сім’ями на основі проведеного 
експериментального дослідження).

Виклад основного матеріалу. Педагогічний 
експеримент відбувався з 2018 по 2020 рр. на базі 
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Прикарпатського національного університету 
імені Василя Стефаника (ЕГ – 68 студентів) та 
Національного педагогічного університету імені 
М. П. Драгоманова (КГ – 82 студенти).

Експериментальне дослідження здійснювалося 
в процесі проведення зі студентами лекційних та 
практичних занять, позаудиторної роботи щодо 
виконання різних групових завдань до роботи з 
молодими сім’ями і обговорення різних проблем 
та аспектів діяльності із молодими сім’ями.

Перевірка ефективності впровадження роз-
робленої структурно-функціональної моделі 
(Михайлишин, Довга, 2020: 497–513) проводи-
лася шляхом зіставлення результатів дослідження 
в двох групах (експериментальній та контрольній) 
до та після проведення формувального експери-
менту в результаті статистичного аналізу.

Відповідно до завдань формувального екс-
перименту ефективність запропонованої струк-
турно-функціональної моделі професійної під-
готовки майбутніх соціальних працівників до 
роботи з молодими сім’ями, що потребують соці-
ально-правового захисту, здійснюється завдяки 
комплексному формуванню мотиваційного, осо-
бистісного, теоретичного (когнітивно-змісто-
вого) та діяльнісно-практичного критеріїв. Вияв-
лення рівнів вираженості професійної підготовки 
здійснювалося як на констатувальному, так і на 
формувальному етапах за допомогою методики 
Т. Елерса «Діагностика особистості на мотивацію 
до успіху», методики визначення рівня сформова-
ності загальних творчих здібностей особистості, 
методу експертних оцінок, авторської анкети. 
Також обов’язково враховувався аналіз опитувань 
соціальних працівників та студентів 4 курсу, ана-
ліз спостережень за розробленим навчально-мето-
дичним комплексом «Основи соціально-право-
вого захисту молодих сімей» (Dovga, 2020: 28–32) 
та соціальним проєктом «Освіта молодої сім’ї» 
(Михайлишин, Довга, 2019: 139–146).

Для встановлення істотних відмінностей та 
перевірки гіпотези у експериментальній та контр-
ольній групах щодо професійної підготовки сту-
дентів на визначених рівнях (високий (творчий), 
середній (базовий), низький (елементарний) ми 
застосували критерій χ2 (хі-квадрат).

Критерій χ2 (хі-квадрат) застосовується для 
порівняння розподілів об’єктів двох сукупностей 
за станом деякої властивості на основі вимірів за 
шкалою найменувань цієї властивості в двох неза-
лежних вибірках з розглянутих сукупностей (Гра-
барь, 1997: 96).

Тому на основі проведеного дослідження за 
всіма чотирма критеріями (мотиваційним, осо-

бистісним, теоретичним (когнітивно-змістовим) 
та діяльнісно-практичним) та трьома рівнями 
((високим (творчим), середнім (базовим), низьким 
(елементарним) можна перевірити нульову гіпо-
тезу про рівність імовірностей попадання об’єктів 
першої і другої сукупності в першу чи другу кате-
горію шкали вимірювання досліджуваних власти-
востей. Такі рівні визначилися за виділеними нами 
критеріями в процесі дослідження щодо визна-
чення рівня професійної підготовки до роботи з 
молодими сім’ями. Адже професійна підготовка є 
безперервним процесом у формуванні особистості 
майбутнього соціального працівника у майбутній 
професійній діяльності, що потребує відповідних 
етапів такої підготовки. Тому нами виділено такі 
критерії, які, на нашу думку, є важливими щодо 
визначення рівнів вираженості професійної підго-
товки до роботи саме з молодими сім’ями.

Для двостороннього критерію нульова гіпотеза 
H0 буде мати вигляд H0: pКі = pЕі, а альтерна-
тивна гіпотеза – H1: pКі ≠ pЕі (Грабарь, 1997: 97).

Для перевірки нульової гіпотези за допомогою 
критерію χ2 (хі-квадрат) здійснюється розрахунок 
статистики критерію (відповідно до експеримен-
тальних даних, отриманих під час спостереження) 
Тспост [68, с. 101]:

Тспост
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де n1 та n2 – загальна кількість респондентів 
у групах;

О1і – кількість студентів контрольної групи 
та О2і – кількість студентів експериментальної 
групи, які потрапили до і-ої категорії (і = 1 – низь-
кий (елементарний), і = 2 – середній (базовий),  
і = 3 – високий (творчий);

С – максимальна кількість категорій (С = 3).
У межах прийнятого рівня значимості α = 0,01, 

тобто з імовірністю 0,99, для ступенів вільності 
ν = С – 1 = 2 (с=3) критичне значення статистики 
критерію становитиме Ткрит = 9,210 [1, с. 130].

Перевірка за допомогою статистичного крите-
рію χ2 (хі-квадрат) щодо рівня підготовки студен-
тів у експериментальній та контрольній групах у 
роботі з молодими сім’ями на констатувальному 
етапі експерименту показано в табл. 1.
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Довга М. Ефективнiсть моделi професiйної пiдготовки майбутнiх соцiальних…



Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 35, том 5, 2021316

Педагогiка

Відповідно до умов застосування двосторон-
нього критерію χ2 (хі-квадрат), згідно з таблицею 
для такого ступеня свободи (ν =1) і рівня значи-
мості α = 0,01, найшли Ткрит = 9,210. Тому звідси, 
за результатами обчислення Тспост < Ткрит  
(1,03 < 9,210), тобто з імовірністю 0,99, можна 
сказати, що рівні прояву критеріїв до майбут-
ньої професійної діяльності в роботі з молодими 
сім’ями у студентів експериментальної та контр-
ольній груп є однаковими. Свідченням цього є під-
твердження нульової гіпотези (Тспост < Ткрит),  
коли показники у контрольній та експеримен-
тальній групах на початку експерименту мають 
однакові умови.

Отже, переважає низький (елементарний) 
рівень прояву професійної підготовки: 41,905% 
студентів експериментальної групи і 48,6025% 
студентів контрольної групи. Також щодо серед-
нього (базового) рівня студентів, то експеримен-
тальна група – 33,53%, а контрольна – 31,3725%. 
При цьому високий (творчий) рівень досліджува-
них становить лише 24,565% у експерименталь-
ній групі та 20,025% – у контрольній групі.

Отже, на основі проведеного анкетування та 
застосування методик серед студентів експеримен-
тальної та контрольної груп ми можемо зробити 
висновки, що студенти практично не мають точ-
ного розуміння роботи соціального працівника з 
молодими сім’ями, різні аспекти його діяльності; у 
них переважає низький рівень підготовки до роботи 
з молодими сім’ями, що є свідченням недостат-
ньої підготовленості до професійної діяльності; 
не досить сформовані професійні знання, уміння 
і навички, що є необхідними у роботі з молодими 
сім’ями. Безумовно, що підготовці майбутніх соці-
альних працівників до роботи з молодими сім’ями 
у навчальних закладах педагогічних спеціальнос-
тях не приділялася належна увага, свідченням чого 
є діагностовано низька теоретична та практична 
підготовка до роботи з молодими сім’ями.

Також під час опитування соціальних праців-
ників визначена відсутність методичних мате-
ріалів для підготовки їх як студентів у закладах 
вищої освіти, що практично всі аспекти діяль-

ності з молодими сім’ями вони дізналися в про-
цесі виконання своїх посадових обов’язків.

Таким чином, необхідно зробити висновок про 
відсутність єдності у підготовці студентів як май-
бутніх соціальних працівників до роботи з моло-
дими сім’ями; відсутність мотиваційної спрямо-
ваності і бажання працювати саме з молодими 
сім’ями; відсутність спецкурсів та дисциплін, які 
спрямовані на підготовку майбутніх соціальних 
працівників до роботи саме з молодими сім’ями і, 
відповідно, малої кількості літератури з такої про-
блематики.

Тому ефективність структурно-функціональ-
ної моделі формування професійної підготовки 
майбутніх соціальних працівників до роботи з 
молодими сім’ями ми визначали шляхом порів-
няння формувального та констатувального етапів 
експерименту із застосуванням діагностувального 
критерію.

Визначення рівня мотиваційного критерію на 
формувальному етапі експерименту здійснено за 
методикою Т. Елерса «Діагностика особистості 
на мотивацію до успіху» та порівняно її з конста-
тувальним етапом експерименту. За результатами 
обчислення Тспост < Ткрит (7,81 < 9,210), тобто 
з імовірністю 0,99, можна сказати, що рівень 
мотиваційного критерію до майбутньої профе-
сійної діяльності в роботі з молодими сім’ями у 
студентів експериментальної та контрольній груп 
є однаковим. Отже, зменшилася кількість студен-
тів експериментальної групи з низьким (елемен-
тарним) рівнем вираженої підготовки до 2,94%, а 
контрольної до 13,41% щодо мотиваційного кри-
терію. Тоді як кількість студентів ЕГ з високим 
(творчим) рівнем збільшилася до 70,59%, а сту-
дентів із середнім (базовим) рівнем – до 26,47% 
ЕГ і 32,93% КГ. У контрольній групі високий 
(творчий) рівень залишився 53,26%,

Таким чином, можна стверджувати, що у біль-
шості студентів саме експериментальної групи 
проявився мотив та спрямованість, інтерес та 
бажання до роботи з молодими сім’ями, підви-
щився рівень потреби в оволодінні знаннями, 
уміннями та навичками, що є необхідними для 

Таблиця 1
Визначення статистики критерію χ2 (хі-квадрат) щодо рівнів прояву критеріїв  

підготовки студентів у роботі з молодими сім’ями на етапі констатувального експерименту

Вибірка, обсяг вибірки

Категорія 1 
(низький 

(елементарний) 
рівень)

Категорія 2 
(середній 
(базовий) 
рівень)

Категорія 3 
(високий 
(творчий) 

рівень)

Результати 
обчислення 

за статистичним 
критерієм Тспост

Контрольна група, n1 = 82 О11 = 40 О12 = 26 О13 = 16 1,03Експерименталь-на група, n2 = 68 О21 = 28 О22 = 23 О23 = 17
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професійної діяльності з молодими сім’ями, та 
реалізації їх на практиці. Оскільки саме в експе-
риментальній групі досить суттєво підвищився 
високий (творчий) рівень (на 7,61%) і зменшився 
низький (елементарний) рівень (на 10,3%) за 
мотиваційним критерієм. Тоді як у контроль-
ній групі низький (елементарний) зменшився на 
1,73%. Середній (базовий) рівень у двох групах 
збільшився на 2,69% у КГ та 1,93 у КГ.

Визначення рівня особистісного критерію 
на формувальному етапі експерименту нами 
здійснено за методикою визначення рівня сфор-
мованості загальних творчих здібностей осо-
бистості та порівняно з констатувальним ета-
пом експерименту. За результатами обчислення  
Тспост < Ткрит (12,25 > 9,210), тобто з імовір-
ністю 0,99, можна сказати, що рівень вираженості 
особистісного критерію до майбутньої профе-
сійної діяльності в роботі з молодими сім’ями у 
студентів експериментальної та контрольній груп 
є різним. Тож, зменшилася кількість студентів 
експериментальної групи з низьким (елементар-
ним) рівнем вираженої підготовки до 8,72% та 
контрольної групи до 31,38% щодо особистісного 
критерію. Тоді як кількість студентів із середнім 
(базовим) рівнем збільшилася до 58,23% ЕГ та до 
49,08% КГ, а з високим (творчим) – до 33,05% ЕГ 
та 19,54% КГ.

Отже, можна стверджувати, що у більшості 
студентів експериментальної та контрольної груп 
будуть проявлятися та розвиватися професійно 
важливі особистісні характеристики, задатки та 
їх прояви у процесі роботи з молодими сім’ями. 
Оскільки, як ми бачимо, що за результатами 
дослідження особистісного критерію досить 
суттєво збільшився високий (творчий) рівень 
(18,35% у ЕГ та на 9,78 у КГ) та середній (базо-
вий) рівень у двох групах (на 10,93% у ЕГ та на 
6,4% у КГ). Також знизився низький (елементар-
ний) рівень за особистісним критерієм на 29,28% 
у ЕГ та на 16,18% у КГ.

З метою визначення рівня теоретичного (ког-
нітивно-змістового) критерію на формувальному 
етапі експерименту ми використали авторську 
анкету та порівнюємо її з констатувальним ета-
пом експерименту. За результатами обчислення 
Тспост > Ткрит (12,59 > 9,210), тобто з імовір-
ністю 0,99, можна сказати, що рівень вираженості 
теоретичного (когнітивно-змістового) критерію 
до майбутньої професійної діяльності в роботі з 
молодими сім’ями у студентів експериментальної 
групи є відмінним від рівня у контрольній групі. 
Зменшилася кількість студентів експерименталь-
ної групи з низьким (елементарним) рівнем вира-

женої підготовки до 11,76% щодо теоретичного 
(когнітивно-змістового) критерію та контрольної 
групи до 36,59%. Тоді як кількість студентів ЕГ із 
середнім (базовим) рівнем збільшилася до 57,35% 
та КГ до 45,12%, а з високим (творчим) до 30,88% 
(ЕГ) та 18,29% (КГ).

У результаті можна стверджувати, що у біль-
шості студентів наявні необхідні знання для 
роботи з молодими сім’ями, сформовані поняття 
та сутності щодо молодих сімей, знання різних 
аспектів професійної діяльності соціальних пра-
цівників, уміння працювати з інформацією в 
роботі з молодими сім’ями. Як бачимо за резуль-
татами дослідження, на етапі формувального екс-
перименту у двох групах зріс високий (творчий) 
рівень (на 20,59% у ЕГ та на 8,53% у КГ) та серед-
ній (базовий) рівень (на 14,7% у ЕГ та на 7,32% 
у КГ). Відповідно, знизився низький (елементар-
ний) рівень творчого (когнітивно-змістового) кри-
терію на 35,3% у ЕГ та на 15,85% у КГ.

Для визначення рівня діяльнісно-практичного 
критерію на формувальному етапі експерименту 
ми використали метод експертних оцінок та порів-
няли з констатувальним етапом експерименту. 
За результатами обчислення Тспост > Ткрит  
(12,71 > 9,210), тобто з імовірністю 0,99, можна 
сказати, що рівень вираженості діяльнісно-прак-
тичного критерію до майбутньої професійної 
діяльності в роботі з молодими сім’ями у сту-
дентів експериментальної групи є відмінним від 
рівня у контрольній групі. Тому, відповідно, змен-
шилася кількість студентів експериментальної 
групи з низьким (елементарним) рівнем вираже-
ної підготовки до 36,76% щодо діяльнісно-прак-
тичного критерію, а контрольної – до 65,85%. Тоді 
як кількість студентів із середнім рівнем збільши-
лася до 33,82% ЕГ та до 19,51% КГ, а з високим – 
до 29,41% ЕГ та до 14,63% КГ.

Таким чином, можна стверджувати, що у сту-
дентів проявляються однаковою мірою необхідні 
вміння і навички, вони оволодіють методиками 
та технологіями різних форм діяльності соціаль-
ного працівника у роботі з молодими сім’ями, 
розвиватимуть вміння налагоджувати контакт та 
спілкуватися з молодими сім’ями і сприятимуть 
побудові позитивної атмосфери в процесі про-
фесійної діяльності з молодими сім’ями. Отже, 
за результатами дослідження на етапі формуваль-
ного експерименту підвищився високий (творчий) 
рівень (на 19,12% у ЕГ та на 7,31% у КГ) та серед-
ній (базовий) рівень (на 13,23% у ЕГ та на 6,1% у 
КГ). Відповідно, зменшився низький (елементар-
ний) рівень діяльнісно-практичного критерію на 
32,36% у ЕГ та на 13,42 у КГ.

Довга М. Ефективнiсть моделi професiйної пiдготовки майбутнiх соцiальних…
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Отримані результати дослідження на етапі 
формувального експерименту можна підсуму-
вати та визначити середнє арифметичне за всіма 
чотирма критеріями трьох рівнів.

Результати проведених досліджень на етапі 
формувального експерименту рівня підготовки 
студентів експериментальної та контрольної груп 
показано у табл. 2.

Для контрольної групи на етапі формуваль-
ного експерименту отримані результати показано 
у табл. 3.

Тому можна перевірити за допомогою статис-
тичного критерію χ2 (хі-квадрат) рівень підго-
товки студентів у експериментальній та контроль-
ній групах у роботі з молодими сім’ями на етапі 
формувального експерименту (табл. 4).
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Отже, за результатами обчислення Тспост >  
> Ткрит (9,496 > 9,210), тобто з імовірністю 0,99, 
можна сказати, що рівні прояву критеріїв до май-
бутньої професійної діяльності в роботі з моло-
дими сім’ями у студентів експериментальної 
групи є відмінним стосовно контрольної групи. 
За результатами дослідження на етапі формуваль-
ного експерименту щодо визначення рівнів прояву 
критеріїв підвищився високий (творчий) рівень 
до 40,98% ЕГ та 26,43% КГ. Також підвищився 
і середній (базовий) рівень до 43,92% КГ та до 
36,66% КГ. Щодо низького (елементарного) рівня, 
то він знизився до 15,045% ЕГ та до 36,81 КГ.

Отримані результати рівнів прояву критеріїв 
до майбутньої професійної діяльності в роботі 
з молодими сім’ями на етапі здійснення форму-
вального експерименту можна показати у формі 
діаграми порівняно з результатами констатуваль-
ного експерименту (рис. 1).

Таким чином, за результатами дослідження 
на етапі формувального експерименту підви-
щився високий (творчий) рівень до 40,98% у ЕГ 
та до 26,43% у КГ та середній (базовий) рівень до 
43,98% у ЕГ та до 36,66% у КГ. Відповідно, змен-

Таблиця 2
Визначення рівнів прояву критеріїв професійної підготовки  

студентів експериментальної групи на етапі формувального експерименту
Рівень вираженості  

професійної підготовки
ЕГ до ЕГ після

К-сть студ. % К-сть студ. %
Високий (творчий) 17 24,565 28 40,98
Середній (базовий) 23 33,53 30 43,98
Низький (елементарний) 28 41,305 10 15,045
Всього 68 100 82 100

Таблиця 3
Визначення рівнів прояву критеріїв професійної підготовки  

студентів контрольної групи на етапі формувального експерименту
Рівень вираженості  

професійної підготовки
КГ до КГ після

К-сть студ. % К-сть студ. %
Високий (творчий) 16 20,025 22 26,43
Середній (базовий) 26 31,3725 30 36,66
Низький (елементарний) 40 48,6025 30 36,81
Всього 68 100 82 100

Таблиця 4
Визначення статистики критерію χ2 (хі-квадрат) щодо рівнів прояву критеріїв підготовки 

студентів у роботі з молодими сім’ями на етапі формувального експерименту

Вибірка, обсяг вибірки

Категорія 1 
(низький 

(елементарний) 
рівень)

Категорія 2 
(середній 
(базовий) 
рівень)

Категорія 3 
(високий 
(творчий) 

рівень)

Результати 
обчислення 

за статистичним 
критерієм Тспост

Контрольна група, n1 = 82 О11 = 30 О12 = 30 О13 = 22 9,496Експериментальна група, n2 = 68 О21 = 10 О22 = 30 О23 = 28
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шився низький (елементарний) рівень загальної 
професійної підготовки майбутніх соціальних 
працівників до роботи з молодими сім’ями до 
15,045% у ЕГ та до 36,81 у КГ.

Висновки. На підставі отриманих результатів 
та проведення порівняльного аналізу експери-
ментальної та контрольної груп на констатуваль-
ному та формувальному етапах експерименту 
можна стверджувати, що відбулися суттєві зміни 
у рівнях вираженості професійної підготовки 
студентів експериментальної та контрольної 
груп. Оскільки за результатами дослідження на 
етапі формувального експерименту підвищився 
високий (творчий) рівень (на 16,415% у ЕГ та 

Рис. 1. Загальний рівень професійної підготовки майбутніх  
соціальних працівників до роботи з молодими сім’ями  

на етапі формувального експерименту

на 6,405% у КГ) та середній (базовий) рівень (на 
10,39% у ЕГ та на 5,29% у КГ). Тоді як низький 
(елементарний) рівень загальної професійної 
підготовки майбутніх соціальних працівників до 
роботи з молодими сім’ями зменшився на 26,86% 
у ЕГ та на 11,7925% у КГ.

Отримані результати на етапі формуваль-
ного експерименту підтверджують ефективність 
висунутої нами гіпотези і, відповідно, вказують 
на ефективність розробленої нами структурно-
функціональної моделі професійної підготовки 
майбутніх соціальних працівників до роботи з 
молодими сім’ями, що потребують соціально-
правового захисту.
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