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УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У цьому науковому дослідженні висвітлюються питання управління процесами соціокультурної діяльності. 
Соціокультурна діяльність перебуває в тісному зв’язку з різними сферами суспільного життя, поступово прони-
зуючи їх усі, тому дослідження чинників управління процесами соціокультурної діяльності має суттєве значен-
ня з погляду об’єктивного висвітлення процесів громадського життя. Менеджмент соціокультурної діяльнос-
ті в контексті управління процесами соціокультурного розвитку суспільства здатний ефективно вирішувати 
питання належного спрямування позитивних тенденцій громадського життя та сприяти підвищенню загально-
го культурного рівня життя сучасного суспільства.

Актуальність заявленої тематики дослідження зумовлена необхідністю більш поглибленого вивчення 
основних чинників, що мають значення в контексті формування процесів соціокультурного життя сучасного 
суспільства та визначення пріоритетних напрямів розвитку процесів соціокультурної діяльності в сучасних 
умовах. Методологія цієї наукової роботи має у своїй основі поєднання аналітичного дослідження чинни-
ків впливу соціокультурної діяльності на різноманітні сфери суспільного життя та теоретичного аналізу 
ступеня впливу управляння процесами соціокультурної діяльності на зміну загальної обстановки в сучасному 
суспільстві в бік його покращення. Основними результатами цього наукового дослідження слід уважати 
визначення основних чинників управління процесами соціокультурної діяльності та підкреслення потреби у 
встановленні тісних взаємозв’язків із соціальною та культурною сферами життя суспільства. Перспективи 
подальших наукових досліджень у визначеному напрямі зумовлені необхідністю в ретельному вивченні зна-
чення управління процесами соціокультурної діяльності в контексті позитивних змін у культурній та соці-
альній сферах життя сучасного суспільства, а також потребою в якісному розумінні ступеня складності 
проблем нинішнього громадського життя та методів їх вирішення. Прикладна цінність цієї наукової роботи 
зумовлена можливістю застосування у практичній сфері отриманих результатів із метою врегулювання 
насущних питань покращення якості життя сучасного суспільства та якісного вирішення наявних проблем 
соціокультурної сфери.

Ключові слова: соціокультурна діяльність, управляння соціальними процесами, менеджмент соціокультурної 
діяльності, соціокультурний досвід, соціальна культура, громадська сфера.
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MANAGEMENT OF SOCIO-CULTURAL ACTIVITY PROCESSES

This research covers the management of socio-cultural activities. Socio-cultural activities have a close connection 
with various spheres of public life, gradually permeating them all, so the study of factors controlling the processes of 
socio-cultural activities is essential in terms of objective coverage of the processes of public life. Management of socio-
cultural activities in the context of managing the processes of socio-cultural development of society is able to effectively 
address the issue of proper direction of positive trends in public life and contributes to improving the overall cultural 
standard of living of modern society.

The relevance of the stated research topic is due to the necessity for a more in-depth study of the main factors that 
are important in the context of forming the processes of socio-cultural life of modern society and determining priority 
areas for socio-cultural activities in modern conditions. The methodology of this research is based on a combination of 
analytical study of the factors influencing socio-cultural activities in various spheres of public life and theoretical analysis 
of the degree of influence of socio-cultural management on changing the general situation in modern society to improve 
it. The identifying of the main factors in the management of socio-cultural activities and emphasising of the necessity to 
establish close links with the social and cultural spheres of society should be considered the main results of this research. 
Prospects for further research in this area are primarily due to the necessity to carefully study the importance of managing 
socio-cultural activities in the context of positive changes in cultural and social life of modern society, as well as the 
necessity for a qualitative understanding of the complexity of current public life and methods. The applied value of this 
scientific work is due to the possibility of applying in practice the results obtained in order to address pressing issues of 
improving the quality of life of modern society and qualitive solutions to existing problems of the socio-cultural sphere.

Key words: sociocultural activity, management of social processes, management of sociocultural activity, sociocultural 
experience, social culture, public sphere.

Постановка проблеми. Соціально-культурна 
діяльність поступово розвивається в контексті 
соціального прогресу, основу якого Г. Спенсер 
розкриває в такій ідеї: «… Прогрес може відбува-
тися тільки шляхом поліпшення індивідів унаслі-
док поліпшення суспільних відносин та шляхом 
подальшого поліпшення суспільних відносин уна-
слідок поліпшення індивідів» (Спенсер, 1997: 23).

Соціально-культурну діяльність вирізняють 
властиві тільки їй характерні риси. По-перше, 
вона здійснюється у вільний час (дозвілля), виріз-

няється добровільністю, свободою вибору, актив-
ністю, ініціативою індивідуумів, різних груп та 
всього суспільства. По-друге, подібна діяльність 
характеризується регіональними, національними, 
етнічними традиціями й особливостями. По-третє, 
вирізняється різноманіттям видів, які базуються 
на громадських, культурних, пізнавальних, полі-
тичних, соціальних, сімейних, побутових, про-
фесійних, художніх та інших інтересах та напря-
мах, що стосуються різних вікових категорій. 
Важливим є те, що вона не пов’язана з різними 
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видами виробничої, навчальної діяльності й не 
повинна мотивовано залежати від бізнесу чи при-
бутку. Відбувається вільний вибір занять власного 
дозвілля, пов’язаних із саморозвитком, самореалі-
зацією, рекреацією, спілкуванням, задоволенням, 
оздоровленням, що ґрунтуються на інтересах та 
потребах особистості (Комлєва, 2014: 89).

Соціально-культурна діяльність повинна мати 
глибоку особистісну спрямованість, оскільки, з 
одного боку, об’єднує в собі біологічні особли-
вості, а з іншого – соціально-психологічну струк-
туру, виявляє риси індивідуальності. Незважаючи 
на це, вона може здійснюватися не тільки інди-
відуально, а й різними колективами. У такому 
контексті їй властива цілеспрямованість дії, адже 
тільки свідомо поставлена мета, продуманість, 
аналіз ситуації, вибір способів і засобів досяг-
нення мети, які визначають послідовність дії, 
здатні привести її в рух. Оскільки соціокультурна 
діяльність має у своїй основі культурні цілі, то 
багато дослідників указують на її гуманістичний 
та культурологічний характер, що розвивається з 
часом (Комлєва, 2014: 90).

В умовах постіндустріальної епохи розви-
ток культури та її оновлення також потрапляють 
у залежність від енергії індивідів. Соціальна 
інерція екстенсивних видів діяльності приво-
дить до появи великих підсистем суспільства 
(мегамашин), які орієнтують культуру (а також 
релігію, освіту й науку) на значне примноження 
формально-організаційних аспектів життєді-
яльності. Сучасні структури активно адаптують 
(оптимізують) індивідуальне життя й зумовлю-
ють стандартність, обмежене розуміння духовно-
культурного та освітнього розвитку. Результатом 
культивування традиціоналізму в розумінні цін-
ностей є те, що культура зміщується на периферію 
соціального життя (Демченко, 2007: 59).

У педагогічних та інших дослідженнях остан-
нім часом як методологічне обґрунтування дуже 
часто використовують соціокультурний підхід. 
Це трапляється як у роботах зі спеціальності 
«Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти», 
так і за фахом «Теорія, методика й організація 
соціально-культурної діяльності». Широта кор-
донів його застосування в дослідженнях, трак-
тування та реалізація функцій, властивих цьому 
підходу в дослідженнях, має великий діапазон 
(Суртаєва та ін., 2019: 74), тому визначення голо-
вних чинників управління процесами соціокуль-
турної діяльності має бути впорядковане з точки 
зору організації цих процесів. Саме організація 
визначає характер їх перебігу та ступінь впливу 
на навколишнє середовище.

Розглянемо, як це розуміється в наукових 
дослідженнях. Під час аналізу сутності соціокуль-
турного підходу в освіті ми знаходимо його розу-
міння як наукового інструменту побудови дослі-
дження, основи побудови процесу виховання і 
освіти, окремого науково-педагогічного спряму-
вання. Весь сенс зводиться до визнання життє-
вого різноманіття як найважливішого ресурсу, 
відправної точки для аналізу ситуації, виокрем-
лення проблем, їх вирішення, що є основою роз-
витку педагогічної практики. Це передбачає, що 
за освоєнням культури людських відносин прямує 
опанування знань та умінь, а не навпаки (Сурта-
єва та ін., 2019: 74).

Загалом, процеси соціокультурної діяльності 
знаходять своє відображення у багатьох сферах 
соціального та культурного життя окремих людей 
та країн у цілому. Визначення особливостей 
управління цими процесами має величезне зна-
чення з точки зору їх подальшої належної спрямо-
ваності та більш поглибленого розуміння сутності 
цих процесів.

Аналіз досліджень. Дослідження широкого 
кола питань, що стосуються сутності управ-
ління соціокультурними процесами, посідає зна-
чне місце у наукових роботах В. В. Ніколиної, 
Н. А. Комлєвої, М. М. Суртаєвої, Н. Г. Миловано-
вої, О. А. Іванової та інших учених-дослідників, 
що вивчають різноманітні чинники соціокультур-
них відносин та справжнє місце людини в соці-
умі. Зазначені та інші дослідники підкреслюють у 
своїх наукових роботах значущість тематики соці-
окультурних відносин та потребу в поглибленому 
вивченні повного кола питань щодо визначення 
особливостей управління процесами соціокуль-
турних відносин із погляду можливостей покра-
щення соціального та культурного життя.

Мета статті – визначити головні чинники 
управління процесами соціокультурної діяльності.

Виклад основного матеріалу. Соціально-
культурну діяльність заведено розглядати як 
самостійну підсистему єдиної загальної системи 
соціалізації особистості, соціального виховання 
та освіти людей. Аналізуючи сутність соціально-
культурної діяльності, можна простежити взаємо-
дію творчих, репродуктивних і репродуктивно-
творчих елементів. Репродуктивність присутня в 
основних видах занять сфери дозвілля: в непро-
фесійній художній самодіяльності, в клубній 
практиці тощо. Водночас кожен учасник, залуче-
ний до соціокультурної діяльності, засвоюючи ази 
мистецтва, опановуючи організаторські вміння та 
інші процеси пізнання, реалізуючи свої інтереси 
й потреби, не тільки відтворює наявні зразки, а і є 
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безпосереднім творцем соціокультурного процесу. 
Узагальнюючи вищесказане, можна говорити про 
типологічні рівні соціально-культурної діяль-
ності, які можна класифікувати так: репродуктив-
ний (просте відтворення учасником діяльності 
наявних, відпрацьованих, форм, способів, пред-
метів тощо); репродуктивно-творчий (людина від-
криває щось нове для себе, але об’єктивно це не є 
новим); творчий (творчі моменти є провідними в 
діяльності) (Комлєва, 2014: 90).

В умовах інформаційної революції необхідно 
розкривати та фіксувати ключові пункти соціо-
культурного процесу з метою їх самоутворення 
з компонентів реального життя стосовно нових 
форм самореалізації та самоорієнтації людей. Із 
погляду стійкості еволюційного розвитку важ-
ливим є вивчення переходу від різноманіття під-
систем до досить великих утворень. Із них фор-
мується діяльність населення та більшість типів 
взаємовідносин (Ковальов, 2010: 74).

Найбільш поширеними підставами для кла-
сифікації форм соціокультурної діяльності є 
суб’єкт діяльності; місце здійснення; характер 
організації. Доцільною вважаємо класифікацію 
форм за ознаками суб’єкта діяльності; кількісних 
показників об’єкта впливу, якісної характерис-
тики аудиторії установи культури; громадського 
призначення та завдань культурно-розважаль-
ної діяльності; основних напрямів діяльності 
установ культури; організаційних особливостей 
форм культурно-просвітницької діяльності. Пере-
вагою слід уважати зумовленість вибору видів 
діяльності установ культури залежно від складу 
аудиторії за притаманними їй диференційними 
інтересами. Мається на увазі не тільки конкретна 
предметна спрямованість аматорських занять, а 
і їх загальна характеристика, прагнення людей 
до пошуку, творчості, до діяльності організатор-
ської, ціннісно-орієнтаційної, зверненої не тільки 
на себе, а й на зовнішнє оточення, а також певний 
багаж даних, що відображають результати дослі-
джень конкретних видів та жанрів художньої, кон-
кретно-предметної діяльності. Пошук нових кон-
цепцій не тільки дає певні позитивні результати, а 
й розкриває безліч нових аспектів, які потребують 
пильної уваги з боку вчених (Жарков, 2007: 90). 
Дослідження процесів соціокультурної діяльності 
зумовлені більш вагомим її значенням у ниніш-
ніх культурних, духовних, освітніх і виховних 
процесах. Особливо важливою є зміна ставлення 
до самого дозвілля, визнання його самоцінності 
(Комлєва, 2014: 91).

Соціально-культурна діяльність реалізується за 
умов спирання на різні принципи: педагогізацію 

навколишнього соціокультурного середовища; 
особистісний підхід; орієнтацію на культурно-
ціннісні відносини в організації культуротвор-
чості; пріоритет загальнолюдських інтересів; 
єдність і наступність соціально-педагогічного, 
культурно-історичного та національно-регіональ-
ного досвіду (Успек, 2009: 236–238); наступності 
традицій та інновацій. Крізь призму перерахова-
них принципів соціально-культурна діяльність 
розуміється як діяльність, спрямована на повний 
саморозвиток та самореалізацію особистості та 
груп у сфері дозвілля, може включати в себе різ-
номанітні проблеми в організації дозвілля: спіл-
кування, що розвиває відпочинок, знайомство з 
культурними цінностями тощо.

У соціально-культурній діяльності виділя-
ють такі компоненти: «ставлення до учня як до 
суб’єкта життя, здатного до соціокультурного 
розвитку та самозміни; ставлення до педагога 
як до посередника між учнями та культурою, 
здатного ввести його у світ культури й надати 
підтримку особистості в її індивідуальному 
вираженні у світі соціокультурних ціннос-
тей, ставлення до освіти як соціокультурного 
процесу, рушійними силами якого є діалог та 
співпраця його учасників у досягненні цілей 
творчого самовираження; ставлення до навчаль-
ного закладу як до цілісного, соціокультурного, 
освітнього простору, де відтворюються творчі 
способи життя, відбуваються культурні події, 
здійснюється виховання людини культури» 
(Суртаєва та ін., 2019: 74–75).

Сформована соціокультурна ситуація створює 
проблему комерціалізації культури, яка стосу-
ється як фінансово-господарських відносин, так 
і культурного складника життя суспільства. Як 
показує досвід, матеріального супроводу потре-
бує будь-яка діяльність, пов’язана з творчістю. 
Однак мало знайти кошти, адже необхідно і гра-
мотно ними скористатися, застосовуючи сучасні 
інноваційні технології менеджменту. Вирішення 
цієї проблеми лежить на плечах тих фахівців, які 
за родом професійної діяльності поєднують галузі 
економіки та управління, виступаючи посередни-
ками між ними, – менеджерах соціально-культур-
ної діяльності (Ігнатова та ін., 2016: 133).

Поняття «соціокультурна сфера» є складним 
та неоднозначним. Одні автори під соціокультур-
ною сферою розуміють «…галузь взаємин між 
людьми, які беруть участь у соціально-культур-
ному та духовному житті, широке коло суспіль-
них відносин, за яких задовольняються інтереси 
людей і вирішуються проблеми у сфері освіти, 
науки, культури й мистецтва, соціальної захище-
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ності проведення дозвілля, творчої діяльності та 
ін.» (Ніколина, 2017: 128).

Сучасне розуміння менеджменту соціально-
культурної діяльності базується на концепціях, що 
виникли в процесі еволюції теорії менеджменту. 
Поняття «менеджмент» широко використовується 
в теорії соціально-культурної діяльності, осо-
бливо в контексті технологій індустрії дозвілля та 
дозвіллєвого бізнесу. Сучасні автори під менедж-
ментом соціально-культурної діяльності розумі-
ють сукупність управлінських рішень, методів та 
способів управлінської діяльності в соціокультур-
ній сфері, а також особливий вид взаємозв’язків 
та взаємодій між учасниками соціально-культур-
них відносин.

У процесі здійснення своїх посадових обов’я-
зків менеджер соціально-культурної діяльності 
виконує такі функції:

1) організаційно-управлінську (розгляд та 
деталізація основних напрямів діяльності уста-
нови, вибір способів і методів для досягнення 
мети, поділ обов’язків між підлеглими працівни-
ками, об’єднання їх у робочі групи, здійснення 
контролю);

2) проектно-технологічну (дослідницька, ана-
літична, прогностична діяльність із розробки та 
реалізації проектів у галузі культури й мистецтва);

3) комунікативну (інформаційна взаємодія в 
різних сферах суспільної соціально-культурної 
практики, формування ділових і неформальних 
зв’язків);

4) маркетингову (проведення досліджень із 
виявлення споживачів соціально-культурних 
послуг і визначення вікових інтересів цієї аудито-
рії, сегментація ринку);

5) фінансово-економічну (розробка бізнес-пла-
нів, пошук інвесторів, продаж послуг соціокуль-
турних організацій на ринку);

6) юридично-правову (ведення всієї юридичної 
документації) (Новікова, 2013: 140–141).

Успіх діяльності менеджера соціально-куль-
турної сфери залежить: по-перше, від набору 
його професійних компетенцій, які є необхід-
ними атрибутами фахівця й показують рівень 
його володіння прийомами виконання різних 
управлінських операцій, що відбивають його 
розумові та практичні аспекти; по-друге, успіш-
ність професіоналізації залежить від наявності 
в менеджера таких характеристик, як швид-
кість і гнучкість мислення, розвинені естетичні 
почуття, вміння розуміти й цінувати прекрасне, 
багата уява, інтуїція, вміння народжувати оригі-
нальні ідеї, створювати щось нове у своїй роботі 
(Ігнатова та ін., 2016: 135).

Також йому властиві високі моральні якості, 
серед яких слід указати на щирість, порядність і 
справедливість, що роблять його не тільки успіш-
ним працівником, а й сумлінною людиною. Мене-
джер сфери культури повинен бачити у своїх під-
леглих особистість, гідну поваги, бути людяним і 
піклуватися про людей.

Таким чином, професійна підготовка сучасних 
менеджерів соціокультурної діяльності спрямо-
вана на формування особистості, яка характери-
зується не тільки високим інтелектуальним та 
соціокультурним, а й моральним потенціалом, 
що є основою його професійної культури. Сьо-
годні, коли потреба у фахівцях сфери культури та 
мистецтва настільки нагальна, орієнтація вищої 
освіти на підготовку випускника сфери управ-
ління процесами соціокультурної діяльності з 
високим духовно-моральним і особистісним 
потенціалом, що є показником повністю сфор-
мованої особистості, готової до здійснення своєї 
професійної діяльності в різних сферах життєді-
яльності, дозволить підготувати кваліфікованого 
фахівця, затребуваного на сучасному ринку праці. 
Це особливо важливо стосовно професійної під-
готовки фахівців, здатних якісно виконувати 
функції управління процесами соціокультурного 
життя. Адже впевненість у власних силах, що 
так необхідна працівникові управлінської сфери, 
формується саме під час вишівської підготовки та 
подальшої праці на певній ділянці робіт. Тільки 
поступове впровадження системної підготовки 
якісних фахівців здатне вирішити питання вихо-
вання майбутніх професіоналів сфери управління 
процесами соціокультурної діяльності.

Висновки. Функції соціокультурної діяльності 
є відправними точками, що визначають напрям 
діяльності, розкривають зміст роботи з урахуван-
ням особливостей кожної конкретної території.

Результати аналізу соціологічної літератури 
різних періодів дають змогу говорити про те, що 
функції соціокультурної діяльності виникають 
і зникають на певних відрізках часу залежно від 
потреб суспільства. Соціокультурна діяльність, 
як відомо, охоплює широке коло різнохарактер-
них, різнорівневих видів суспільно значущої 
діяльності. Важливість її в тому, що організа-
ція дозвілля здійснюється в соціально значущих 
цілях, зокрема й задоволення та розвитку соціо-
культурних потреб та інтересів як окремої осо-
бистості, групи, так і соціуму загалом. При цьому 
результативність управління соціокультурної 
діяльністю залежить від ступеня відповідності 
управління її основою – корінними підвалинами 
суспільства та культури. Обліку й освоєнню кон-
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кретного соціокультурного контексту сприяє 
усвідомлення суб’єктами управління потреби в 
підходах, які враховують історичний досвід і соці-
окультурні особливості управління процесами в 
тому або іншому соціумі. У політиці кожної дер-
жави існує цілий напрям, пов’язаний із плануван-
ням, проектуванням, реалізацією й забезпеченням 
соціокультурного життя суспільства, яким є так 
звана «соціокультурна політика». За основу про-
понованого напряму в галузі соціокультурного 
розвитку взято такі домінанти: соціокультурна 
політика як вираз соціально-політичної системи 
будь-якого суспільства існує як системний атри-
бут загальнодержавної політики; відображення 
ступеня лібералізму або авторитарності соціо-
культурної політики підпорядковане рівню розви-
тку прийнятих демократичних принципів і свобод 
у конкретному суспільстві. Соціокультурна полі-
тика має відпрацьовані типові механізми реалі-
зації своїх культурних орієнтирів та цінностей; 
соціально-ціннісні пріоритети соціокультурної 
політики формуються нормами, цінностями та 
ідеалами конкретного суспільства; сутність соціо-
культурної політики держави полягає не стільки у 
фінансуванні для підтримки й розвитку соціокуль-
турної діяльності конкретних установ культури, 
зміцнення матеріальної бази окремих об’єктів 
соціокультурної діяльності, скільки в соціальних 
ціннісних орієнтирах, готовності надати можли-
вості для культурного саморозвитку особистості, 
розвитку громадських рухів і соціальних форму-
вань у соціокультурній сфері. Можна сказати, що 
в умовах окремого регіону (залежно від характеру 
та інтенсивності проблем та наявних ресурсів) ті 
чи інші складники соціокультурного середовища 
можуть виступати як пріоритетні напрями соціо-
культурної політики.

На жаль, дослідження фахівців і практиків 
управління показують, що переходи на якісно 
вищий рівень соціокультурної ситуації носять не 
постійний, а фрагментарний характер. В основі 
соціокультурної діяльності у вигляді різних 
форм лежать принципи, форми й методи переда-
вання культурної спадщини новим поколінням, 
досвіду творчого сприйняття й створення нових 

предметів, форм та явищ у різних видах мисте-
цтва, організації естетично-насиченого, духовно-
морального дозвілля, що роками практикуються у 
вітчизняній соціально-культурній діяльності.

Соціокультурна діяльність як об’єкт соціаль-
ного управління передбачає формування принци-
пів, правил та процедур управління соціокультур-
ною діяльністю і встановлення зв’язків між ними, 
які дозволяють описувати та пояснювати про-
блеми й процеси управлінської діяльності з біль-
шим чи меншим ступенем вірогідності. Також 
у соціокультурній методології застосовуються 
принципи системності, різноманіття соціального 
життя, комплексності, аксіологічної (ціннісної) 
орієнтованості та ін.

У пропонованому науковому дослідженні 
використання соціологічного підходу до вивчення 
управління соціокультурною діяльністю та наяв-
них у цій галузі проблем полягає у цілісному 
баченні соціальної організації та процесів, що в 
ній відбуваються, а також у здійсненні їх комплек-
сного аналізу й узагальнення.

Сучасні підходи до управління вимагають 
зміни умов та принципів діяльності установ 
культури, модернізації управлінських механіз-
мів, підвищення відповідальності керівництва 
та співробітників установ культури за резуль-
тати роботи, вдосконалення фінансових та еко-
номічних інструментів, які використовуються 
задля розвитку соціокультурних установ. Управ-
ління соціокультурною діяльністю є важливим 
напрямом соціальної політики, яка багато в чому 
визначає комфортність проживання населення на 
будь-якій території. Тому управління процесами 
соціокультурної діяльності варто довіряти лише 
справжнім професіоналам своєї справи, фахів-
цям, що здатні брати на себе відповідальність за 
наслідки неправильно прийнятих рішень та орга-
нізовувати соціально-культурні процеси життя 
суспільства відповідно до його потреб і проблем. 
Тоді й можна буде вести мову про прийняття та 
впровадження ефективних програм соціально-
культурного розвитку суспільства та створення 
належних умов для покращення його загального 
рівня життя.
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ІСТОРІЯ ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА

У цьому науковому дослідженні висвітлюються питання історії хореографічного мистецтва з огляду на 
історичний розвиток сценічної культури та культури загалом. Хореографія посідає найважливіше місце у світо-
вій сценічній культурі, виступаючи одним із її складових елементів. Саме мистецтво хореографічної постанови 
багато в чому визначає зовнішній вигляд та сутність сучасних сценічних творів, що має суттєве значення з 
погляду оцінки історичного розвитку хореографічного мистецтва та ступеня його впливу на розвиток сучасної 
сценічної культури танцю. Історія розвитку хореографічного мистецтва тісно пов’язана з історією розвитку 
загальної сценічної й танцювальної культури, тому дослідження основних чинників її розвитку має суттєве зна-
чення з погляду дослідження розвитку загальної культури світу.

Актуальність окресленої тематики дослідження зумовлюється значенням хореографічного мистецтва в 
контексті розвитку сценічної культури та тісним зв’язком між історією хореографічного та сценічного мис-
тецтв загалом. Методологія цього наукового дослідження має у своїй основі поєднання системного аналізу істо-
рії хореографічного мистецтва з аналітичним дослідженням місця сучасної хореографії в сценічній культурі та 
культурі загалом з огляду на історичні паралелі їх сумісного розвитку. Основними результатами цього наукового 
дослідження слід уважати визначення головних чинників історичного розвитку хореографічного мистецтва та 
ролі й місця сучасної хореографії в контексті розвитку танцювальної та світової культури загалом. Перспекти-
ви подальших наукових досліджень у визначеному напрямі полягають у необхідності визначення головних чинни-
ків, що впливали та впливають на розвиток мистецтва хореографії в контексті формування головних особливос-
тей сучасної сценічної культури. Прикладна цінність цього наукового дослідження зумовлюється можливістю 
застосування у практичній сфері основних його результатів із метою визначення впливу особливостей розвитку 
хореографічного мистецтва в історичному контексті на загальний розвиток культури минулого та сучасності.

Ключові слова: хореографічне мистецтво, сценічна культура, історія хореографії, мова танцю, культура, 
розвиток творчості.
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HISTORY OF CHOREOGRAPHIC ART

This research covers the history of choreographic art in view of the historical development of stage culture and culture 
in general. Choreography occupies the most important place in the world stage culture, being one of its constituent 
elements. The very art of choreographic performance largely determines the appearance and essence of modern stage 
works, which is essential in terms of assessing the historical development of choreographic art and the degree of its 
impact on the development of modern stage culture of dance. The history of the development of choreographic art is 
closely connected with the history of the development of general stage and dance culture, so the study of the main factors 
of its development is essential in terms of studying the development of general world culture.

The relevance of the stated research topic is due to the importance of choreographic art in the context of the 
development of stage culture and the close connection between the history of choreographic and stage arts in general. 
The methodology of this research is based on a combination of systematic analysis of the history of choreographic art with 
analytical study of the place of modern choreography in stage culture and culture in general, given the historical parallels 
of their joint development. The determination of the main factors of historical development of choreographic art and the 
role and place of modern choreography in the context of the development of dance and world culture in general should 
be considered the main results of this research. Prospects for further research in a particular direction is the necessity to 
identify the main factors that had and have influenced the development of the art of choreography in the context of the 
formation of the main features of modern stage culture. The applied value of this research is due to the possibility to apply 
in practice its main results in order to determine the impact of the development of choreographic art in the historical 
context on the general development of culture of the past and present.

Key words: choreographic art, stage culture, history of choreography, language of dance, culture, development of 
creativity.

Постановка проблеми. З давніх часів людина, 
що не вміла говорити, використовувала для спіл-
кування з подібними до себе невербальну мову 
знаків: жести, рухи й танець. І сьогодні в кому-
нікаційних процесах велика частина інформації 
сприймається через мову жестів. Зважаючи на 
це, правильна інтерпретація невербальних зна-
ків спілкування між особою, яка генерує ідею, та 
особою, яка її сприймає, залишається актуальною 
проблемою ефективності комунікацій. Особлива 
роль у комунікаційних процесах відводиться й 
хореографічному мистецтву як сфері розвитку 
креативної, творчої особистості, що зорієнтована 
на перетворення та бере участь у формуванні куль-
тури суспільства (Мочалов, Мочалова, 2016: 98).

Мистецтво хореографії включає в себе поняття 
«танець» і «хореографія», які дуже близькі за зна-
ченням. Хореографія по своїй суті – це мистецтво 

танцю: постановки, композицій, балетного спек-
таклю. Танець, за визначенням В. Пасютинської, 
є мистецтвом пластичних і ритмічних рухів, 
музично-пластичною імпровізацією, створенням 
музично-танцювальних образів (Пасютинська, 
1985: 223).

Танець завжди висловлював ту епоху, в якій 
жило суспільство. Як перший засіб комунікацій, 
якими стала володіти людина протягом довгих 
століть, танець був і залишається засобом вира-
ження сподівань людини в процесі життя, напри-
клад: танцем зустрічали народження людини, 
висловлювали скорботу, проводжали її в останній 
путь, використовували як цілительський обряд 
(як-от шаманські танці). Із розвитком цивіліза-
ції танець знайшов риси світської розваги, став 
елітним мистецтвом, яке отримало назву «хорео-
графія» (Кабурнеєва, 2010: 186). Слід зазначити, 
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що вітчизняна танцювальна культура має свої 
витоки. Сучасний її стан характеризується вихов-
ними можливостями танцю, що має велику кіль-
кість жанрів.

Мистецтво хореографії й танець як мова 
хореографії є багатогранними явищами, які кож-
ному доступні не відразу, а тільки за допомогою 
навчання його основам, що базуються на інтер-
претації передавання інформації через мову 
танцю, тобто створеного образу інших світів, 
різних сторін життя. І ця інтерпретація має бути 
зрозумілою адресатам, сприйнятою без спотво-
рення. У цьому полягає зміст мови хореографії, 
тобто в передаванні яскравих сильних почуттів, 
красивих відносин, що супроводжується й поси-
лює сприйняття за допомогою музики (Мочалов, 
Мочалова, 2016: 98).

Питання вивчення історії розвитку хореогра-
фічного мистецтва довгий час зараховували до 
розряду теоретичних, тому вони не були включені 
до планів і тематик наукових досліджень. Таким 
чином, досить довго не було глибоких наукових 
досліджень щодо визначення цілей, змісту, техно-
логій вивчення історії розвитку мистецтва хорео-
графії та дослідження питань щодо становлення 
навчального процесу в системі типових хорео-
графічних закладів, що формувалися. Крім того, 
дослідники різноманітних чинників художньої 
освіти та розвитку художньої культури про хоре-
ографію та хореографічну освіту часто забувають 
взагалі (Юр’єва, 2007: 77).

Історія хореографії – це водночас історія розви-
тку та становлення сучасних техніко-естетичних 
видів спорту й систем фізичних вправ. Великі й 
малі стрибки, обертання, шпагати тощо є елемен-
тами танцювального мистецтва. Розвиваючись 
та вдосконалюючись, ці елементи лягли в основу 
художньої гімнастики, акробатики, фігурного 
катання, синхронного плавання тощо. Нині хоре-
ографія є головним засобом формування й розви-
тку пластичної виразності, артистизму (Мостова 
та ін., 2017: 46).

Дослідження історії розвитку хореографіч-
ного мистецтва є вельми важливими з погляду 
формування правильного уявлення щодо послі-
довності розвитку сучасної танцювальної куль-
тури та ролі й місця хореографії у цьому процесі. 
Справжнє культурне життя окремого народу 
є неможливим без чіткого визначення ролі та 
місця у цьому процесі його танцювальної куль-
тури, тому історія розвитку хореографічного 
мистецтва потребує свого чіткого визначення в 
контексті культури окремого народу та культури 
людства загалом.

Аналіз досліджень. Дослідження широкого 
кола питань, що стосуються історії хореографіч-
ного мистецтва, мають місце у роботах Е. Кабур-
неєвої, Н. Мочалової, Д. Мочалова, В. Пасютин-
ської, Т. Мостової, І. Дегтярьова, Т. Дьомочкіної та 
багатьох інших дослідників, що вивчають питання 
розвитку культури танцю та місця сучасного хоре-
ографічного мистецтва у цьому процесі загалом 
та у контексті його історичного розвитку зокрема. 
Мистецтво хореографії досліджується у наукових 
роботах указаних авторів із погляду визначення 
його впливу на розвиток танцювальної культури 
слов’янського народу та значення хореографії 
не тільки щодо її впливу на культуру танцю, а й 
беручи до уваги місце хореографії у спортивній 
та інших сферах. Учені-дослідники визначають 
головні чинники історичного розвитку хорео-
графічного мистецтва, вказують на необхідність 
приділення хореографічним елементам належної 
уваги під час відпрацювання музичних і танцю-
вальних програм та на важливість ґрунтовного 
вивчення історії хореографічного мистецтва у 
сучасних навчальних закладах.

Мета статті – визначити головні чинники істо-
ричного розвитку хореографічного мистецтва у 
контексті його впливу на танцювальну культуру 
сучасності.

Виклад основного матеріалу. Мистецтво 
відіграє значну роль у житті людини, посіда-
ючи при цьому особливе місце. Узагальнюючи, 
переробляючи і (в особливій манері, властивій 
певному виду мистецтва) відображаючи через 
художні образи саме життя, мистецтво стає неви-
черпним джерелом пізнання. Тільки мистецтво 
завдяки своїй унікальній здатності впливати на 
людину дає незвичайну можливість виявляти 
творчі пориви та розкривати таланти й здібності 
(Касиманова, 2017: 189).

Зародження та розвиток хореографії пов’язані 
з народженням та розвитком людства. Танець 
є найдавнішим масовим видом мистецтва, в 
якому наочно постає життя, звичаї та заняття різ-
них народів. Перші танцювальні канони й пра-
вила починали складатися ще в XII ст. В епоху 
середньовічного Ренесансу спостерігається роз-
квіт лицарської культури. У цей час влаштову-
ються танці-променади, танці-ходи, які входили 
до напівцерковних-напівсвітських процесій та 
були досить складними за постановним заду-
мом. У XIII–XIV ст. відшліфувалися виражальні 
засоби майбутніх балетів і бальних танців (Мос-
това та ін., 2017: 47).

Важливу роль у розвитку й популяризації 
народних танців відіграли скоморохи. Їх танці, 
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хороводи, ігри та пісні поклали початок осно-
вам хореографічного мистецтва. Зрозуміло, що 
танці скоморохів значно відрізнялися від бальних 
танців, але їх роль у розвитку хореографії неоці-
ненна. У XIII ст. бальні танці стали невід’ємною 
частиною всіх балів, маскарадів, карнавалів. 
Величезну любов до танців відчували люди всіх 
класів і станів, проте церква вважала, що вони 
є розпусними та згубними для душі розвагами 
(Пасютинська, 2012: 71–90).

Найбільшого розквіту танцювальне мисте-
цтво досягло в XV – на початку XVI ст. в Італії, 
а в XVII ст. – у Франції. Воно збагатилося більш 
складними й витонченими рухами, новітньою 
технікою виконання. Дещо укорочені жіночі сукні 
(згідно з модою того часу) дозволили врізноманіт-
нити рухи ногами. У Франції того часу склалися 
строго канонізовані танцювальні форми (Мостова 
та ін., 2017: 47).

Основним та найскладнішим видом мистецтва 
хореографії є балет. Слово «балет» походить від 
французького «ballo» (танцюю). Це один із видів 
сценічного мистецтва, в якому нерозривно поєд-
нуються танець і музика. В основі балету лежить 
певний сюжет, але сьогодні є й безсюжетні балети. 
Основним видом танцю в балеті є класичний. 
Нині в ньому широко використовуються панто-
міма й акробатика, а також гімнастика.

Батьківщиною балету вважається Італія, але 
потім він перекочував до Франції, де розцвів як 
пишне й урочисте видовище. В кінці XVII ст. 
з’являються нові театральні жанри, як-от балет-
комедія, балет-опера. І тільки в кінці XVIII ст. 
балет стає самостійним видом мистецтва (Нікітін, 
2010: 66–79).

Завдяки реформам відомого французького 
балетмейстера Ж. Новера (1727–1810) у цей 
період створюються вистави, де драматичний 
зміст розкривається за допомогою пластики. 
Балетмейстер об’єднав в одне ціле рухи й музику, 
назвавши музику «програмою, яка визначає рухи 
та дії танцівника» (Мостова та ін., 2017: 48).

Крім балетного мистецтва, на межі XIX–XX ст. 
формуються та набувають популярності різні гім-
настичні системи: шведська, німецька, сокільська, 
снарядна гімнастика Шпіса, дихальна гімнастика 
Мюллера, атлетична Сандова тощо.

Сокільська система гімнастики, що виникла 
в Чехії в середині XIX ст., була створена профе-
сором естетики Празького університету М. Тирш 
та вирізнялася прямолінійністю, статичністю, 
різкістю рухів, умовністю поз та положень тіла. 
У цьому виді гімнастики вперше зародилися 
виступи й масові змагання – «всесокільські 

злети». Сокільська гімнастика була найпопуляр-
нішою системою фізичних вправ у свій час, а 
другий пік її популярності припав на 30-ті роки 
XX ст. Ця система (дещо синтезована та модер-
нізована) проіснувала довгі роки та дійшла до 
наших днів у формі ранкової гігієнічної виробни-
чої гімнастики.

Система фізичних вправ французького фізіо-
лога Жоржа Демені вирізнялася динамічністю, 
великою амплітудою рухів, мінімізацією ста-
тичних поз. Рухи в ній ґрунтувалися на вільній 
пластиці, що значно розширило можливості гім-
настики.

Незважаючи на велику популярність, у гімнас-
тичних системах початку XX ст. мало уваги приді-
ляється жінкам. Ними виконувалися ті ж вправи, 
що й чоловіками, не враховуючи фізіологічних 
особливостей. У 20–30-ті роки минулого століття 
Ж. Стеббінс та її послідовницею, американським 
лікарем-гінекологом Б. Менсендік, вперше роз-
роблено методику виховання фізичних якостей 
(ходи, постави, краси рухів) для жінок. В основу 
методики лягли шведські функціональні гімнас-
тики та система Ж. Демени.

Система Ф. Дельсарта заснована на зовніш-
ньому емоційному вираженні людських пережи-
вань і реалізується за допомогою рухів, жестів, 
міміки. Роботи Дельсарта та його учнів лягли в 
основу теорії виразного руху, стали фундаментом 
одного з напрямів у гімнастиці – ритмопластики. 
Ця система мала значний вплив і на становлення 
балетного мистецтва, пантоміми.

Однією з послідовниць Дельсарта є наша 
сучасниця Л. Алексєєва. Закінчивши студію 
«Московські класи пластики», вона створила 
власну систему «гармонійної гімнастики», в якій 
велика увага приділялася етюдній роботі, імпрові-
зації, спортивно-танцювальним постановкам під 
класичну музику, пантомімі й танцю (Вернигора, 
Воробйова, 2017: 185–186).

На особливу увагу заслуговує творчість 
А. Дункан (1877–1927). Її мистецтво об’єднує 
в собі одночасно балет, пантоміму, гімнастику, 
виразну пластику. Її танець поєднував у собі 
класичний античний танець, побудований на 
вільній пластиці, пантоміму, рухи та елементи 
джазового танцю. Її принципи пластичної вираз-
ності (нові для того часу) в поєднанні з джазовою 
музикою підкорили увесь світ. Цілковито нове 
трактування танцю було сенсацією в Європі. 
Творчість Дункан значно вплинула на форму-
вання художньої та спортивної ритмопластики, 
а в подальшому й ритмічної гімнастики (Мос-
това та ін., 2017: 50).
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У Росії професійна хореографічна освіта в 
XVII ст. мала риси прагматичності, орієнтуючись 
лише на обслуговування потреб російського сус-
пільства та держави. Головним змістом реформ 
Петра I у сфері культури стало залучення до 
останніх досягнень західноєвропейського мис-
тецтва й створення російської національної 
культури та світської освіти. Розглядаючи осо-
бливості розвитку художньої освіти в цей період, 
можна говорити лише про підготовку основи для 
подальшого становлення системи різних видів 
освіти у сфері мистецтва. Зростання громадських 
вимог, які висуваються до сфери світської куль-
тури, приводило до необхідності розвитку сфери 
загальнохудожньої (як засобу виховання дворян, 
розвитку аматорської ініціативи) та спеціальної 
професійної освіти (як способу забезпечення 
державних культурних інститутів, поміщицьких 
садиб музикантами, акторами, артистами балету) 
(Пікінер, Юр’єва, 2017: 127).

У сучасній хореографічній педагогіці осо-
бливо гостро стоїть питання співвідношення 
освіти та виховання в процесі професійної підго-
товки артиста балету. І якщо сьогодні це питання 
багатогранно аналізується та розглядається 
в руслі різних парадигм, то на практиці воно 
давало про себе знати весь час існування інсти-
туціолізованих форм хореографічної освіти як 
такої. Поняття освіти й виховання, будучи базо-
вими для всіх педагогічних дисциплін, виявля-
ються в таких розділі педагогіки, як педагогіка 
хореографії, як особливо тісно пов’язані, злиті, 
суміжні за своїм змістом. Вони можуть бути 
визначені тільки одне щодо одного, що й стано-
вить серйозну проблему сучасної педагогічної 
науки (Кабурнеєва, 2010: 186).

Нині хореографія користується великою 
популярністю як метод підготовки спортсменів. 
Засоби народного та класичного танців були 
вперше використані в тренувальному процесі 
радянськими гімнастами напередодні XVI Олім-
піади в Мельбурні. Радянська збірна відзначи-
лася високим артистизмом та індивідуальністю 
у вільних вправах. Для кожного спортсмена та 
кожної спортсменки до Олімпійських ігор були 
підібрані стиль виступу, музика, набір вправ, кос-
тюм відповідно до індивідуальних особливос-
тей, темпераментів, фізичних даних. Починаючи 
з 1960 року, була організована спільна робота 
тренерів і хореографів із підготовки спортсменів 
високої кваліфікації до змагань всесоюзного та 
міжнародного масштабів.

Висновки. Хореографічне мистецтво визна-
ється одним із найкращих творчих виявів, що 

дозволяють переживати надзвичайно багату гаму 
емоцій і почуттів людини. Хореографічне мис-
тецтво безпосередньо пов’язане з музикою, що 
зумовлено важливістю музики в розкритті хоре-
ографічного образу в усій їх повноті, виразності 
та яскравості. Пластика рухів – ще один складник 
хореографічного мистецтва, пов’язаний із пере-
данням почуттів та переживань.

Мистецтво танцю й створення образу плас-
тичними засобами є особливим творчим виявом, 
що вимагає спеціальних здібностей: художнього 
смаку, почуття ритму та музичного слуху. Хоре-
ографія сформувала свою специфічну систему 
засобів, методів і прийомів, їй властива особлива 
мова пластичної виразності, що розкриває емо-
ційний стан та внутрішній духовний світ людини. 
При цьому хореографічне мистецтво постійно 
розвивається, вбирає в себе різноманіття танцю-
вальних культур численних етносів.

Хореографічне мистецтво, або хореогра-
фія (від грецького слова χορεία – «хороводний 
танець» та γράφω – «записувати»), розглядається 
як мистецтво відтворення, сценічної постановки 
танцю. Сам термін «хореографія» з’явився при-
близно в 1700 р. для назви системи опису (сте-
нографування) танців, пізніше це поняття стало 
застосовуватися до танцювального мистецтва в 
цілому.

Хореографічне мистецтво – комплексне явище, 
до якого входять балет, бальні, народні, сучасні 
танці тощо. Зародження мистецтва хореографії 
сталося в сиву давнину, коли сам танець вико-
нував ритуальні функції (культові та релігійні 
церемонії, мисливські обряди тощо). Розвиток 
хореографічного мистецтва продовжувався у 
Стародавньому Єгипті, Індії, Китаї, Стародавній 
Греції, Стародавньому Римі та інших країнах, і 
поступово воно стало сприйматися як видовище. 
За часів середньовіччя на хореографічне мисте-
цтво було накладено табу. Заборона була знята 
тільки в епоху Відродження, однак справжній 
період світанку мистецтва танцю починається із 
середини ХVII ст., коли в 1661 році у Франції була 
створена Королівська академія танцю. Саме в цій 
Академії закладено основу, яка використовується 
й сьогодні, систему класичної хореографії, що 
стала фундаментом сучасного балету. Розвиток 
мистецтва хореографії багато авторів пов’язують 
із культурами західноєвропейських країн (Австрії, 
Англії, Італії, Франції).

Основні правила та закони класичного балету 
склалися в ХVII–XVIII ст. На початку XIX ст. 
провідні школи класичного балету розвиваються 
в Італії та Франції. У Росії розквіт балетного 
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мистецтва припав на другу половину XIX – поча-
ток XX ст.

Після революції радянська Росія приділяла 
велику увагу розвитку культури, залученню насе-
лення до культурної спадщини, оскільки мисте-
цтво є важливим засобом духовно-морального 
виховання молодого покоління. Разом з іншими 
видами мистецтва почало розвиватися й хорео-
графічне, вищою формою якого став класичний 
балет. Розквіт мистецтва хореографії в Росії в 
другій половині ХХ ст. пов’язаний із такими іме-
нами, як Г. Уланова, О. Лепешинська, Ю. Григо-
рович, М. Плісецька, Н. Безсмертнова, М. Лієпа, 
В. Васильєв, Р. Нурієв, М. Баришніков та інші.

На сучасному етапі розвитку суспільства все 
тісніше простежується зв’язок систем фізичних 
вправ та хореографії. Кожен вид доповнює, при-

крашає й синтезує інший. Спорт, фізична культура 
та хореографія постійно розвиваються, вдоскона-
люються, модернізуються. Техніка виконання, що 
постійно ускладнюється, вимоги до виступів, що 
постійно підвищуються, дозволяють зробити при-
пущення про те, що людина, навчившись розкри-
вати свій потенціал, незабаром буде демонстру-
вати чудеса акробатики, танцю й пантоміми.

Отже, слід зазначити, що історія розвитку хоре-
ографічного мистецтва тісно пов’язана з культур-
ними традиціями цілих народів та є невід’ємним 
складником їх культурного становлення та роз-
витку. Подальші наукові дослідження в цьому 
напрямі сприятимуть більш ретельному вивченню 
цього питання та визначенню нових складників 
ролі хореографічного мистецтва у загальному 
розвитку культури окремих народів.
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РОБОТА НАД РОЗВИТКОМ ВИКОНАВСЬКОЇ ТЕХНІКИ  
У КЛАСІ ЗАГАЛЬНОГО ФОРТЕПІАНО

У науковій статті досліджуються питання роботи над розвитком виконавської техніки у класі загального 
фортепіано. Технічні вміння піаніста є засобами піаністичної виразності, що дозволяють інтерпретувати твір 
згідно з виконавським задумом. Тому розвиток виконавської майстерності у розрізі формування належної тех-
ніки виконання музичних творів для фортепіано потребує належної підготовки, що забезпечується за рахунок 
тривалої та кропіткої роботи у класі загального фортепіано. Є багато підходів до вирішення питання плану-
вання та виконання занять у класі загального фортепіано з метою формування в музичного виконавця належної 
технічної майстерності гри на цьому інструменті, що також потребує ретельного вивчення в подальшому.

Актуальність окресленої тематики дослідження зумовлюється потребою в ретельному вивченні особливос-
тей розвитку виконавської техніки у класі загального фортепіано з метою виокремлення головних чинників, 
що мають значення у контексті планування та проведення такої роботи. Методологія цього наукового дослі-
дження має у своїй основі поєднання системного аналізу широкого кола питань, що винесено у її заголовок, з 
аналітичним визначенням основних аспектів, що мають суттєве значення з точки зору дослідження роботи над 
розвитком виконавської техніки у класі загального фортепіано. Результатами, отриманими у процесі наукового 
дослідження, слід уважати визначення головних чинників, що мають значення у контексті розвитку техніки 
виконання у класі загального фортепіано. Перспективи подальших наукових досліджень в окресленому напрямі 
полягають у визначенні головних чинників оцінювання якості проведення роботи над розвитком виконавської 
техніки у класі загального фортепіано з метою вдосконалення техніки гри виконавців на цьому інструменті. 
Прикладна цінність цього наукового дослідження полягає у можливості застосування у практичній сфері його 
основних результатів із метою створення належних умов підготовки майбутніх музикантів, що спеціалізують-
ся на грі на фортепіано.

Ключові слова: техніка гри на фортепіано, виконавська майстерність, клас загального фортепіано, техніка 
виконання, репетиційна робота, вдосконалення виконавської майстерності.
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WORK ON THE DEVELOPMENT OF PERFORMANCE EQUIPMENT  
IN THE CLASS OF COMPULSORY PIANO

This scientific article examines the work on the development of performing techniques in the class of compulsory piano. 
The technical skills of a pianist are the means of pianistic expression that allow interpreting the work in accordance with 
the performance plan. Therefore, the development of performing skills in terms of the formation of proper technique for 
piano requires proper training, which is provided by long and painstaking work in the class of general piano. There are 
many approaches to solving the problem of planning and performing lessons in the general piano class in order to form 
in the musician the appropriate technical skills of playing this instrument, which also requires careful study in the future.

The relevance of the stated research topic is due to the necessity to carefully study the peculiarities of the development 
of performance techniques in the class of general piano in order to identify the main factors that are important in the 
context of planning and conducting such work. The methodology of this research is based on a combination of systematic 
analysis of a wide range of issues raised in its title, with an analytical definition of the main aspects that are essential in 
terms of research on the development of performance techniques in the compulsory piano class. The determination of the 
main factors that are important in the context of the development of performance techniques in the class of general piano 
should be considered the main result obtained in the course of this research. Prospects for further research in this area 
are to determine the main factors for assessing the quality of work on the development of performing techniques in the 
class of general piano, in order to improve the technique of playing performers on this instrument. The applied value of 
this research lies in the possibility of applying in practice its main results, in order to create appropriate conditions for 
the training of future musicians specialising in the field of piano.

Key words: piano playing technique, performing skills, general piano class, performance technique, rehearsal work, 
improvement of performing skills.

Постановка проблеми. Багато випускників 
вищих навчальних закладів, що здійснюють під-
готовку музикантів-педагогів, зокрема й у сфері 
фортепіанного виконавства, обирають шлях 
професійної педагогічної роботи в установах 
додаткової освіти. Успішне виконання завдань 
виконавської та музично-просвітницької діяль-
ності, що стоять перед ними, вимагає постій-
ного вдосконалення піаністичної культури, роз-
ширення музикознавчих знань про особливості 
музики різних епох та стилів, вивчення різно-
манітного репертуару. Для досягнення певного 
рівня технічних умінь, що забезпечують якісне 
й професійне виконання творів на фортепіано, 
їм важливо знати та вміти застосовувати піа-
ністичні прийоми, необхідні для роботи з май-
бутніми учнями. Актуальність проблеми розви-
тку виконавської техніки під час роботи у класі 
загального фортепіано очевидна, зважаючи на її 
важливість для професії музиканта. Вона висвіт-

лювалася на всіх етапах розвитку фортепіанного 
виконавства як визнаними майстрами – класи-
ками піанізму, так і сучасними дослідниками в 
різних галузях науки (теорія та історія піанізму, 
музична психологія, педагогіка музичної освіти) 
(Шайхутдинов та ін., 2018: 147).

Фортепіанне виконавське мистецтво, яке 
передбачає досконале володіння інструментом, 
вимагає систематичної роботи над придбанням 
та вдосконаленням технічних навичок. Піаніст 
може втілити свій виконавський задум тільки в 
тому разі, якщо володіє необхідною напрацьо-
ваною технікою. На це спрямована методика 
викладання гри на фортепіано, що ставить за 
мету виховання виконавця-професіонала (Куров-
ська, Макарова, 2017: 58).

Проблема фортепіанно-піаністичних умінь та 
навичок є вузловою й принципово важливою в 
цілісному процесі підготовки учня-музиканта, 
будь-то майбутній учитель музики в загально-
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освітній школі, викладач фортепіано чи артист, 
що концертує. «Піаністові потрібні три якості: 
перша – техніка, друга – техніка, третя – тех-
ніка», – з цими, словами великого німецького 
піаніста Ганса фон Бюлова, що стали крилатими, 
важко не погодитися. Саме технічна розкутість 
є необхідною умовою свободи музичного вира-
ження (Фролова, 2008: 319). Досягти подібного 
можна за умови постійного тренування навичок 
гри на фортепіано, що виконуються й у загаль-
них класах.

У рецензіях на фортепіанні конкурси молодих 
виконавців часто звучить думка про переважання 
технічної віртуозності над глибиною й переконли-
вістю виконання, але ця думка правомірна щодо 
студентів престижних музично-виконавських 
навчальних закладів, а не щодо основної когорти 
учнів, де спостерігається дисбаланс у бік недо-
статнього професійно-технічного оснащення. 
У широкій викладацькій практиці проблема 
виконавської підготовки випускників музичних 
факультетів педвишів та інших навчальних закла-
дів аналогічного профілю вирішується не досить 
успішно. За п’ятирічний період навчання студент, 
який далеко не завжди має достатній рівень тех-
нічного розвитку, повинен повністю опанувати 
весь комплекс піаністичних умінь та навичок, 
необхідних йому для самореалізації у майбутній 
професійній діяльності (Фролова, 2008: 319).

Техніка гри музиканта-фортепіаніста є більш 
змістовною категорією ніж прийнято вважати в 
науково-педагогічній сфері. Техніка – це не тільки 
добре розроблена пальцева моторика, володіння 
різними елементами фортепіанної фактури, а й 
уміння орудувати диференційованою палітрою 
«фарб». У широкому сенсі техніка гри на форте-
піано визначає здатність музиканта реалізувати на 
фортепіано свої художні задуми та наміри. Уза-
гальнюючи погляди представників різних наці-
ональних шкіл та напрямів на основні детермі-
нанти технічного розвитку молодих музикантів, 
можна виокремити пріоритетні напрями роботи 
в класі фортепіано щодо вдосконалення виконав-
ської підготовки учнів: розвиток координації піа-
ністичного апарату; досягнення економності та 
доцільності рухів; вироблення досвіду чергування 
моментів напруги й розслаблення руки; розвиток 
палацової техніки; активізація взаємозв’язку між 
слухом та моторикою; досягнення різноманітного 
звукового нюансування; врахування індивідуаль-
них особливостей учнів (Фролова, 2008: 321). 
У цьому контексті питання роботи над розвитком 
виконавської техніки у класі загального фортепі-
ано набувають особливого значення, зважаючи 

на необхідність покращення підготовки майбут-
ніх музикантів з урахуванням усіх особливостей 
цього процесу.

Аналіз досліджень. Дослідження широкого 
кола питань щодо роботи над розвитком виконав-
ської техніки у класі загального фортепіано мають 
своє відображення у роботах І. Р. Куровської, 
Є. В. Макарової, Р. Р. Шайхутдинова, О. П. Ради-
нової, О. Ч. Мусоріна та інших дослідників фор-
мування та вдосконалення майстерності гри на 
цьому музичному інструменті. У своїх численних 
наукових розробках ці та інші вчені вказують на 
потребу в поглибленому вивченні окреслених 
питань та всебічному розкритті питань підготовки 
майбутніх майстрів фортепіанної гри на різних 
етапах навчання. На думку численних учених-
дослідників, така спрямованість наукових розро-
бок має сприяти більш широкому розумінню зна-
чення роботи над розвитком виконавської техніки 
у класі загального фортепіано та створює необ-
хідні умови щодо формування якісної уяви сто-
совно головних чинників розвитку індивідуальної 
майстерності виконавців та здійснення необхід-
ного підґрунтя для майбутніх творчих доробків 
(Галушка, 2005: 80–85).

Мета статті – визначити головні чинники 
формування роботи над розвитком виконавської 
техніки у класі загального фортепіано та осно-
вні напрями формування майстерності майбутніх 
майстрів фортепіанної гри.

Виклад основного матеріалу. Гуманітарна 
освіта формує духовний світ людини та має посі-
дати одне з провідних місць у вихованні молодого 
покоління. Процес переорієнтації від «знаннє-
вого» підходу до так званого «компетентнісного», 
що відбувається сьогодні у сфері вітчизняної 
освіти, зумовлений її переходом до міжнародних 
стандартів і передбачає переосмислення стан-
дартних методів викладання для активного ста-
новлення «нової моделі» як педагога, так і учня. 
З огляду на це, будь-яка практика викладання 
передбачає свої особливості. Це стосується насам-
перед музичної сфери, де для досягнення резуль-
тату – народження музиканта видатного рівня – 
необхідний діалог двох індивідуумів – викладача 
та студента (Жиліна, 2016: 96).

Новий підхід до процесу освіти, пошук форм 
та методів виховання, посилення естетичних 
начал і підвищення духовного складника накла-
дають відповідальність на весь викладацький 
склад, що особливо важливо в музичній сфері. 
Підвищення рівня музичної освіти безпосеред-
ньо залежить від ступеня підготовки самого 
педагога, його професійних якостей. Одним з 
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основних критеріїв оцінки рівня педагога-музи-
канта є його виконавська майстерність, знання 
та застосування на практиці прийомів і навичок, 
які він може передати своїм учням. Тільки під-
німаючись на нові щаблі особистої майстерності, 
педагог здатний іти в ногу з часом і розширю-
вати перед учнями кордони музичного розвитку. 
Технічна підготовка студентів класу загального 
фортепіано, окрім іншого, вимагає від викладача 
здатності показати аудиторії особистим виконан-
ням «важкі місця» музичного тексту, причому 
все це повинно бути виконано бездоганно. Таким 
чином, підвищення особистого професійного 
рівня, опанування різних методик музичної твор-
чості є найважливішими завданнями педагога-
музиканта, завданнями, вирішення яких дозво-
лить педагогові відповідати новим вимогам часу 
(Жиліна, 2016: 96).

Питання формування та розвитку виконавської 
техніки піаніста було та залишається сферою 
підвищеного інтересу з боку педагогів та самих 
виконавців. В історії виконавського мистецтва 
існувало багато шкіл та напрямів, які намагалися 
визначити найбільш раціональні прийоми гри на 
тому чи іншому музичному інструменті. Кожне 
нове покоління музикантів вносило в розгляд 
цієї проблеми нові погляди й уявлення про те, що 
таке виконавська техніка і як досягти ефективних 
результатів у знаходженні раціональних ігрових 
рухів музиканта (Котаєва, 2013: 157).

Першими теоретиками у сфері методів осво-
єння рухової виконавської техніки були піа-
ністи та скрипалі, які, маючи найбільш масову 
музичну професію, підходили до вирішення 
проблеми досить тривіально і вважали, що для 
досягнення найкращої рухової техніки музикан-
тові необхідно використовувати якомога більше 
рухових вправ, тому цей підхід отримав назву 
«механістичний» (Котаєва, 2013: 157). Його 
утверджував у своїй роботі «Метод палацової 
механіки» знаменитий французький композитор 
та клавесиніст Ж. Ф. Рамо. Цей же підхід про-
стежується й у роботі «Метод гри на скрипці» 
професорів Паризької консерваторії П. Роде, 
П. Байо, Р. Крейцера, що вийшла у 1802 році 
(Гат, 1967: 55).

У поняття «технічні вміння піаніста» прийнято 
включати різноманітні засоби піаністичної вираз-
ності, що дозволяють донести до слухача зміст 
виконуваного твору. Робота над удосконаленням 
виконавчої майстерності піаніста є дуже кропіт-
кою та відповідальною, бо має включати багато 
аспектів формування техніки гри на фортепіано, 
становлення власного стилю виконання музичних 

творів. Характеризуючи початковий етап роботи 
над технічно складними нотними текстами, слід 
зазначити, що він дуже важливий. Саме тут вирі-
шується завдання вибору аплікатури, перегру-
пування пасажів, знаходження контакту з клаві-
атурою, пошуку раціональних, економних рухів 
пальців, свободи й гнучкості всього апарату, 
прийомів, що сприяють подоланню труднощів 
(Шадрін, 2005: 254). На цьому етапі руху вільної 
кисті і руки можуть бути злегка перебільшеними, 
що легко «знімається» в рухомих темпах шляхом 
об’єднання кистьовими рухами більш дрібних 
(Шайхутдинов та ін., 2018: 152).

У цьому контексті доречно навести деякі з 
порад Е. Я. Лібермана, які він долучає до системи 
вправ та прийомів, що допомагають звільнити 
ігровий апарат та сприяють розвитку швидкості 
пальців, красі звучання інструмента, встанов-
лення контакту з клавіатурою:

1) гра «повільно-голосно» прийомом «поштовх-
розслаблення» (всією рукою, від плеча, в дуже 
повільному темпі, legato (кисть злітає вгору та 
вільно падає на кожному звуці));

2) короткі (й подовжувальні) «пробіжки» фраг-
ментів пасажів на посилення й ослаблення звуку 
вільною рукою зверху;

3) легкі, дуже тихі, але при цьому активні рухи 
пальців у дуже повільному темпі;

4) гра акордів «з місця» з активним рухом кисті 
вгору і подальшим розслабленням;

5) чергування легких «пробіжок» (по чотири, 
по вісім нот) із зупинками (прийом «поштовх-роз-
слаблення»);

6) мелодійна гра пасажів, без підйому пальців, 
але з кистьовим і гнучким об’єднанням звуків на 
одному русі тощо (Ліберман, 2003: 19–36).

Фундаментом техніки піаніста музикант ува-
жав налагодження в учня контакту з клавіатурою: 
«під контактом із клавіатурою слід розуміти від-
чуття безперервного зв’язку вільно керованої 
руки через кінець пальця з клавішею» (Ліберман, 
2003: 17). При цьому він неодмінно підкреслю-
вав, що «вищим критерієм правильності фортепі-
анного прийому є звуковий результат» (Ліберман, 
2003: 2). Воістину справедливі слова Е. Я. Лібер-
мана про зв’язок захопленості учня музикою з 
його реальними досягненнями:

–	 «купує техніку той, хто має в ній потребу» 
(Ліберман, 2003: 12);

–	 «у роботі треба постійно виявляти наполе-
гливість: не миритися з тим, що не виходить <…> 
ставити перед собою музично-технічні завдання, 
не заспокоюватися, поки вони не будуть вирі-
шені» (Ліберман, 2003: 13);
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–	 «прагнення до виразного й досконалого в 
піаністичному виконанні завжди залишається 
головною пружиною технічного поступу» (Лібер-
ман, 2003: 13).

Удосконалення фортепіанної техніки на сучас-
ному етапі розвитку педагогіки музичної освіти 
тісно пов’язане з вирішенням низки професій-
них проблем: вихованням інтонаційної культури, 
слухового самоконтролю і самооцінки дій, ком-
петентнісним підходом до майбутньої професії 
піаніста, системністю як провідним принципом 
освоєння музичних стилів на практичних занят-
тях фортепіано та розвитком культури фортепіан-
ного виконавства студентів-музикантів у цілому 
(Шайхутдинов та ін., 2018: 155).

У дослідженні Е. Е. Куликової піддаються ана-
лізу вправи як жанр та як метод технічного розви-
тку піаніста (Куликова, 2011: 256). Під вправою 
автор розуміє коротку композицію дидактичного 
характеру. Під час розгляду вправ (художнього 
та інструктивного порядку), створених у різні 
періоди розвитку клавірного мистецтва, в цен-
трі уваги перебуває їх зв’язок із відповідними 
виконавчими завданнями. Автор обґрунтовує 
ефективність їх застосування надійністю, міц-
ністю придбаних навичок, системністю у набутті 
всебічної технічної бази шляхом опанування 
конкретних і узагальнених технічних формул – 
алгоритмів дій, що сприяють розвитку ясності 
виконавської мислення.

Таким чином, робота над розвитком вико-
навської техніки у класі загального фортепіано 
є комплексним завданням, що тісно пов’язане з 
цільовою проблемою виховання загальної піа-
ністичної культури учня музичного закладу, його 
творчого інтелекту, здібностей, емоцій, уяви, 
ціннісного ставлення до музики різних епох. 
Якісне вирішення цього питання багато в чому 
зумовлює подальший розвиток сучасної системи 
виховання майбутніх піаністів та впливає на роз-
виток музичної культури загалом, адже розвиток 
виконавської техніки у класі загального фортепі-
ано має велике значення з точки зору як форму-
вання виконавської майстерності музиканта, так 
і сприяння якісному формуванню його музичної 
та загальної культури. Це багато в чому впливає 
на розвиток культури сучасного суспільства, осо-
бливо з огляду на реалії сучасної системи музич-
ної освіти та освіти загалом.

Висновки. У сфері фортепіанної педагогіки 
є безліч робіт, що стосуються технічного розви-
тку піаніста. Втім проблема ефективного вико-
ристання вправ у роботі над фортепіанною тех-
нікою залишається ще не вирішеною. Причина 

цього криється у недооцінці ролі вправ у системі 
навчання. Думки фортепіанних виконавців, педа-
гогів та методистів із цього питання суперечливі 
та суб’єктивні. Жанр вправи, який розуміється як 
особлива форма музичного матеріалу для підви-
щення майстерності виконавців класу фортепі-
ано, в нинішній науковій літературі розглядався 
не самостійно, а в контексті інших досліджень. 
Немає повної ясності також у тому, що саме можна 
вважати фортепіанною вправою та чим остання 
відрізняється від етюду, прелюдії тощо.

Іншими важливими аспектами в досліджен-
нях, присвячених вивченню техніки гри на фор-
тепіано, є педагогічні умови ефективного засто-
сування технічних засобів навчання, формування 
аплікатурної компетенції. Зважаючи на наро-
дження нового стилю сучасної музики, з’явилися 
дослідження, що визначають необхідність 
пошуку таких технічних прийомів, опанування 
яких у фортепіанному класі сприятиме підви-
щенню готовності учнів до її виконання. Так, про-
блема розгляду сучасних підходів до формування 
музично-виконавської техніки активно вивчається 
у роботах сучасних дослідників, присвячених 
розвитку виконавської майстерності учнів класу 
загального фортепіано. Варто зазначити, що такі 
дослідження, присвячені вдосконаленню техніч-
ної підготовки до виконання сучасної фортепіан-
ної музики, свідчать про появу нових підходів до 
проблеми виконавського мистецтва.

Сьогодні є значна кількість наукових підхо-
дів до вирішення питання організації роботи у 
загальному класі фортепіано з метою музичного 
виховання піаністів та підвищення виконавської 
майстерності. Це зумовлює комплексність про-
блеми, що розглядається, та неоднозначність шля-
хів її вирішення.

В умовах сучасної соціокультурної обстановки 
головною метою професійної музичної освіти 
стає навчання і виховання музиканта, здатного 
транслювати музичні та культурні цінності моло-
дому поколінню. Сучасному суспільству необхід-
ний професіонал своєї справи, людина мисляча 
вільно, яка чітко усвідомлює свою унікальну 
роль у соціумі, здатна зробити внесок у духо-
вний розвиток суспільства, «носій» та «творець» 
загальнокультурних цінностей. Розвиток форте-
піанно-виконавської культури сприяє загальному 
професійному розвитку студентів-музикантів. 
Накопичення досвіду виконання різнохарактер-
них творів, осягнення безлічі способів інтону-
вання фортепіанної фактури відповідно до ком-
позиторського стилю вимагає опанування різних 
технічних прийомів гри (пальцева швидкість, 
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акордова фактура, способи звуковидобування в 
кантилені та речитативних епізодах, співвідно-
шення голосів у поліфонічному й гомофонному 
гармонічному викладі, особливості техніки педа-
лізації у класичній та романтичній музиці тощо). 
Це сприяє розвитку професіоналізму, майстер-
ності, музичної ерудиції, художнього мислення, 
творчої активності, тобто є виявом загальної куль-
тури музиканта.

Висновки. Отже, робота над розвитком вико-
навської техніки у класі загального фортепіано 
сприяє розвитку професійної культури майбутніх 
фахівців. При цьому найважливішим інтегруваль-
ним початком та своєрідним індикатором успіш-
ності майбутнього випускника (професійного 
музиканта), що об’єднує всі названі особливості, 
є творчий розвиток особистості студента, креа-
тивність як процес та результат цього розвитку в 
поєднанні з творчою волею, працездатністю, сти-
мульованими розвитком професійних інтересів. 

Таким чином, знайомство з величезним виконав-
чим потенціалом фортепіано відіграє виняткову 
роль у професійному становленні та розвитку 
кожного музиканта.

Вивчення в класі загального фортепіано музич-
них творів різних стилів та жанрів сприяє розши-
ренню кругозору учнів, накопиченню музично-мис-
тецьких вражень. У коло основних завдань курсу 
навчання у класі загального фортепіано входить 
виховання художнього смаку та формування «куль-
тури фортепіанного виконавства». Це поняття, що 
характеризується категоріями «цінність», «став-
лення», «креативність», «майстерність», може роз-
глядатися як тісний контакт професійних знань, 
умінь і навичок, отриманих у процесі навчання, 
а також індивідуально-особистісних якостей сту-
дента, його професійно-творчих здібностей, що 
матиме велике значення у майбутньому під час 
професійного формування особистості музичного 
виконавця та його виступів на професійній сцені.
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ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ  
ЗАКАРПАТСЬКОЇ ЕСТРАДНОЇ МУЗИКИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ

У науковому дослідженні викладається питання особливостей становлення та розвитку закарпатської 
естрадної музики в другій половині ХХ століття. Саме в цей час відбувався стрімкий розвиток естради в 
закарпатському регіоні, що багато в чому зумовлюється давніми пісенними й культурними традиціями цього 
краю. Споконвіку закарпатський регіон славився майстерністю своїх музичних виконавців, що здобули попу-
лярність у різних жанрах і напрямах пісенного мистецтва. Саме це й стало тим підґрунтям, що надалі зумо-
вило основні особливості становлення та розвитку естрадного мистецтва Закарпаття в часи, визначені в 
науковому дослідженні.

Актуальність заявленої тематики наукового дослідження зумовлюється необхідністю ретельного вивчення 
особливостей становлення та подальшого розвитку закарпатської естради в контексті формування загальної 
культури цього регіону й вивчення особливостей впливу процесу на культуру країни загалом. Методологія науко-
вого дослідження у своїй основі складає поєднання аналітичного й логічного підходів вивчення кола питань, що 
винесено в його заголовок. Основними результатами, отриманими в ході наукового дослідження, слід вважа-
ти визначення головних чинників становлення та розвитку закарпатської естрадної музики в другій половині 
ХХ століття та визначення точнішого уявлення щодо справжнього місця закарпатської естрадної музики в 
музичній культурі України. Перспективи подальших наукових досліджень у цьому напрямі полягають у визна-
ченні головних чинників становлення та розвитку закарпатської естрадної музики в другій половині минулого 
століття з метою більш поглибленого вивчення впливу цього процесу на вітчизняну культуру й культурні тради-
ції, що формуються в країні в цілому й визначеному регіоні зокрема. Прикладна цінність наукової роботи полягає 
у використанні в практичній сфері основних отриманих результатів із метою формування якіснішого уявлення 
щодо особливостей становлення закарпатської та загальноукраїнської пісенної культури загалом.

Ключові слова: естрадна музика, закарпатська естрадна пісня, культурне становлення, етнічна культура, 
закарпатська естрадна музика, національна пісенна культура.
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PECULIARITIES OF FORMATION AND DEVELOPMENT  
OF TRANSCARPATHIAN POP MUSIC IN THE SECOND HALF OF THE 20th CENTURY

This research covers the peculiarities of the formation and development of Transcarpathian pop music in the second 
half of the 20th century. It was at this time that the rapid development of pop music in the Transcarpathian region 
took place, which is largely due to the ancient song and cultural traditions of this region. From time immemorial, the 
Transcarpathian region has been famous for the skill of its musicians, who have gained popularity in various genres and 
areas of song art. This is the reason that later led to the main features of the formation and development of pop art in 
Transcarpathia in the times defined in this study.

The relevance of the stated topic of this research is due to the necessity to carefully study the peculiarities of the 
formation and further development of Transcarpathian pop in the context of the formation of the general culture of the 
region and study the impact of this process on culture. The methodology of this research is based on a combination of 
analytical and logical approaches to the study of the range of issues raised in its title. The determination of the main 
factors of formation and development of Transcarpathian pop music in the second half of the 20th century and a more 
accurate picture of the true place of Transcarpathian pop music in Ukrainian music culture should be considered the 
main results obtained in this research. Prospects for further research in this area are to identify the main factors in the 
formation and development of Transcarpathian pop music in the second half of the last century in order to further study 
the impact of this process on national culture and cultural traditions in the region and the country as a whole. The applied 
value of this scientific work is in the use in practice of the main results in order to form a better idea of the peculiarities 
of the formation of Transcarpathian and Ukrainian song culture in general.

Key words: pop music, Transcarpathian pop song, cultural formation, ethnic culture, Transcarpathian pop music, 
national song culture.

Постановка проблеми. Оцінка особливостей 
становлення та розвитку естради Закарпаття в 
другій половині ХХ століття є неоднозначною та 
потребує глибшого аналізу й осмислення. Естрада 
як самостійний різновид музичного мистецтва 
з’являється в Україні в 50-х роках ХХ століття, 
що стосується не тільки закарпатського регіону, а 
й країни загалом. Після появи державної організа-
ції «Укрконцерт» естрадні пісні включаються до 
репертуарів обласних і міських філармоній, ство-
рюються нові естрадні колективи, з’являються 
нові співаки, що виконують здебільшого лише 
естрадні пісні. Виникає новітній пласт музичної 
та пісенної культури, настільки великий і потуж-
ний, що все, що було раніше створено у вітчизня-
ній музичній і пісенній культурах, починає поде-
куди здаватися незначним і мізерним, за винятком 
народної пісні.

На початку історії розвитку української 
естрадної пісні визнаними авторитетами за пра-

вом вражаються Платон Майборода, Олександр 
Білаш та Ігор Шамо (70-ті – 80-ті роки ХХ сто-
ліття). Відбуваються зміни не лише в музиці, 
а й у текстах – нові діячі естрадного мистецтва 
(за певними виключеннями) відходять від тема-
тики села, від «сльозливості» й «сентименталь-
ності». Нічого дивного тут немає, бо значна кіль-
кість композиторів народилися та сформувалися 
як особистості в умовах міста (Івасюк, Поклад, 
Карабиць, Скорик, Янівський). Ритми пісень сут-
тєво жвавішають, стають значно енергійнішими, 
під музику вокально-інструментальних ансамб-
лів з охотою розважається молодь, із кінця 70-тих 
відчувається величезний вплив стилю диско на 
естрадну музику загалом. З’являється значна 
кількість джаз- і рок-інтерпретацій музичних тво-
рів. Суттєво жвавішає й виконання оркестрової 
музики. Значну роль в історії української естради 
70-х – 80-х років відіграв Естрадно-симфоніч-
ний оркестр Укртелерадіо під керівництвом Рос-
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тислава Бабича, з яким співпрацювали майже всі 
помітні на той час співаки. Серед найпопулярні-
ших виконавців того часу можна назвати Назарія 
Яремчука, Василя Зінкевича, Софію Ротару, Ніну 
Матвієнко (Широкова, 2013: 22). 

Варто відзначити, що Івасюк є одним із «пер-
шопрохідців» української естрадної музики (поп-
музики). Він є автором 107 пісень, 53 інструмен-
тальних творів, музики до численних театральних 
спектаклів. Медик за фахом, скрипаль, він блис-
куче володів мистецтвом гри на фортепіано, віо-
лончелі, гітарі, майстерно співав власні пісні.

Неординарною особистістю є Зінкевич – відо-
мий співак жанру української естради (лірико-
драматичний тенор), народний артист України 
(1986 рік), лауреат премії ім. Т. Г. Шевченка 
(1994 рік), Герой України (2009 рік). Значна кіль-
кість пісень, що складають основу його сценіч-
ного репертуару, із часом увійшли до золотого 
фонду української музики минулого століття. Він 
є почесним громадянином Луцька.

Яремчук – український естрадний співак 
(тенор). Народний артист УРСР (1987 рік). Отри-
мав широку популярність передусім як вико-
навець українських пісень – «Червона рута», 
«Водограй», «Смерекова хата», «Стожари», «Гай, 
зелений гай», «Родина», «Я піду в далекі гори», 
«Пісня буде поміж нас», «Писанка», «Гей ви, коза-
ченьки», «Я ще не всі тобі сказав» та інших. До 
того ж разом зі своїми соратниками по пісенному 
цеху Назарій знявся в музичних стрічках «Чер-
вона рута», «Співає «Смерічка», «Стартує пісня», 
«Ти плюс я – весна» й «Червона рута. 10 років по 
тому» (Мацієвський, 2013: 129–145).

Нині, в умовах глобалізаційних процесів, нега-
тивним результатом яких є нівелювання та зник-
нення різних національних культур, самобутності 
й самоідентичності, актуальним стає пошук спо-
собів їх збереження. Один із таких способів – роз-
виток і поширення етнофольклорної культури. 
З огляду на регіональну фрагментарність укра-
їнської культури науково виправдані регіональні 
дослідження фольклорних і пісенних традицій, 
зокрема Закарпаття як одного зі своєрідних істо-
рико-етнографічних регіонів сучасної України 
(Гнидка, 2015: 276).

Особливості становлення та розвитку закар-
патської естрадної музики в другій половині 
ХХ століття багато в чому зумовлюються само-
бутністю етнічної культури цього географічного 
регіону й особливостями формування та розвитку 
його музичної культури. Адже саме питання роз-
витку музичної культури народу, що споконвіку 
проживає на визначеній території, мають суттєве 

значення з боку визначення особливостей естрад-
ного жанру, що починає свій розвиток із пісенних 
традицій, властивих саме цьому етносу.

Аналіз досліджень. Дослідження різноманіт-
них чинників, що визначають особливості роз-
витку й подальшого становлення закарпатської 
естрадної музики в другій половині ХХ століття, 
відбиті в наукових розробках І. В. Мацієвського, 
Е. А. Гнидки, З. П. Рось та інших дослідників 
української естрадної творчості. У своїх науко-
вих роботах ці й інші автори зосереджують увагу 
на питаннях джерел формування української 
естрадної культури й національних особливостях 
виконавців естрадного жанру та їхніх творів, що 
складають основу культури виконання української 
естрадної пісні загалом і закарпатської естрадної 
музики зокрема. Крім того, наукові дослідження 
визначеної тематики сприяють більш поглибле-
ному вивченню особливостей української естрад-
ної культури загалом і закарпатської естрадної 
музики зокрема, що має суттєве значення з боку 
формування цілісної уяви щодо послідовності роз-
витку української музичної культури й традицій 
української пісні в другій половині ХХ століття.

Мета наукового дослідження полягає у 
визначенні особливостей становлення та роз-
витку закарпатської естрадної музики в другій 
половині ХХ століття з огляду на місце сучасної 
естрадної музики в музичній культурі україн-
ського народу загалом.

Виклад основного матеріалу. Завдання 
культурної політики України й визначення ролі 
художньої культури, зокрема музичного мисте-
цтва, в розвитку сучасного суспільства стають 
важливими проблемами й предметом гарячих 
дискусій у вітчизняній культурології. Пошуками 
шляхів їхнього розв’язання, а також визначенням 
засобів цілеспрямованого впливу на їхній стан, 
регулюванням у цій сфері суспільних відносин, 
сукупності відповідних дій органів держав-
ної влади й органів місцевого самоврядування, 
розв’язанням питань міжвідомчої координації 
займалися як зарубіжні вчені, так і вітчизняні 
автори (Рось, 2015: 7).

У такому контексті з боку формування осо-
бливостей закарпатської естрадної музики велике 
значення мають особливості розвитку й станов-
лення етнокультурного середовища цього регі-
ону загалом. Варто відзначити, що, наприклад, 
етнофольклорна культура Буковини формувалася 
в умовах її історичної приналежності до різних 
іноземних держав (Молдавського князівства, 
Туреччини, Австро-Угорщини, Румунії, Радян-
ського Союзу), а також її сучасного пограниччя 
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з Молдовою та Румунією. Нині до складу цього 
регіону входять також повністю румунські села, 
фольклор яких безперечно мав вплив і досі впли-
ває на традиційні буковинські звичаї та творчість 
(Марусик-Жмендак, 2006: 152). В образах обря-
дово-ритуальних дій, у декоративно-прикладних 
виробах, у живописі й архітектурі, в народнопі-
сенному мистецтві жителі Буковини утверджу-
вали свою самобутність, високу обдарованість, 
причетність до загального слов’янського древа, 
національну єдність з усім українським народом 
(Герцюк, 1985: 5–6).

З такого боку як приклад варто розглянути осо-
бливості творчого шляху яскравого представника 
закарпатської естрадної пісні – Володимира Іва-
сюка. Народжений у 1949 році в місті Кіцмань 
Чернівецької області, він із дитинства відчув на 
собі вплив української народної музичної куль-
тури й інших складників, таких як румунські й 
гуцульські співи, угорські хорові твори тощо під 
час навчання в середній і музичній школах за кла-
сом фортепіано. Пізніше ці чинники зіграли свою 
визначальну роль під час формування яскравого 
творчого шляху композитора, знайшли своє від-
биття у створених ним пісенних шедеврах, таких 
як «Червона рута», «Водограй», «Я піду в далекі 
гори», «Балада про мальви», що протягом десяти-
річ після трагічної загибелі Володимира Івасюка 
продовжували залишатися візитною карткою 
закарпатської естради.

Культурне й пісенне середовище Закарпаття 
можна вважати таким, яке сформувалося на пере-
хресті культурних течій багатьох народів, що не 
може не позначитися на становленні й розви-
тку естради цього регіону. Наприклад, у пісен-
ній творчості іншого яскравого представника 
закарпатської естради Назарія Яремчука тісно 
перетинаються народна українська пісня з твор-
чістю інших представників української естради: 
Володимира Івасюка, Василя Зінкевича й інших. 
Яремчук широко відомий як виконавець пісенних 
творів Івасюка самостійно, а також у дуеті із Зін-
кевичем. У його репертуарі пісні «Червона рута» 
й «Водограй» Володимира Івасюка, «Горянка» й 
«Незрівнянний світ краси» Левка Дутковського. 
Це було ще за часів сумісної участі Яремчука й 
Зінкевича в ансамблі «Смерічка». Їхній дует існу-
вав до 1975 року, коли Василь переїхав у Луцьк і 
став солістом ансамблю «Світязь», тоді як Наза-
рій, отримавши диплом, влаштувався працювати 
старшим інженером на кафедрі економічної гео-
графії університету.

Василь Зінкевич відомий як один із найяскра-
віших виконавців пісні «Червона рута» й перший 

соліст-мужчина в суто жіночому ансамблі «Сме-
річка» (1968 рік). У 1985 році йому було надане 
звання народного артиста України, до того ж на 
той час у його репертуарі вже було чимало укра-
їнських естрадних пісень: «Ясні зорі», «Кличу 
тебе», «Забудь печаль», «Сонце в небі», «Скрипка 
грає», «Хай щастить», «Тече вода», «Музика», 
«Ніби вчора», «Крізь літа». У 1997 році Зінкевич 
був нагороджений орденом Миколи Чудотворця, 
а 20 серпня 1999 року одержав орден за заслуги 
2-го ступеня від тодішнього Президента України.

Слід зазначити, що на становлення та розви-
ток творчості вищеназваних майстрів української 
та закарпатської естрадної пісні суттєвий вплив 
мали традиції українського народного співу й 
музики, що властиві саме закарпатському регіону 
з його багатонаціональним колоритом. Саме роз-
маїтість національностей серед населення закар-
патського краю, що спричинила різноманітність 
звучання його народних мелодій, багато в чому 
зумовила колорит, яскравість і неповторність зву-
чання естрадних пісень, що були створені закар-
патськими композиторами й виконані співаками, 
що були виховані саме на Закарпатті. Тому, дослі-
джуючи особливості становлення та розвитку 
закарпатської естрадної музики в другій половині 
ХХ століття, варто зазначити, що багато в чому 
вони зумовлені саме різноманітністю етнічної та 
культурної сфери регіону, його багатонаціональ-
ним складом і пов’язаними із цим особливостями 
внутрішнього життя.

Без пісні, музики й танцю ніколи не жили 
закарпатці. Чи то був жалібний і тужливий 
спів втомленої від важкого життя людини або 
нестримно смілива пісня опришків, ніжна колис-
кова чи ласкава дівоча жартівлива коломийка – 
пісня звучала всюди.

Найкраще збереглися суто місцеві звичаї та 
фольклор у гірських районах, де культурні зв’язки 
значно ускладнені.

Одним із найхарактерніших пісенних жанрів 
на Закарпатті є коломийка – коротенька, пере-
важно в один куплет пісня, яка висловлює закін-
чену думку. У гірських районах Закарпаття, на 
Верховині й Гуцульщині вони домінують над 
усіма іншими піснями.

Для Закарпатських народних танців характерні 
дрібні ритмічні рухи «під себе», які імітують 
стрибки через гірські потоки, камені або повалені 
дерева. Найсамобутніший із них – гуцульський 
аркан, жіночий танець карічка й угорський чоло-
вічий танець чардаш.

Багатою є палітра закарпатських народних 
інструментів, унікальна колекція яких представ-
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лена в Краєзнавчому музеї в Ужгороді. Їхнє зву-
чання відтворюють учасники багатьох аматор-
ських і професійних фольклорних та естрадних 
колективів.

З давніх-давен жителі Карпат навчилися видо-
бувати звуки, застосовуючи листя рослин, кору, 
луску тощо. Вони створили такі нескладні у 
виготовленні інструменти, як скосівка, теплінка, 
піщанка або тилинка. Зі стовбура ялини горяни 
виготовляють трембіти – сигнальні труби, які 
використовують пастухи. Довжина деяких із них 
сягає 4 м (Мацієвський, 2012: 464).

У другій половині минулого століття можна 
було спостерігати поступове становлення куль-
тури української естрадної пісні з використанням 
специфічного колориту Закарпаття з огляду на 
особливості національної культури цього регіону. 
Українська сцена побачила закарпатські народні 
інструменти, що використовувалися представни-
ками естрадних, музичних колективів того часу. 
Закарпатський народний колорит знайшов своє 
відбиття на естрадній сцені, багато в чому визна-
чаючи її подальше становлення та розвиток. Усе 
це загалом зумовлює особливості становлення 
та розвитку закарпатської естрадної музики цих 
часів, яка сягає корінням у закарпатську народну 
культуру й має за основу могутні пісенні тради-
ції цього краю, що дав Україні багато музичних 
талантів, а також значно впливає на культуру всієї 
країни в цілому (Мацієвський, 2007: 520).

На жаль, дотепер відсутні фундаментальні 
наукові дослідження з вивчення процесів фор-
мування та розвитку естрадної музики в Україні 
й Закарпатті, визначення організаційно-пропа-
гандистських механізмів їхнього регулювання, 
тенденцій розвитку тощо. Розробляти зазначені 
проблеми можливо тільки за умови, коли буде 
здійснено кількісний та якісний аналіз новоство-
рених, відроджених і раніше сформованих чин-
них українських естрадних колективів, а також 
вивчене середовище їхнього функціонування 
(Рось, 2015: 8). Подальші дослідження розвитку 
естрадного мистецтва Закарпаття та України зага-
лом сприятимуть визначенню головних чинників 
розвитку загальнонаціональної української куль-
тури й формуванню та зміцненню національної 
свідомості громадян країни.

Висновки. Оцінювання особливостей станов-
лення та розвитку закарпатської естрадної музики 
в другій половині ХХ століття потрібно прово-
дити з огляду на етапність формування багато-
національного культурного середовища регіону й 
різноманітність його етнічного складу. Адже саме 
розмаїття культурних течій та етнофольклорних 

особливостей закарпатського регіону, багатство 
його музичної палітри, що складалася багато 
років шляхом впливу народної музики, властивої 
саме Закарпаттю, надалі виступили домінантою в 
розвитку закарпатської естрадної пісні й мелодії, 
багато в чому зумовивши її звучання та колорит.

Серед основних особливостей становлення та 
розвитку закарпатського естрадного мистецтва в 
другій половині ХХ століття слід зазначити наяв-
ність цілої плеяди талановитих композиторів і 
виконавців, що згодом підняли професійну планку 
закарпатської естради до світового рівня. Яскраві 
пісні Володимира Івасюка в поєднанні з майстер-
ним виконанням Назарія Яремчука, Василя Зінке-
вича, Софії Ротару й інших талановитих ансамб-
лів та окремих співаків створили візитну картку 
закарпатської естради, що й досі є впізнаваною 
майже у всьому культурному світі. Самобутність 
закарпатської естради визнається багатьма музич-
ними критиками й фахівцями у сфері естрадного 
мистецтва, в українських естрадних піснях можна 
почути поєднання звучання закарпатських народ-
них інструментів із шумом води гірських потоків 
і відгуками вітру в карпатських горах. Завдяки 
неповторному національному колориту закар-
патська естрадна музика отримала визнання в 
багатьох країнах світу як відбиття національного 
культурного середовища цього неповторного регі-
ону й важлива складова частина загальноукраїн-
ської національної культури.

Також у контексті викладання особливостей 
становлення та розвитку закарпатської естрад-
ної музики й пісні в другій половині минулого 
століття варто відзначити вплив на цей процес 
інших етнічних груп, що складають розмаїття 
національного середовища Закарпаття. Історична 
взаємодія з культурами інших народів і сучасний 
прикордонний взаємовплив румунського й мол-
довського населення створили на загальноукраїн-
ському ґрунті власну своєрідну етнофольклорну 
культуру Буковини. Важливим феноменом сучас-
ної соціокультурної сфери стали фольклорні фес-
тивалі, метою яких є ознайомлення населення з 
національною культурою та традиціями, їх попу-
ляризація та збереження, що особливо актуально 
в умовах негативних впливів глобалізаційних 
процесів. На подібних фестивалях представлені 
інсценування народних обрядів і звичаїв, а також 
усі можливі види народного мистецтва. Говорячи 
про Буковину, необхідно згадати народне вбрання, 
вишивку й килимарство, особливості яких сфор-
мувалися завдяки постійній кроскультурній і 
поліетнічній взаємодії. Саме фольклор україн-
ського народу здатний зберегти власну самобут-
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ність і культурну ідентичність, дати поштовх до 
матеріального й духовного відродження та про-
цвітання національної культури. З 1989 року 
бере початок історія проведення щорічного фес-
тивалю естрадної пісні «Червона рута», що вже 
давно здобув величезну популярність як старто-
вий майданчик для молодих талантів української 
та закарпатської естради у світі професійного 
естрадного мистецтва. У 1971 році режисером 
Романом Олексівим у місті Яремча було знято 
музичний фільм «Червона рута», в якому головні 
ролі виконували Софія Ротару й Василь Зінкевич. 
У фільмі звучить багато пісень Івасюка. «Чер-
вона рута» перемогла на першому всесоюзному 
фестивалі «Пісня-71». На завершальному кон-
церті в Останкіно її виконали солісти ансамблю 

«Смерічка» Назарій Яремчук, Василь Зінкевич та 
автор Володимир Івасюк у супроводі естрадно-
симфонічного оркестру під керівництвом Юрія 
Силантьєва. «Червону руту» надрукував тижне-
вик «Україна».

Таким чином, дослідження особливостей 
становлення та розвитку закарпатської естрад-
ної пісні в другій половині ХХ століття виявляє 
багато чинників, які слід брати до уваги під час 
всебічного викладення цього питання. Усі вони 
мають неабияке значення з боку дослідження 
загальної культури українського народу, виокрем-
лення суто закарпатського музичного й культур-
ного середовища й визначення його справжнього 
місця в контексті загальноукраїнської та світової 
культури.
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СТАНОВЛЕННЯ КОМПОЗИТОРСЬКОЇ ШКОЛИ ЗАКАРПАТТЯ  
У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ

У дослідженні було розглянуто музичну культуру Закарпаття як одного з найдавніших і найсамобутніших регі-
онів із глибокою фольклорною традицією та чітким художнім колоритом. Регіональної специфіки розвитку профе-
сійної музики на Закарпатті надали суто історичні фактори, певні форми життя етнічних спільнот та ідея етно-
національної самоідентифікації, а також такі фактори, як фольклорна діяльність, незалежність хорової традиції 
як національної характеристики й певний освітній напрям музики. Приклади фортепіанних творів закарпатських 
композиторів другої половини двадцятого століття показують, що дискурс сучасного опанування академічними 
технологіями музичного мислення та новітніми стилістичними формами мислення був визначальним для станов-
лення та розвитку композиторської школи Закарпаття. Методологія дослідження має своєю основою системний 
підхід до широкого кола питань, які тісно пов’язані з творчістю закарпатських композиторів, і поєднана з глибоким 
аналізом стилістики їх творів для визначення їх характерних особистостей. Основними результатами наукового 
дослідження доречно вважати визначення головних особливостей композиторської школи Закарпаття та окреслен-
ня рис найвідоміших музичних творів композиторів другої половини двадцятого століття, а саме творів Лендєла, 
Задора, Кобулея та Мартона. Перспективи подальших наукових досліджень у напрямі полягають у можливості 
визначення головних особливостей композиторської школи Закарпаття, що дасть можливість розуміння принципів 
побудови й стилістичних особливостей творів композиторів другої половини двадцятого століття. Прикладна цін-
ність наукової роботи полягає в ширшому вивченні становлення композиторської школи Закарпаття в період другої 
половини двадцятого століття, а також у детальнішому дослідженні творчості закарпатських композиторів та 
їх фортепіанних творів. Результати дослідження можуть бути використані на практиці з метою детальнішого 
вивчення культурної спадщини видатних діячів української музичної культури Закарпаття.

Ключові слова: українська культура, закарпатські композитори, музичне мистецтво Закарпаття, культур-
но-мистецьке життя, музичні традиції, музикознавство.
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ESTABLISHMENT OF THE COMPOSER SCHOOL OF TRANSCARPATHIA  
IN THE SECOND HALF OF THE 20th CENTURY

In this study, the musical culture of Transcarpathia was considered as one of the oldest and most original regions 
with a deep folk tradition and a clear artistic colour. The regional specificity of the development of professional music 
in Transcarpathia was provided by purely historical factors, certain forms of life of ethnic communities and the idea 
of ethno-national self-identification, as well as such factors as folklore, independence of choral tradition as a national 
characteristic and certain educational direction of music. Examples of piano works by Transcarpathian composers of 
the second half of the 20th century show that the discourse on the modern mastery of academic technologies of musical 
thinking and the latest stylistic forms of thinking was decisive for the formation and development of the Transcarpathian 
composer school. The methodology of this study is based on a systematic approach to a wide range of issues that are 
closely related to the work of Transcarpathian composers and combined with an in-depth analysis of the style of their 
works to determine their characteristics. The main results of this research should be considered determination of the 
main features of the composer school of Transcarpathia and the features of the most famous musical works of composers 
of the second half of the 20th century, namely the works of Lendel, Zador, Kobulei and Marton. Prospects for further 
research in this area are the ability to determine the main features of the composer school of Transcarpathia, which will 
provide an opportunity to understand the principles of construction and stylistic features of the works of composers of 
the second half of the 20th century. The applied value of this scientific work lies in a broader study of the formation of the 
composer school in Transcarpathia in the second half of the 20th century, as well as a more detailed study of the works 
of Transcarpathian composers and their piano works. The results of this study can be used in practice to study in more 
detail the cultural heritage of prominent figures of Ukrainian musical culture in Transcarpathia.

Key words: Ukrainian culture, Transcarpathian composers, musical art of Transcarpathia, cultural and artistic life, 
musical traditions, musicology.

Постановка проблеми. Музична культура 
Закарпаття як одного з найдавніших і найбільш 
самобутніх регіонів із глибокою фольклорною 
традицією та чітким художнім колоритом є дуже 
важливою проблемою в історико-музикознав-
чому комплексі загальнодержавних культурних 
процесів. Регіон давно відомий своїми багатими 
традиціями співу й інструментального фольклору, 
а також професійною музикою, що поєднує еле-
менти багатьох національних культур – україн-
ської, угорської, словацької, чеської, румунської 
та деяких інших. За певний час їх синтез злився 
в єдину художню палітру Закарпаття, що склада-
ється з безлічі багатонаціональних культур, твор-
чої діяльності представників транснаціональних 
груп, що народилися та проживають у місцевості, 
а також західних і східноєвропейських музичних 
традицій (Александрова, 2016). Це означає, що 
домінівною рисою професійної музичної куль-
тури регіону Закарпаття є поліетнічні фактори.

Професійна музична культура Закарпаття роз-
вивалась під впливом складних історичних і полі-
тичних обставин, а тому є однією з наймолодших 
культур на території України. Це пов’язано з тим, 
що Закарпаття було частиною різних держав до 
другої половини двадцятого століття. Закарпаття 

в певний час було в складі Угорщини, Трансіль-
ванії, Австро-Угорщини й Чехословаччини, воно 
було приєднане до України лише після Другої сві-
тової війни. Отже, можна зробити висновок, що 
ці обставини значно уповільнили розвиток куль-
турних процесів на території регіону (Волков, 
2015: 125). Це було головним чином пов’язане 
з невеликою кількістю місцевих професійних 
музичних шкіл.

Закарпатські музиканти здобували університет-
ську освіту в Празькій і Будапештській консервато-
ріях (Варнава, 2017). На території Закарпаття також 
були відсутні бібліотеки, великі концертні зали й 
інше. Закарпатська область принесла не лише в 
українську, а й у світову культуру цілу низку видат-
них виконавців і композиторів, які продемонстру-
вали яскравість та індивідуальність таланту в різ-
них жанрах і виконавчих сферах. Серед них варто 
виокремити таких митців, як Дезидерій Задор, 
Михайло Кречко, Іштван Мартон, Євген Станко-
вич, Василь Гайдук, Володимир Волонтир, Віктор 
Теличко, Іван Сільвай і деякі інші.

Аналіз досліджень. Загалом варто зазначити, 
що дослідники зазвичай використовують аналітич-
ний підхід для вивчення композиторів і музичного 
мистецтва української діаспори. На початку двад-
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цятого століття дослідження базувались на твер-
дженнях і гіпотезах про специфічність закарпат-
ського побуту й мислення. Також велись роздуми 
про напрями й стильові пошуки в той період, коли 
відбувалось лише становлення академічної музики 
на території Україні. Першими професійними 
дослідженнями, які були спрямовані на вивчення 
творчості композиторів Закарпаття, вважаються 
автобіографічні нариси, які були написані в жанрі 
творчого портрета. Особливої уваги варті творчий 
портрет Д. Задора, який написала Я. Рак, і творчий 
портрет І. Мартона, який написала Н. Піцур.

Сферою особливих інтересів дослідників 
також є вивчення композиторів, імена котрих були 
забуті або взагалі маловідомі. Також дослідники 
часто звертаються до вивчення митців місцевого 
значення для деяких окремих регіонів. Варто 
відзначити роботи таких дослідників: О. Грін, 
І. Попова, Т. Росул і деяких інших. В останні 
роки дослідження сукупного досвіду професій-
ної творчості закарпатських композиторів почали 
популяризуватися, була сформована певна ана-
літична традиція. Можна зазначити таких авто-
рів: В. Мухіна, Є. Добровольська, К. Оленич, 
О. Короленко, М. Лиховід, Л. Мокану, О. Маркуш, 
Л. Микуланинець, М. Панченко, Л. Уральський, 
В. Мадяр-Новак та О. Юрош. Зазначені автори 
загалом вдавались до автобіографічного й морфо-
логічного підходів у своїх дослідженнях.

Натепер практика вивчення фортепіанних 
творів закарпатських композиторів здебільшого 
підкреслює регіональний стилістичний колорит 
реального музичного тексту, не розуміючи реаль-
них стилістичних ініціатив їх авторів у дусі реін-
терпретативних рухів культурних творів. Це дало 
можливість зрозуміти загальний рівень профе-
сійної майстерності композиторів Закарпатської 
області в контексті світової музичної культури 
двадцятого століття з усім розмаїттям її стиліс-
тичних і жанрових орієнтацій.

Мета статті полягає у вивченні становлення 
композиторської школи Закарпаття в другій поло-
вині двадцятого століття, розгляді найвидатніших 
представників музичної школи Закарпаття того 
часу, а також в аналізі їхніх музичних творів.

Виклад основного матеріалу. Розвитку компо-
зиторської школи на території Закарпаття в другій 
половині двадцятого століття сприяли певні істо-
ричні події, традиції життя та побуту місцевих 
громадян і деякі ідеї національної та етнічної іден-
тифікації жителів регіону. Також на розвиток про-
фесійної музики вплинув фольклор, хорові тради-
ції та музичні освітні напрями. Усе це сформувало 
регіональну специфічність Закарпатської компо-

зиторської школи. Розвитку академічної музики в 
регіоні сприяло написання композиторами музич-
них творів для фортепіано. Відбулась також стиліс-
тична спеціалізація музики Закарпаття в контексті 
історії європейської музики. Проте відмінність 
розвитку закарпатського музичного стилю була 
забезпечена спеціальним методом. Такий метод 
базується на алюзії та стилізації, що своєю чергу 
тотожне до сучасної культурної творчості.

Важливим фактором є також спеціальне допо-
внення навчального репертуару в початковій 
освіті музикантів Закарпаття, в регіоні з без-
ліччю національностей. Значущим представ-
ником закарпатської музичної школи є Зігмунд 
Лендєл (1892–1970 рр.). Він вперше започаткував 
систему професійної музичної освіти на терито-
рії Закарпаття. У 1920 р. Лендєл створив і почав 
керувати першою приватною музичною шко-
лою в регіоні. Матеріали, за якими відбувалось 
навчання в школі, було особистими дидактич-
ними матеріалами Лендєла. У його навчальних 
матеріалах представлені стилістичні дискурси, 
які базувались на національних та етнічних тра-
диціях. Навчальна програма була спрямована на 
здобуття студентами навичок для створення про-
фесіональної академічної музики.

Музична творчість Лендєла, наприклад «Пас-
тирство», є музичним твором, який заснований 
на поезії, в ньому можна простежити драматичну 
композиційну форму (Опанасюк, 2018). У музич-
ному творі легко можна побачити підтекстові 
асоціації та ліричну гілку. У музичній компози-
ції наявна варіаційна обробка основної інтона-
ції матеріалу. «Пастирству» притаманна епічна 
модальність, а також перехід від кантиленності 
до танцювальності. Щодо інтонаційного процесу 
композиції, варто зазначити, що в ньому спосте-
рігається метафора рефлексивного споглядання. 
Саме це модернізує п’єсу й надає їй певну інтона-
ційно-драматургічну перспективу.

Ще одною знаковою роботою Лендєла є 
«Маленька фантазія», яка була написана за угор-
ськими мотивами. У роботі композитор викорис-
тав артикуляційні зміни. У «Маленькій фантазії» 
наявна класицистична раціональна обробка й тек-
стові зміни. Не менш характерною та показовою 
музичною композицією є «Пісня» для фортепі-
ано. Вона зосереджена на ментальному характері 
закарпатської народної пісні, Лендєл рефлекторно 
присвячує себе роздумам і пізнанню, композитор 
у творі дуже послідовно спирається на драма-
тичну перспективу (Коновалова, 2018).

Ще одною значущою особистістю в станов-
ленні й розвитку композиторської школи Закар-
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паття був Іван Сільвай. Композитор працював 
під псевдонімом Уріїл Метеор. Він мав високу 
музичну підготовку, вмів грати на скрипці й 
флейті. Сільвай є автором великої кількості лірич-
них співанок, балад і поем. Творчість композитора 
вплинула на розвиток і становлення закарпатської 
музичної школи, а також на творчість багатьох 
композиторів двадцятого століття.

Учні засновників професійної композитор-
ської школи Закарпаття, з-поміж яких варто зазна-
чити Іштвана (Степана) Мартона (1923–1996 рр.), 
поступово розвивали напрям стилістичного різ-
номаніття педагогічного репертуару для піаніс-
тів-початківців. У творі «Елегія» для змішаного 
хору Мартон знайшов власні кореляти семан-
тики романсу в жанровій формі естетики як 
горе за втрату, її центром є інтонація порушених 
зображень фольклорного походження та пафос 
інструментальних форм музики. Проте в музич-
ному творі «П’єса» композитор досягає ще біль-
шої подібності зі стилістичними особливостями 
нової форми музичного звукового мислення за 
допомогою створення музичного матеріалу через 
вишукану звукову ідею. Тому з боку виразу важ-
ливим моментом артикуляції є інтонаційне вира-
ження тематичних ліній із гнучкою варіативністю 
метричних відношень і переривчастими форму-
люваннями в дії конкретної інтонації (декламація, 
урбанізм, загальні форми руху тощо).

Отже, все це свідчить про інтелектуальне 
навантаження на тематичну обробку, яка є гідною 
формою думки про входження в простір новітньої 
музичної свідомості та її концептуальних частин 
у дусі інноваційних реалізацій створення стилю 
шляхом свідомої контамінації суб’єктивності й 
семантичних полів (Борисова, Плохотнюк, 2016). 
Значення описаних вище змін у стилістичних 
принципах зумовлюється духом фази європеїза-
ції, що своєю чергою є явищем, яке постає для 
української культури в цілому в її екзистенцій-
ному положенні як змагання за рівність із захід-
ноєвропейською культурою.

У творчості ще одного представника закар-
патської школи композиторів Дезидерія Задора 
(1912–1985 рр.) для слухача представляється мож-
ливість розглянути неокласичні стильові орієнта-
ції. Наприклад, у його роботі «Скерцо» спостеріга-
ються класичні моделі семантики. У роботі «Фуга» 
Д. Задора помітні наявні властивості моделі арти-
куляції значень Баха, відзначається декламацій-
ний спосіб і пісенна природа ліній контрапункту. 
Варто зазначити, що загальновизнане те, що про-
фесійна композиторська школа формується з того 
часу, коли нею керує людина, яка отримала про-

фесійну музичну освіту як композитор. Не беручи 
до уваги той факт, що створення такої школи 
насправді пов’язане з набагато більшою кількістю 
факторів, серед них насправді є провідним крите-
рій академічної спеціалізації творчості. На Закар-
патті композиторська школа була під керівництвом 
Д. Задора, який був учнем Я. Кржичка, В. Новаки 
й А. Хабу. Його творчість охоплює одні з найваж-
ливіших принципів формування композиторської 
школи: академічну спеціалізацію жанрової сис-
теми творчості, глибокі інтонаційні корені ресурс-
ної бази регіону, гнучку стильову взаємодію сис-
теми й інше (Малиновська, 2016: 97–98).

Ще одним представником і знаковою фігурою 
накопичення педагогічно зорієнтованого фортепі-
анного матеріалу Закарпатської композиторської 
школи є Еміль Кобулей (1929–2004 рр.). Е. Кобу-
лей був людиною універсального таланту з боку 
створення етнографічно орієнтованої музичної 
свідомості й професійних основ музичної освіти. 
Бувши учнем видатних музичних теоретиків, 
таких як А. Котляревський, С. Павлюченко й 
С. Людкевич, Е. Кобулею вдалося на високому й 
професійному рівні відтворити технології стиліс-
тичної спеціалізації фортепіанного репертуару в 
дусі традицій епохи постромантизму.

У музичному творі Кобулея «Мініатюра» зву-
чить стилізація пафосного духу фортепіанних 
увертюр Шопена. У «Прелюдії» варто відзначити 
епічний дух симфонічних прелюдій Ліста, в якому 
ліричний суб’єкт і його ментальна своєрідність 
у значенні суб’єкта історії збільшуються. Крім 
того, в «Прелюдії» Е. Кобулей вдався до атрибу-
тів плану вільної модуляції поза критеріями тіс-
них функціональних контактів у межах основного 
ключа в ефекті розширеного діатоніка зразка 
С. Прокоф’єва й атональних відношеннях зразка 
керівника нововіденської школи А. Шенберга. 
Проте композитор урівноважує всі ці стилістичні 
пошуки з медитативними реміксами в стилі чуттє-
вої класичної гармонійної форми системи. Наре-
шті Е. Кобулей представляє тест на типову мінли-
вість слов’янської фольклорної лексики: у творі 
«Танець Міккі» він цілеспрямовано порівнює 
однойменні основні молярні клітини та їх різно-
види, що як ефективний метод на ментальному 
рівні позначає психотип Закарпаття, а саме дуалізм 
рефлексії та ініціативи (Коновалова, 2014: 35).

У закарпатській композиторській школі істо-
рично склалося так, що у фортепіанних компо-
зиціях другої половини двадцятого століття про-
стежується майже одночасне існування в одному 
творі мікроіндивідуаційних і макроіндивідуацій-
них процесів. З одного боку, намір етнічної самоі-
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дентифікації виявляється як самоціль, а з іншого – 
залучаються реінтерпретаційні рухи, які тотожні 
ідеям епохи модернізму. Як приклад, «Етюд» 
Д. Задора, написаний у 1952 р., демонструє 
яскраву сучасну стильову модель, яка ґрунтується 
на авторській стилізації епохи постромантизму. 
Йому характерне уподібнення кількох образних 
систем. Він уподібнений до драматичних пори-
вань Шопена, до патетики поем Скрябіна, а також 
до вольової напруги тем Бетховена.

Також варто відзначити характерну звукову 
урбаністику. Смислова перспектива такого твору 
демонструє суб’єктивний інтонаційний образ 
світу. Для продовження та висловлення ідеї ідеа-
лізації романтичних традицій у фортепіанних тво-
рах закарпатських композиторів другої половини 
двадцятого століття доречно згадати «Фортепі-
анний концерт» Д. Задора, який був написаний у 
1966 р. У роботі композитор відтворює ідеалізації 
епохи постромантизму. Серед них варто виокре-
мити форму думки «людина й природа», архетипи 
етнічної культури, а також класичний підхід до 
структурування концепції, коли конфлікт проти-
лежностей гостро актуальний. Така концепція 
завжди вимагає особливо динамічного розви-
тку. Наприклад, прагнення до найвищої точки 
напруги, до надзвичайної нестабільності, сильної 
волі до перемоги. Це є пануванням ямбів у широ-
кому розумінні цього терміну.

Сам процес динамічного потоку має контр-
астну криву, яка характеризується різкими 
піками й глибокими провалами. Музичний час є 
чітко векторним, він створює баланс між усіма 
трьома характеристиками часу (Морщакова, 
2016: 220–221). Визначальними рисами фортепі-
анної музики закарпатських композиторів другої 
половини двадцятого й початку двадцять першого 
століття вважають те, що протягом століть соці-
ально-політичні обставини були досить обмеже-
ними, але вони полягали в багатонаціональній 
кольоровій відкритості світу та його розумінні як 
плюралістичного різнокольорового діалогу з при-
родним і людським середовищем.

Сучасні закарпатські композитори, серед яких 
В. Теличко, В. Волонтир, Р. Меденці й В. Цанка, 
прагнуть розвивати національний стиль попе-
редніх епох, використовуючи елементи бароко, 
класики, романтизму, імпресіонізму та яскраві 
індивідуалізовані елементи (Бєлікова, 2019). Ці 
композитори опанували традиційну лексику для 
закарпатської та української музики, засновану 
на переоцінці багатонаціонального фольклору. 
Вони широко використовують сучасні у всіх своїх 
аспектах техніки різних композиційних прийомів, 

включаючи звук, алеаторику, гармоніку, доде-
кафонію та рок ритми. Вони використовують ці 
прийоми не як самоціль, а як важливий іннова-
ційний інструмент для передачі певного образу. 
Їхні твори можна схарактеризувати своєрідною 
мелодією, яка часто виникає в результаті багато-
національних народних інтонацій. Вони пишуть 
на фортепіанному полі композиції як для сольного 
інструменту, так і для ансамблю, для майстрів-
виконавців і для дітей. Варто відзначити також 
жанрову різноманітність творчості сучасних ком-
позиторів Закарпаття.

Висновки. Музична культура Закарпаття є 
однією з важливих проблем в історико-музикоз-
навчому комплексі загальнодержавних культур-
них процесів. Закарпаття є одним із найбільш 
самобутніх регіонів із глибокою фольклорною 
традицією та чітким художнім колоритом. У про-
цесі аналізу музичної культури Закарпаття було 
визначено, що домінівною рисою професійної 
музичної культури регіону є поліетнічні фактори.

Розглядались такі відомі композитори Закар-
паття другої половини ХХ століття: Лендєл, Задор, 
Кобулей і Мартон. Вивчено стилістичні напрями й 
властивості музичних творів зазначених компо-
зиторів. Композитори, про яких йдеться, відріз-
няються своїм стилем написання музики, а також 
всіх вищезгаданих композиторів об’єднувало 
бажання створити відмінні національні музичні 
твори, які б вирізнялись серед інших європей-
ських класичних музичних творів. Композитори 
Закарпатської музичної школи використовували 
сучасні музично-технічні прийоми для створення 
своїх композицій. В їхній творчості були різні 
філософські, стилістичні й творчі засади, які були 
схожі у використанні стосовно фольклорних дже-
рел, а також в значному акцентуванні на характер-
них регіональних і національних особливостях.

Фортепіанна музика закарпатських композито-
рів є чітким, оригінальним і динамічним явищем, 
яке не тільки охоплює відомі жанрові й стиліс-
тичні шари, але також демонструє чіткі тенденції 
до самовідновлення, стилістичного й видового 
збагачення. Незважаючи на всю їхню різноманіт-
ність, стабільні елементи чітко спостерігаються 
в процесі аналізу тенденцій і музичних фортепі-
анних композицій, що в сукупності відбивають 
стилістичні закономірності в місцевій, регіональ-
ній та українській музичній культурі, в якій твор-
чість закарпатських композиторів займає важливе 
місце. Таким чином, сукупність зазначених фак-
торів дає змогу стверджувати про становлення та 
розвиток унікальної школи композиторів Закар-
паття в другій половині двадцятого століття.
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НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ МАЙБУТНІХ МУЗИЧНИХ ВИКОНАВЦІВ

У науковому дослідженні висвітлюються питання навчання англійської мови студентів музичних спеціаль-
ностей театральних вишів. Вивчення англійської мови задля вирішення спеціальних завдань дедалі частіше впро-
ваджується у немовних вишах, де проходять підготовку майбутні хореографи та музиканти. За умов сучасного 
культурного розвитку під час формування навчального процесу з підготовки майбутніх музичних виконавців слід 
приділяти значну увагу навчанню майбутніх музикантів англійської мови. Англійська мова є засобом міжнарод-
ного спілкування у різних сферах, зокрема й у музичній, тому належне її вивчення сприяє поширенню можливос-
тей культурного розвитку та якісної реалізації музичних виконавців у професійній сфері.

Актуальність заявленої тематики наукового дослідження визначається важливою роллю англійської мови 
в сучасному соціокультурному середовищі, зокрема у музичній сфері, та необхідністю створення умов щодо 
належного її вивчення майбутніми музичними виконавцями задля розширення їхньої професійної компетенції. 
Методологія наукового дослідження є поєднанням системного аналізу широкого кола питань формування проце-
су навчання англійської мови студентів музичних вишів із логічним структуруванням результатів дослідження 
та його висновків. Основними результатами слід вважати визначення головних чинників, що зумовлюють покра-
щення якості викладання англійської мови майбутнім музичним виконавцям. Перспективи подальших наукових 
розробок у визначеному напрямі зумовлюються важливістю англійської мови як міжнародної мови спілкування 
у різних сферах суспільного життя, зокрема й музичної, та необхідністю розробки якісних методичних реко-
мендацій щодо повноцінного впровадження цього процесу. Прикладна цінність нашого дослідження зумовлена 
можливістю практичного застосування його результатів із метою покращення якості навчання англійської 
мови студентів немовних вишів загалом і студентів музичних спеціальностей зокрема.

Ключові слова: англійська мова в музиці, майбутній музичний виконавець, навчання англійської мови, при-
кладне значення англійської мови, музичне виконання, музична освіта.
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ENGLISH FOR FUTURE MUSIC PERFORMERS

This research covers the issues of teaching English to students of music specialities of theatre universities. Learning 
English to solve special problems is increasingly introduced in non-linguistic universities, where future choreographers 
and musicians are trained. In the context of modern cultural development during the formation of the educational 
process for the training of future musicians it is worth paying considerable attention to the training of future musicians 
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in English. English is a means of international communication in various fields, including music, so its proper study 
contributes to the expansion of opportunities for cultural development and quality implementation of music performers 
in the professional sphere.

The relevance of the stated research topic is determined by the important role of English in the modern socio-cultural 
environment, in particular in the music field, and the necessity to create conditions for its proper study by future musicians 
to expand their professional competence. The methodology of this research is a combination of systematic analysis of a 
wide range of issues in the formation of the process of teaching English to students of music universities with the logical 
structuring of research results and its conclusions. The determination of the main factors that improve the quality of 
teaching English to future musicians should be considered the main results of this research. Prospects for further research 
in this area are due to the importance of English as an international language of communication in various spheres of 
public life, including music, and the necessity to develop quality guidelines for the full implementation of this process. The 
applied value of this research is due to the possibility of practical application of its results in order to improve the quality 
of English language teaching for students of non-linguistic universities in general and music students in particular.

Key words: English in music, future music performer, English language teaching, applied significance of English, 
musical performance, music education.

Постановка проблеми. У сучасному суспіль-
стві дедалі більшу роль відіграє становлення й 
розвиток ділових та особистих контактів, зміц-
нення економічних і культурних зв’язків між кра-
їнами. У зв’язку з цим перед педагогами закладів 
вищої освіти, зокрема й викладачами іноземних 
мов, на перший план виходить задача виховання 
індивіда, головне надбання якого – культура й 
загальнолюдські цінності. Це завдання безпосе-
редньо пов’язане з питанням, що стосується вза-
єморозуміння людей, їхнього духовного зв’язку 
й пошуку спільних шляхів вирішення проблем. 
Основним способом досягнення цієї мети є гума-
нізація освіти, тобто залучення учнів до куль-
турної спадщини й духовних цінностей свого та 
інших народів світу. Іноземна мова відіграє осо-
бливу роль, оскільки саме з її допомогою здійсню-
ється безпосередній та опосередкований діалог 
культур – рідної та іноземної, що й стало одним із 
основних положень практично всіх сучасних кон-
цепцій освіти.

Важливе значення в розумінні менталітету 
й культури іншої країни має саме музика. Сту-
денти музичного вишу, починаючи або продо-
вжуючи навчання іноземної мови, вже володіють 
більшим багажем знань про культуру його носіїв, 
оскільки вивчали життя та творчість видатних 
композиторів і музикантів із країн, що розгляда-
ються, соціально-історичне тло написання тих 
чи інших музичних творів, тенденції розвитку 
літератури й різних видів мистецтва. Багато з 
них захоплюються сучасною зарубіжною музи-
кою (Крюкова, 2016: 188).

Сучасний науково-технічний прогрес, соці-
альні зміни в усіх сферах життя сучасного суспіль-
ства, а також стрімкий вступ нашої країни до сві-
тової спільноти викликали величезний інтерес до 
навчання іноземних мов, необхідність оволодіння 
ними та, як результат, перегляд і зміни завдань, а 
також методів і прийомів їхнього викладання.

Відповідно до стандарту дисципліни «Іно-
земна мова» для студентів відділення «Музичне 
виконавство» перед ними ставиться завдання ово-
лодіти іноземною мовою на рівні, необхідному 
для вирішення професійних питань, і це означає, 
що навчання повинне мати комунікативний і про-
фесійно орієнтований характер. Випускник відді-
лення повинен володіти достатніми знаннями й 
уміннями, щоб брати участь у міжнародних кон-
ференціях, налагоджувати міжкультурні зв’язки та 
ділові контакти з колегами з інших країн, вивчати 
закордонний досвід у сфері музичного мистецтва 
та, звичайно, організовувати й здійснювати кон-
цертну діяльність (Бєлякова, 2014: 149).

Термін «Англійська мова для спеціальних 
цілей» (English for special / specific purposes – 
ESP) прийшов до нас з англомовного світу, де 
виник у 60-ті рр. XX ст. Ціла низка економічних, 
політичних, соціальних і лінгвістичних переду-
мов сприяла виникненню методики викладання 
англійської мови зі спеціальною метою: глоба-
лізація та поширення англійської мови, активна 
міграція населення і необхідність професійної 
перепідготовки, виникнення нових фахів і про-
фесій, що дозволяють працювати за кордоном, а 
також інтерес лінгвістичної науки до нових гра-
матичних і лексичних явищ. Коло професій, які 
використовують англійську мову, збільшується 
щороку. Також варто згадати, що англійська домі-
нує й у всесвітній мережі Інтернет (55,5% всіх 
сайтів використовують англійську) (Бєлякова, 
2014: 149–150).

У нашій країні зазвичай головною метою 
навчання професійного іншомовного спілкування 
в немовних вишах, а також у вишах, що займа-
ються підготовкою фахівців музичного профілю, 
було формування та розвиток у студентів навичок 
і вмінь читання літератури за фахом. Однак тільки 
навчання всіх видів мовної діяльності є основою 
формування професійної іншомовної комуніка-
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тивної компетенції студентів-музикантів (Юсу-
пова, 2016: 114–118). У зв’язку із глобальними змі-
нами в нашому суспільстві за останні десятиліття, 
внаслідок яких з’явилися можливості для виїзду 
музикантів за кордон (наприклад, гастрольні тури, 
офіційні та неофіційні зустрічі із зарубіжними 
колегами, запрошення на роботу), слід приділити 
більшу увагу формуванню й розвитку у студентів 
навичок і вмінь усного мовлення. Вказані чинники 
зумовлюють важливість питання вивчення англій-
ської мови майбутніми музикантами та створення 
належних умов навчання англійської мови для 
студентів, котрі опановують майстерність гри на 
музичних інструментах.

Аналіз досліджень. Дослідження широкого 
кола питань, що стосуються різноманітних чинни-
ків навчання англійської мови майбутніх музич-
них виконавців, має місце у наукових роботах 
Л. С. Крюкової, І. А. Юсупової, Н. С. Бєлякової, 
О. Г. Полякова та інших вчених, котрі займаються 
науковими розробками цих питань. Наукові роз-
робки вказаних та інших авторів містять інфор-
мацію щодо головних чинників, що зумовлюють 
значущість англійської мови у сучасному соціо-
культурному житті та важливість питань її якіс-
ного викладання майбутнім музикантам із метою 
розширення їхнього професійного світогляду та 
подальшого створення умов щодо розширення 
їхніх можливостей професійного спілкування. 
Аналіз досліджень вчених, які займаються питан-
нями навчання майбутніх музикантів англійської 
мови, демонструє широке розмаїття наукових 
підходів до розкриття тематики дослідження, що 
зумовлює зберігання стійкого інтересу до питань 
покращення ефективності викладання англійської 
мови у немовних вишах загалом і навчання її май-
бутніх музикантів зокрема.

Мета наукового дослідження полягає у якіс-
ному розкритті питань навчання англійської мови 
майбутніх музичних виконавців з метою розши-
рення можливостей їхнього подальшого профе-
сійного становлення та розвитку.

Виклад основного матеріалу. У професійно-
комунікативній компетенції більшість вчених 
виділяють три основні елементи, а саме: мовний, 
предметний і прагматичний.

Мовна компетенція музиканта – це знання 
одиниць мови, правил їх утворення та вживання, 
а також вміння вільно користуватися ними у про-
цесі спілкування для передавання інформації.

Під предметною комунікативною компетен-
цією музиканта ми розуміємо наявність у певного 
фахівця професійних знань у музичній галузі та 
вміння їх використовувати у процесі комунікації.

Прагматична компетенція передбачає здат-
ність музиканта здійснювати комунікацію в типо-
вих ситуаціях спілкування та будувати вислов-
лювання відповідно до комунікативного наміру 
мовця та можливостей співрозмовника, вміння 
вибрати найбільш ефективний спосіб вира-
ження думки залежно від умов (Рякіна, Борисова, 
2015: 100–102).

Вимоги, що висуваються до сучасного фахівця 
музичного профілю, надзвичайно високі. Тим 
часом кількість годин, відведених на предмет 
«Іноземна мова», досить незначна (заняття з 
англійської мови проводяться протягом п’яти 
семестрів один раз на тиждень по 2 академічні 
години), а завдання, які стоять перед студентами, 
дедалі більше ускладнюються та вимагають ово-
лодіння всіма видами мовленнєвої діяльності на 
основі професійної лексики, а також оволодіння 
навичками у сфері ділового спілкування (Ларіна, 
2010: 213–216).

Під час створення програми для студентів із 
цього курсу потрібно насамперед враховувати 
сферу його використання, а також яке спілкування 
буде домінувати: усне або письмове. Програма з 
вивчення англійської мови для спеціальних цілей 
ґрунтується на потребах студентів і охоплює той 
діапазон лексики та граматики, який необхідний для 
ділової комунікації. Відбір компонентів, які склада-
ють зміст навчання музикантів, дозволяє оптимі-
зувати процес навчання професійно орієнтованого 
іншомовного спілкування (Бєлякова, 2014: 150).

Програма викладання англійської мови на від-
діленні «Музичне виконавство» ділиться на два 
етапи: вивчення мови в «загальних» цілях (English 
for general purposes) та у спеціальних (English for 
special purposes).

Програма навчання англійської мови в «загаль-
них» цілях включає:

– граматичні структури спільного вживання;
– мовні функції загального комунікативного 

призначення, наприклад: «Greetings», «Attracting 
attention», «Acquaintance», «Appointments», «Invi-
tations», «Parting», «Requests», «Agreement and 
disagreement», «Apologies», «Making a telephone 
call» тощо;

– загальножиттєві теми: «Everyday life», 
«Shopping», «My university», «My working day», 
«Town, Barnaul»;

– загальнорозповсюджені ситуації, що ілю-
струють спілкування за побутових обставин: 
«At the dinner», «At the doctor’s», «Asking the way», 
«At a travel agency», «Meeting guests»;

– культурно-країнознавчі теми: «The Russian 
Federation, Great Britain and The USA. Speak about 
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their political and cultural lives and perspectives», 
«Can you survive in the English-speaking world?», 
«Cultural Differences of English-Speaking Coun-
tries», «Cultural events in English speaking coun-
tries», «Cultural Etiquette» тощо.

Програма навчання англійської мови у спеці-
альних цілях включає:

– вивчення граматичних явищ в академічній 
прозі, наприклад: наукова стаття, реклама, автобі-
ографія, рецензія; а також у комунікативних ситу-
аціях ділової сфери: ведення переговорів з орга-
нізації гастролей, обговорення умов контракту, 
відповіді на питання журналістів, презентація;

– необхідні види мовної діяльності, напри-
клад: усне спілкування, написання наукових ста-
тей, читання спеціальної літератури;

– спеціальні сфери застосування англій-
ської мови, наприклад: «музика», «виконавство», 
«музичні інструменти», «оркестр, у якому я граю»;

– сфери особистих інтересів: «симфонічна 
музика», «народна музика», «джазова музика», 
«сучасні композитори», «участь у конкурсах».

Перший етап дозволяє оволодіти нормами 
соціальної комунікації та поведінки за умов спіл-
кування, не пов’язаного безпосередньо із профе-
сійною діяльністю. Цей етап забезпечує наступ-
ність змісту іноземної мови в школі та виші; 
активізує раніше придбані мовні та речові нави-
чки та вміння, а також доповнює знання про куль-
туру (в т. ч. й музичну), яка вивчається. Навчання 
на цьому етапі проводиться на матеріалі неспе-
ціалізованої тематики (культурно-країнознавчої, 
лінгвокраїнознавчої та побутової).

Другий етап спрямований на створення профе-
сійно-спеціалізованого словникового запасу, що 
дозволяє ефективно використовувати іноземну 
мову як засіб спілкування у професійній сфері 
й орієнтуватися у текстах англійською мовою з 
музичної тематики (Бєлякова, 2014: 152).

Відомо, що виконання іншомовних пісень є 
одним зі способів розвитку фонетичних навичок, 
більш міцного закріплення лексичного та грама-
тичного матеріалу й своєрідної релаксації в серед-
ині або в кінці заняття, коли студенти втомилися і 
їм потрібна розрядка, що знімає напругу й віднов-
лює їхню працездатність, однак спектр застосу-
вання музичних творів у навчанні іноземної мови 
значно ширший (Борисова, 2010: 135–139).

Ефективним є використання аудіозаписів 
музичних творів на початку заняття зі студен-
тами, котрі володіють іноземною мовою на 
середньому рівні або вище. Під час заняття 
вони прослуховують протягом декількох хви-
лин музичний уривок у виконанні декількох 

інструментів, які легко визначити. Після про-
слуховування аудіозапису студенти обговорю-
ють, скільки музичних інструментів вони почули 
та які. Подібні завдання викликають особливий 
інтерес в учнів музичних вишів, оскільки нале-
жать безпосередньо до їхніх професійних інтер-
есів (Крюкова, 2016: 188–189).

Музичні твори можуть служити також матері-
алом для розвитку вміння говорити англійською 
мовою. Для навчання студентів будь-якого рівня 
підготовки використовуються записи пісень і їхні 
слова у вигляді роздаткового матеріалу. Під час 
заняття викладачеві необхідно ознайомити учнів з 
основним лексичним матеріалом, що трапляється 
в пісні, роздати слова й увімкнути аудіозапис. 
Після того, як студенти прослухають пісню і про-
читають про себе текст, слід поставити їм питання 
на розуміння змісту. За необхідності можна вклю-
чити запис ще раз. Після цього викладач ділить 
студентів на групи по 3–4 людини. У своїй групі 
вони обговорюють, як можна використовувати 
історію, викладену в пісні, у формі діалогу. Досяг-
нувши спільного рішення, учні пишуть сценарій 
діалогу, ґрунтуючись на словах пісні, та репетиру-
ють його у відведений їм час. Потім студенти по 
черзі розігрують діалоги перед своїми однокурс-
никами (Поляков, 2013: 167).

У процесі навчання іноземної мови важливу 
роль починають відігравати інноваційні техноло-
гії, а саме комп’ютерні програми та Інтернет. Як 
джерело на заняттях доцільно використовувати 
веб-сайт «Euronews», а саме розділи «Culture»,  
«Le mag» і «Music». Особливий інтерес для 
навчання ESP становить використання подкастів 
(цифровий запис радіо- або телепрограми) з інтер-
в’ю й дискусіями, тобто промовою діалогічного 
характеру. Веб-сайт «Euronews» містить текстовий 
запис подкастів (tapesripts), що дозволяє порівняти 
звучання матеріалу з текстом та уточнити деталі.

Велику мотивуючу роль у навчанні грає чер-
гування різноманітних видів діяльності, одним 
із яких є інтелектуально-розважальна гра «Music 
Quiz». Квіз дозволяє створити природну мовну 
ситуацію: залучити студентів до діалогу та 
колективного пошуку відповіді. Він сприяє роз-
ширенню кругозору учнів, підвищенню рівня 
їхньої загальної культури та інформованості у 
сфері своєї спеціальності. На заняттях викорис-
товуються Квізи, засновані на професійних зна-
ннях у музичній галузі: «If Music be the Food of 
Love…», «Music and Madness», «Composers and 
their Music», «Romantic Period Composers and their 
Music», «Think, are you a Classical Music Expert?» 
(Сидакова, 2014: 113–116).
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Специфікою навчання англійської мови май-
бутніх музичних виконавців є її яскраво вира-
жений міжпредметний характер: з одного боку, 
іноземна мова як загальноосвітній предмет, з 
іншого – спеціальні музичні предмети, які є базо-
вими для цієї професії. Тому на заняттях часто 
використовуються музичні фрагменти із завдан-
нями типу: «Describe the emotions evoked by this 
music», «Compare two melodies», «Compare this 
piece of music performed by two different pianists» 
тощо. Виконуючи такі завдання, студенти-музи-
канти залучають свої професійні знання, що 
сприяє навчанню іноземної мови саме у профе-
сійному контексті (Поляков, 1998: 81–85).

Резюмуючи вищесказане, можна зробити 
висновок, що навчання англійської мови у спеці-
альних цілях є актуальним завданням, вирішення 
якого дозволить підвищити якість підготовки 
фахівців музичного профілю, їхню конкуренто-
спроможність і професійно-комунікативну вза-
ємодію з іноземними колегами за рахунок при-
дбання та розвитку навичок, необхідних для 
професійної комунікації.

Висновки. Творчо мислячі люди багатством 
внутрішніх переживань відрізняються від людей, 
просто здатних засвоювати знання й викону-
вати звичну роботу. Тому ефективне іншомовне 
навчання студентів-музикантів спирається на таку 
здатність, як уява й один із її проявів – імпровіза-
ційність (творче перетворення образу).

Мета, завдання й очікуваний результат фор-
мування професійно орієнтованих іншомовних 
компетенцій студентів музичних спеціальностей 
досягаються за умови оптимального комбіну-
вання певних підходів, принципів, методів, при-
йомів і засобів з урахуванням специфіки їхньої 
професійної підготовки. Так, метою формування 
професійної компетенції у сфері навчання англій-
ської мови є особистість кваліфікованого фахівця 
музичного профілю, здатного здійснити ефек-
тивну професійну діяльність у полікультурному 
соціо-музичному просторі.

Навчання іноземної мови, метою якого є фор-
мування інтерактивної компетенції, має бути 
організоване таким чином, щоб студент міг розу-
міти уявлення, закладені у формальній структурі 
мови, механізми усвідомлення носіями дослі-
джуваної мови тих речей, які в рідній вида-
ються інакшими або зовсім не відрізняються. 
Завдання правильного засвоєння таких уявлень 
вирішується шляхом аналізу та зіставлень з ана-

логічними явищами в рідній мові, узагальнень 
і висновків, внаслідок яких складаються уяв-
лення, закріплені за формальними мовними засо-
бами комунікації. Проте засвоєння тієї чи іншої 
лінгвістичної категорії відбувається не тільки за 
рахунок формування знань її понятійної та праг-
матичної складових частин, а й за допомогою 
формування умінь і навичок їх спільного вико-
ристання у процесі комунікативно-пізнаваль-
ного процесу: реалізації комунікативних намірів 
(побудова висловлювання) та вилучення інфор-
мації (сприйняття висловлювання).

Основним видом діяльності, який студент 
опановує на заняттях з англійської мови, є 
комунікативно-пізнавальний, що веде до роз-
витку мислення та здатності вільно висловлю-
вати свої думки. На цій підставі правомірно 
говорити про проблемну організації змісту 
навчання іноземної мови. Проблемно-розви-
вальне навчання розглядається як особливий 
тип навчання, заснований на певних принципах, 
за якого використовуються свої методи та реа-
лізується особлива схема взаємодії викладача 
й учнів. Для нього характерна система прийо-
мів, що забезпечують управління пізнаваль-
ною діяльністю й активізацією самостійності 
та творчості студентів шляхом створення про-
блемних ситуацій, постановки та вирішення 
проблемних завдань. Головна керована ланка 
у проблемному навчанні – продуктивні про-
цеси, що забезпечують формування психічних 
новоутворень і суб’єктивне відкриття нового. 
Умовою для виникнення таких процесів є наяв-
ність проблемної ситуації, тобто такого типу 
навчальної або професійної діяльності, за якого 
в людини з’являється потреба у засвоєнні (від-
критті) нового знання або способу діяльності.

Навчання англійської мови майбутніх музич-
них виконавців має виконувати не тільки освітню, 
а й виховну функцію, адже якісно поставлений і 
належним чином спрямований процес навчання 
англійської мови сприятиме всебічному розви-
тку майбутнього музичного виконавця, покра-
щенню його адаптивних і комунікативних зді-
бностей, а також створюватиме умови для більш 
якісного підвищення його загального культур-
ного рівня. Цьому має сприяти використання 
сучасних освітніх методик, спрямованих на роз-
виток мовних здібностей майбутніх музикантів, 
розширення їхнього кругозору та підвищення 
культурного рівня.
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РОЛЬ ШТРИХІВ У ВІДТВОРЕННІ ПОЛІФОНІЧНОЇ ФАКТУРИ  
У ТВОРАХ Й. С. БАХА

У науковому дослідженні висвітлюються питання ролі штрихів у відтворенні поліфонічної структури у тво-
рах Й. С. Баха. Штрихи відіграють важливу роль у поліфонічній фактурі будь-якого музичного твору, фактично 
визначаючи характер, тембр та інші характеристики звучання. Стосовно відтворення поліфонічної фактури 
творів Й. С. Баха варто зазначити, що роль штрихів полягає у формуванні неповторного, визначального звучан-
ня музичних композицій, створенні поліфонії, що притаманна творам саме цього видатного композитора та 
якісно відокремлює їх від творів інших музичних авторів. Крім того, варто зазначити, що унікальність музичних 
творів Й. С. Баха зумовлюється передусім саме неповторністю їх виконання окремими музикантами, у цьому 
контексті роль окремих штрихів дуже часто є визначальною.

Актуальність дослідження в рамках заявленої тематики зумовлюється передусім величезною значимістю 
творчої спадщини Й. С. Баха для всієї світової музичної культури й необхідністю ретельного дослідження різ-
номанітних аспектів його творчого доробку саме в контексті впливу на музичну культуру світу. Твори цього 
композитора є найбільш широко відомими та виконуваними в музичній літературі для клавіру, що багато в чому 
пояснюється саме їх неповторною поліфонією завдяки штрихам. Методологія дослідження в рамках заявленої 
тематики має в основі системний підхід до розгляду широкого кола питань, що становлять саму тематику, й 
аналітичне дослідження саме ролі штрихів у відтворенні поліфонічної фактури творів Й. С. Баха. Основними 
результатами, отриманими в науковому дослідженні, варто вважати визначення основних аспектів ролі штри-
хів у відтворенні фактури поліфонії творів Й. С. Баха та окреслення значення творчості композитора в кон-
тексті світової музичної культури. Перспективи подальших наукових досліджень у заявленому напряму зумов-
люються величезною важливістю творчості Й. С. Баха для світової культури й необхідністю її подальшого 
поглибленого вивчення. Прикладна цінність наукового дослідження полягає у визначенні сутності ролі штрихів 
у відтворенні поліфонічної фактури у творах Й. С. Баха та застосуванні отриманих результатів у практичній 
сфері, а саме на етапі вишівської підготовки музикантів.

Ключові слова: штрихи, поліфонічна фактура, світова музична культура, творчість Й. С. Баха, звучання, 
музична творчість.
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THE ROLE OF STROKES IN THE REPRODUCTION  
OF A POLYPHONIC TEXTURE IN THE WORKS OF J. S. BACH

This scientific study covers the role of strokes in the reproduction of the polyphonic structure in the works of J. S. Bach. 
The strokes play an important role in the polyphonic texture of any piece of music, in fact determining a character, timbre 
and other characteristics of the sound. Regarding the reproduction of the polyphonic texture of J. S. Bach's works, it 
should be noted that the role of strokes is to form a unique, defining sound of musical compositions, to create polyphony, 
which is inherent in the works of this outstanding composer and qualitatively separates them from other musical authors. 
In addition, it should be noted that the uniqueness of the musical works of J. S. Bach is due primarily to the uniqueness of 
their performance by individual musicians, in this context, the role of individual strokes is often decisive.

The urgency of the study within the stated theme is due primarily to the great importance of the creative heritage 
of J. S. Bach for the entire world music culture and the necessity for careful study of various aspects of his work in the 
context of influencing the world music culture. The works of this composer are the most widely known and performed 
in the musical literature for piano, which is largely due to their unique polyphony because of the strokes. The research 
methodology within the stated themes is based on a systematic approach to the consideration of a wide range of issues 
that make up the subject itself, and an analytical study of the role of strokes in reproducing the polyphonic texture of the 
works of J. S. Bach. The determination of the main aspects of the role of strokes in reproducing the texture of polyphony 
of works by JS Bach and outlining the importance of the composer's work in the context of world music culture should be 
considered the main results obtained in this research. Prospects for further research in this direction are due to the great 
importance of the work of J. S. Bach for world culture and the necessity for its further in-depth study. The applied value 
of this research is to determine the essence of the role of strokes in the reproduction of polyphonic texture in the works of 
J. S. Bach and the application of the results in practice, namely at the stage of university training of musicians.

Key words: strokes, polyphonic texture, world musical culture, creativity of JS Bach, sounding, musical creativity.

Постановка проблеми. Нескінченне здиву-
вання й захоплення в музикантів і любителів, 
професіоналів і слухачів протягом уже декількох 
століть викликає велична простота деяких музич-
них творінь. Точніше, це величність, поєднана з 
уявною простотою, зовнішньою невигадливістю 
й лаконічністю форми вираження думки. Поді-
бні випадки завжди становлять особливий інтерес 
для аналізу, по-перше, своєю складністю: вони, 
як правило, вимагають нетривіального підходу; 
по-друге, практичною важливістю для виконав-
ців. Часто можна помітити, як більш глибоке розу-
міння внутрішніх законів пристроїв музичного 
тексту негайно позначається на якості інтерпрета-
ції, надає незамінну допомогу в спробі освоєння 
того чи іншого шедевру (Георгієвська, 2018: 210).

У світовій музичній літературі для клавіру най-
більш виконуваними творами є твори Й. С. Баха. Їх 
вивчають музиканти-початківці, а також вони вхо-

дять до репертуару маститих виконавців. Клавірні 
твори Й. С. Баха – звід законів як гармонійних, 
поліфонічних, артикуляційно-фразирувальних, 
архітектонічних, так і законів вищого порядку. 
Музика композитора є вічною субстанцією, вона 
знаходиться поза часом, оскільки примиряє 
людину зі світом і вказує шлях до вищого духо-
вного призначення (Кузнєцова та ін., 2018: 647).

Музика часів життя Й. С. Баха була схильна 
до впливу різних видів мистецтва – від прози 
та поезії до живопису й театру. У зв’язку з цим 
практично ще з початку XVII століття композито-
рами активно використовувалися кошти музичної 
виразності й різні композиційно-технічні при-
йоми, що отримали визначення «музична рито-
рика» за аналогією з фігурами ораторського мов-
лення. Музику стали вважати «мовою звуків», 
у результаті чого велике поширення одержав 
«музичний діалог», у якому кожен виконавець 
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має рівні можливості проявити свої, властиві саме 
йому майстерність та індивідуальність (Мінасян, 
2017: 4). Стосовно творів Й. С. Баха тих часів 
варто зазначити, що їх поліфонічна взаємодія зна-
чно підсилює напруженість розвитку, насиченість 
музичної тканини, що складається з трьох, а іноді 
з чотирьох самостійних голосів. Саме така полі-
фонічна фактура, що є характерною рисою творів 
цього видатного композитора, якісно відрізняє їх 
від творів інших авторів указаного та більш піз-
ніх часових періодів. Штрихи у відтворенні цієї 
поліфонічної фактури відіграють величезну роль. 
Саме вони є визначальною домінантою структури 
музичного твору, визначаючи його звучання та 
смислову спрямованість. Залежно від виконую-
чого інструменту штрихи можуть бути: струнні 
смичкові – що пов’язані з типом руху смичка – 
виконання звуків по черзі рухом смичка вгору та 
вниз (деташе), виконання ряду звуків безперерв-
ним рухом смичка (легато), ведення смичка в під-
ставки (суль Понтічеллі) тощо; струнні щипкові; 
духові – виконавський прийом, пов’язаний із 
початком (атакою), веденням, з’єднанням і закін-
ченням витягується на інструменті звуку – із 
сукупністю цих фаз; фортепіанні.

Численні автори музичних творів минулих 
часів і в сьогоденні вважали, що поняття «штрих» 
(із різними відтінками в різних авторів) означає 
спосіб чи прийом вилучення та ведення звуків. 
Характерно, що ця точка зору була природним 
проявом типу мислення музикантів 60–70-х років 
XX століття.

Якісне визначення ролі штрихів у відтворенні 
поліфонічної структури творів Й. С. Баха має 
суттєве значення з погляду всебічного вивчення 
творчого доробку цього видатного композитора 
класичної школи та сприяє подальшому розши-
ренню розуміння впливу творчості Й. С. Баха на 
розвиток музичної культури у світі загалом.

Аналіз досліджень. Дослідження творчого 
доробку Й. С. Баха в контексті впливу його діяль-
ності на формування музичної світової культури 
загалом і з погляду характерних особливостей ком-
позиції його музичних творів має місце в роботах 
таких авторів, як К. В. Мінасян, О. В. Георгієвська, 
А. В. Кузнєцова, С. А. Долгачова, Л. Ф. Семеренко 
та багатьох інших. У наукових розробках дослід-
ники вказують на необхідність більш ретельного 
вивчення творчості Й. С. Баха з метою визначення 
характерних рис його творчої спадщини та кон-
кретних композиційних прийомів, притаманних 
саме цьому видатному композиторові. На думку 
численних авторів, подібна спрямованість науко-
вих досліджень сприятиме більш поглибленому 

розумінню значення творчого доробку Й. С. Баха 
в контексті розвитку світової музичної культури 
й допоможе якісно зрозуміти роль і місце саме 
цього композитора в цьому контексті, що зага-
лом сприятиме формуванню більш ретельного та 
поміркованого ставлення до особистості компози-
тора та його творчості загалом.

Мета статті полягає у визначенні ролі штри-
хів у відтворенні поліфонічної фактури у творах 
Й. С. Баха, що має суттєве значення з погляду 
формування більш якісного розуміння основних 
принципів побудування музичної композиції 
його творів.

Виклад основного матеріалу. Одним із осно-
вних засобів розвитку в поліфонії є імітація 
(«наслідування»). У музиці так ідентифікується 
один із засобів почергового вступу голосів, при 
якому кожен голос ніби наслідує попередній із 
деяким запізненням. Імітація сприяє безперерв-
ності мелодійного руху, що є характерною озна-
кою поліфонічної музики.

У творчості Баха поліфонія досягла найвищої 
досконалості. Ним написані маленькі прелюдії, 
фуги, 2- і 3-голосна інвенції. Величезну цінність 
мають 48 прелюдій і фуг, що становлять два томи. 
Твір отримав назву «Добре темперований кла-
вір». Тут композитор довів, що всі тональності 
рівноправні та звучать однаково добре. Також 
Й. С. Бахом написано багато музики для органу, 
що був його улюбленими інструментом.

Фуги та поліфонії Баха були нерозривною 
найпотужнішою жанровою ланкою. Загалом фуга 
є однією з найпопулярніших поліфонічних форм, 
що мають підґрунтя в конкретній чільній темі, яка 
проходить у декількох голосах. Незважаючи на 
значний діапазон змісту, у ній здебільшого при-
сутня перевага якогось інтелектуального почат-
кового задуму (Галигіна, 2014: 160–166). Саме у 
творчості Й. С. Баха та за його допомогою фуга 
придбала свій класичний вид. Його фуги й досі є 
неперевершеним зразком поліфонії та еталоном 
її естетики.

Якщо за основу аналізу фуг Й. С. Баха 
брати саме поліфонію, можна зробити декілька 
висновків:

–	 наявність в основній кількості випадків 
трьох голосів;

–	 для структури характерна наявність експози-
ції, середньої частини (або розробки) та репризи 
(повторення).

Фуга має своїм початком показ головної теми 
в певній ствердженій тональності за допомогою 
лише одного голосу. Потім за нею йде наступна 
(у музиці вона має назву «відповідь»). З епізоду 
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демонстрації головного мотиву в інших голосах 
призвідник не змовкає, а переходить на виконання 
ролі протискладання.

Кожного разу, коли тема демонструється в 
іншому голосі, починається й нове протискла-
дання. Коли головна тема переходить у нову 
тональність, настає час середньої частини.

Інтермедія для фуги дуже важлива, але дещо 
випадає за звучанням із її основного задуму, тому 
що в ній відсутнє повне проведення головної 
теми. Подібний метод надає композиції новизни 
та неповторності. Інтермедія є ланкою сполу-
чення між експозицією та проміжною частиною. 
У ній відбувається підготовка твору до іншої 
тональності. Середня частина – простір для більш 
широкого зростання теми в динамічному плані 
(Тончук, 2014: 6–13).

Стадія переходу від середньої частини до 
завершальної часом настільки непомітна, що 
визначити її вельми складно. Реприза відіграє 
роль відновлення та закріплення втраченого в 
інтермедії головного тону. За допомогою неї фуга 
знову стає гармонійною та пропорційною.

Водночас штрихом зветься «спосіб звуко-
видобування на струнних інструментах, засно-
ваний на характері руху смичка» (Юцевич, 
1988: 217). Це має суттєве значення з погляду 
оцінки мелодики творів Й. С. Баха. Мелодиці 
Й. С. Баха властивий рух по звуках акордів, як 
у темі «Маленька прелюдія». Це збагачує одно-
голосість, «посилюючи блиск і пишність ліній». 
Загальне динамічне наростання в темі відбува-
ється за мотивами. Пройшовши три динамічні 
стадії розвитку, тема прелюдії приходить до 
кульмінації. Починається каденція легко, тихо, 
стрімко злітаючи до «соль» другої октави. Потім 
необхідно зробити значну цезуру. Урочистий 
завершальний каданс виконується мужньо, 
рішуче, широко (Звєрєва, 2013: 88).

Фуги та наявні в них поліфонії Й. С. Баха з 
упевненістю можна вважати вершиною жанру 
багатоголосся. Токата, слідом лунає фуга ре мінор, 
є композиціями, які здатна впізнати кожна, навіть 
далека від музики людина.

Фуга створена за принципом прихованої 
поліфонії, завдяки якій звучання фактури набуло 
густого та щільного характеру. Зібрання тво-
рів для клавіру – два томи ДТК (добре темпе-
рований клавір). До нього входять 24 прелюдії 
та 24 фуги. Усі твори написані в усіх наявних 
у музиці тональностях, починаючи до мажором 
і закінчуючи сі мінором. ДТК – головна книга 
й водночас енциклопедія для творчості всіх 
наступних композиторів. Прелюдії та фуги роз-

ташовані парами за однойменним принципом 
(до мажор/до мінор тощо).

Наприклад, фуга соль мінор – твір, що 
можна вважати прикладом скорботної поліфо-
нії в музиці Й. С. Баха. Два суперечливі засоби 
утворюють один цікавий дует заданої тематики. 
Сумна наснага першого композиційного еле-
менту вельми гармонійно доповнюється зосеред-
женістю другого. Результатом є створення гармо-
нійного поєднання окремих штрихів у контексті 
цілісного музичного полотна.

Роль штрихів у відтворенні поліфонічної 
фактури у творах Й. С. Баха передусім полягає 
в задаванні відповідного темпу з метою ство-
рення цілісної картини поліфонії музичного 
твору. Добре відомо, що частина творів писалася 
композитором для учнів, завдяки чому й сьогод-
нішні школярі мають у своєму розпорядженні 
«Маленькі прелюдії», «Інвенції» та інші поліфо-
нічні твори великого майстра. Однак варто зау-
важити, що навіть найелементарніші з погляду 
фактури й «технологічних» фортепіанних завдань 
зразки музики Й. С. Баха нічим не поступаються 
іншим щодо змістовності й масштабності музич-
ної думки. Кращим підтвердженням сказаного є 
звернення до них, й аж ніяк не випадкове, з боку 
видатних виконавців минулого та сучасності. 
Досить указати на інтерпретації «Маленьких пре-
людій» та «Інвенції» Г. Гульдта й Т. Ніколаєвої 
(з якими будь-який охочий може легко ознайоми-
тися в записі), не кажучи вже про багатьох інших 
(Георгієвська, 2018: 210).

До того ж навіть у музичних творах Й. С. Баха, 
розрахованих на більш якісний рівень підготовки 
слухача, зустрічаються гранично прозорі, з міні-
мальною кількістю нот для свого фактурного 
вираження фрагменти. Досить часто буває, що 
таку надзвичайну ємність і водночас лаконіч-
ність мають вступні розділи розгорнутих творів. 
Наприклад, токата мі мінор, що входить у число 
семи створених Й. С. Бахом клавірних токата, 
є також однією з двох найбільш компактних і 
доступних для виконання у віртуозно-технічному 
відношенні (поряд із токатою сіль мажор, BWV 
916). Саме в токатах для клавіру можливо іноді 
зустріти авторські визначення темпів, що бува-
ють розставлені ферматами й навіть окремими 
лігами, що абсолютно не характерно ні для твор-
чості Й. С. Баха, ні для відповідної епохи (Гали-
гіна, 2015: 184–191). Подібну «раптово виника-
ючу потребу», що не виявляється в безлічі інших, 
у тому числі пізніших опусів, можна пояснити 
іншим неординарним новим слуханням, що дає 
змогу відобразити багатовимірність бахівського 
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нотного тексту, вільнішим за який, за відгуками 
сучасників, була тільки бамівська імпровізація 
(Георгієвська, 2018: 210).

Отже, неможливо остаточно та повною мірою 
відобразити роль штрихів у відтворенні поліфо-
нічної фактури творів Й. С. Баха. Різноманітність 
нотного тексту творів цього видатного компози-
тора залишає безліч можливостей трактування 
того чи іншого варіанта компонування музичного 
твору, тому що подібного роду аналіз базується 
на виконавському слуханні нотного тексту, а це 
дає підстави називати його виконавським аналі-
зом. Але музика все ж залишається мистецтвом 
формування звуку. Та в цьому контексті право-
мірність зазначеного підходу, вагомість аргумен-
тації, яка ґрунтується не тільки на графічній, а й 
на звуковий реалізації авторської ідеї, випливає із 
самої суті музичного мистецтва. Тому аналітичне 
дослідження ролі штрихів у поліфонічній фактурі 
творів Й. С. Баха завжди буде дещо неповним, 
адже неможливо в рамках окремого дослідження 
повною мірою відобразити все розмаїття музич-
них прийомів і засобів, що становлять основу 
поліфонічної фактури творів цього знаменитого 
композитора минулого.

Висновки. Штрихи відіграють величезну 
роль у відтворенні поліфонічної фактури у тво-
рах Й. С. Баха, виступаючи, по суті, основою 
їх поліфонічної палітри. Загалом вивчення осо-
бливостей формування поліфонічної фактури 
творів Й. С. Баха є вельми складним завдан-
ням, тому що поліфонія у творах композиторів 
його часу є явищем дуже яскравим, цікавим і 
дуже неоднорідним. Музика тих часів переду-
сім несла в собі досить далекі від поліфоніч-
ної музики ідеї, новації часу, його досягнення 
та відкриття. І тому на поліфонічні твори того 
часу вплинуло романтичне світосприйняття. Це 
твердження цінностей духовного світу творчої 
особистості, інтересу до всього незвичайного й 
фантазійного.

Отже, поліфонічні твори постають перед нами 
в новому образному світі та новому розумінні. 
Фуга сприймається композиторами ХІХ-ХХ та 
початку ХХІ століть величезною мірою крізь при-
зму бахівської творчості й багато в чому тільки 
завдяки їй. Оскільки фуга у свідомості романтиків 
пов’язана з барокової епохою, для них природною 
є орієнтація саме на стиль Баха.

У цьому сенсі роль штрихів у формуванні полі-
фонічної фактури творів Баха полягає саме в уті-
ленні неповторного стилю композитора, завдяки 
ним його музичні творіння набувають неповтор-
ного колориту, властивого саме ним.

Крім того, коли мова йде про філософський 
зміст музичної творчості Баха, передусім, безу-
мовно, варто відмітити релігійно-філософську про-
блематику, що відповідає духовним і світоглядним 
запитам свого часу. Однак не можна не відзначити 
процес розвитку наук, який також є частиною кар-
тини світу епохи бароко. Зокрема, з кінця XVI до 
середини ХVIII століття відбувається осмислення 
людством ідеї руху. Раніше, в античності й серед-
ньовіччі, світ вивчався в статиці. Це відображено, 
наприклад, у знаменитих софізмах Зенона: про 
стрілі та про Ахіллеса й черепаху. У XVI –початку 
XVII століття Коперник і Кеплер відкривають 
закони руху планет, Галілей розробляє основи 
динаміки й закон інерції, Лейбніц і Ньютон ство-
рюють диференціальне та інтегральне числення, 
тобто математичну теорію руху. Закони Ньютона 
завершують перегляд уявлень про механічний рух і 
створюють фундамент класичної механіки.

На цьому тлі музичні твори Й. С. Баха явля-
ють собою новітній етап у розвитку музики того 
часу. Різноманітність і неповторність штрихів 
його творів є відображенням тенденцій того часу, 
зумовлюючи особливості поліфонічної фактури 
його творів. Особливість саме бамівських творів-
сюїт полягає в тому, що він висловив цю ідею най-
більш повно, зовсім абстрагувавши рух у своїх 
фугах і сюїтах, виділивши його як самостійну 
одиницю духовного плану. Рух як такий є зміною 
в просторі й часі та виходить із якогось джерела 
енергії. Алеманда є першим кроком на початку 
руху – дослідження, орієнтування в структурі 
простору, у якому буде розвиватися. Це рух, але 
поки неквапливий, майже статика. Куранта зі 
своїм більш рухливим темпом здійснює сміливе 
охоплення всього простору в більш заводному 
русі. Висловлюючись термінами механіки, вона 
відповідає кінематиці. Сарабанда є сакральним 
центром сюїти – виявляє першопричину руху. 
У ній відбувається філософське осмислення, 
показується глибина споглядання ідеї. Поліфо-
нізована ритмічна Жига демонструє складання й 
накладання різних видів руху – послідовних та 
одночасних. Тут підводиться підсумок повного 
оволодіння простором, часом та енергією (Прото-
попов, 1981: 360).

Своїми творами Й. С. Бах підсумував музичні 
форми, що складалися століттями, перетворивши 
їх у єдиний потік музичного мислення, де кожен 
елемент пронизаний змістом. Через музичну сим-
воліку у творчості Й. С. Баха інтегрувалося духо-
вне життя епохи. Музика є, отже, давнім методом, 
що інтегрує образне й логічне мислення. Непо-
вторність поліфонічної фактури творів цього 
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великого майстра багато в чому зумовлюється 
саме унікальністю застосовуваних штрихів, осо-
бливостями їх зовнішньої форми та внутрішнього 
змісту. У цьому контексті роль штрихів полягає 
саме в якісному розташуванні акцентів та інто-

націй музичних творів Й. С. Баха, завдяки чому 
вони набувають неповторного звучання й коло-
риту, властивого творам, що написані саме в тих 
проміжках часу та за наявних умов щодо розвитку 
творчості.
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ВИХОВАННЯ МАЙБУТНЬОГО АКТОРА В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ТЕАТРУ

У науковому дослідженні висвітлюються питання історії розвитку театру, а також різноманітні аспекти 
виховання майбутнього актора в контексті формування його майстерності в сучасному освітньому процесі. 
Історія розвитку театру з давніх часів до сучасності має тісний зв’язок зі становленнями культури акторської 
гри, тому висвітлені в науковому дослідженні питання різноманітних аспектів виховання майбутнього актора в 
контексті загального розвитку театру мають велике значення з погляду об’єктивного дослідження тенденцій і 
процесів формування акторської майстерності в ретроспективі загального розвитку театру.

Актуальність заявленої тематики дослідження зумовлена важливістю питань становлення акторської 
майстерності й виховання майбутніх акторів саме в контексті становлення та розвитку театральної сцени як 
культурного явища. Методологія наукового дослідження має в основі поєднання структурного аналізу головних 
тенденцій розвитку театру з давніх часів по сьогодення з аналізом типових чинників виховання майбутнього 
актора та становлення акторської майстерності саме в контексті головних тенденцій розвитку театральної 
сцени. Основними результатами наукового дослідження варто вважати визначення головних чинників виховання 
майбутнього актора в контексті розвитку театральної сцени й визначення місця становлення майстернос-
ті актора в сучасному освітньому процесі. Перспективи подальших наукових досліджень у визначеному напря-
мі зумовлені величезною значимістю питань виховання майбутнього актора саме в контексті розвитку теа-
трального мистецтва з можливістю створення новітніх навчальних програм, що враховуватимуть усі питання 
становлення акторської майстерності саме на тлі розвитку традицій театральної сцени. Прикладна цінність 
наукового дослідження полягає в можливості застосування в практичній сфері головних його результатів з 
метою створення умов щодо належного виховання майбутніх акторів у традиціях, що сформувалися під час 
поступового розвитку сучасного театру.

Ключові слова: акторська майстерність, історія театру, виховання майбутнього актора, режисура, сучас-
ний освітній процес, театральний глядач.
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EDUCATION OF THE FUTURE ACTOR  
IN THE CONTEXT OF THEATRE DEVELOPMENT

This research covers the history of theatre development, as well as various aspects of the education of a future actor 
in the context of the formation of his skills in the modern educational process. The history of the theatre development from 
ancient times to the present is closely connected with the formation of the acting culture. Therefore, the issues covered in 
this research on various aspects of education of a future actor in the context of the general development of the theatre are 
of great importance in terms of objective study of trends and processes of formation of acting skills in retrospect of the 
general development of theatre.

The relevance of the stated research topic is due to the importance of the formation of acting skills and education 
of future actors in the context of the formation and development of the theatre scene as a cultural phenomenon. The 
methodology of this research is based on a combination of structural analysis of the main trends in theatre development 
from ancient times to the present with the analysis of typical factors of education of future actors and the formation of 
acting skills in the context of major trends in theatre. The determination of the main factors of education of a future 
actor in the context of the development of the theatre scene and the place of formation of the actor's skill in the modern 
educational process should be considered the main results of this research. Prospects for further research in a certain 
direction are due to the great importance of educating a future actor in the context of the development of theatrical 
art with the possibility of creating the latest curricula that will take into account all issues of acting skills against the 
background of theatrical traditions. The applied value of this research lies in the possibility of applying in practice its 
main results in order to create conditions for the proper education of future actors in the traditions formed during the 
gradual development of modern theatre.

Key words: acting skills, history of theatre, education of future actor, directing, modern educational process, theatrical 
spectator.

Постановка проблеми. Освіта й культура 
визначають моральний, інтелектуальний і куль-
турний потенціал країни. Утворення, орієнтоване 
на майбутнє, на підготовку фахівця-професіо-
нала, має бути пріоритетною сферою, яка формує 
сильну особистість, здатну самостійно й свідомо 
будувати свою діяльність на основі професійної 
компетентності.

Для реалізації цього підходу необхідна вза-
ємодія різних напрямів, у яких найважливішою 
дидактичною умовою є міждисциплінарний син-
тез. Тоді процес навчання набуває нового змісту, 
перетворюється в процес придбання методів отри-
мання відсутніх знань, умінь, навичок і досвіду 
діяльності з метою досягнення необхідного рівня 
компетентності (Герасимова, 2011: 36).

Констатуючи наявність кризи сучасної теа-
тральної освіти, брак нових театрально-педаго-

гічних лідерів і нових ідей, а внаслідок цього брак 
кваліфікованих педагогічних кадрів у театрально-
педагогічній діяльності, варто більш уважно 
поставитися до спадщини, накопиченої вітчизня-
ною театрально-педагогічною школою.

Сьогодні, коли інтелектуальний розвиток сус-
пільства, його інформатизація проникають у всі 
сфери діяльності людини, зокрема й в освітню, ці 
процеси потребують оновлення класичної педаго-
гіки. Суб’єктом сучасної педагогіки є особистість, 
яка відчуває потребу в активному творенні. Тому 
необхідно в процесі навчання забезпечити роз-
виток особистості актора, виходячи з виявлення 
його індивідуальних особливостей, що зумовлює 
право кожного на вибір власного шляху розвитку.

Процес навчання суто індивідуальний і перед-
бачає використання різноманітних форм, методів 
навчання й засобів організації діяльності вихован-
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ців з урахуванням їхніх особистісних особливос-
тей. Стає принципово важливою така організація 
навчання, при якій актор є суб’єктом діяльності й 
може самореалізуватися відповідно до властивих 
йому індивідуальних пізнавальних можливостей.

Як відомо, нині рушійною силою прогресу 
у XXI ст. стала особистість, індивідуальність 
людини. Багатоваріантність сьогоднішнього світу, 
взаємопроникнення громадських груп, націй, еко-
номічних моделей розвитку все далі відходять 
від чітких схем класового й суспільного поділу, 
характерних для людства ХХ ст. Роль особистості 
в історії, педагогіці, соціології, культурології, 
філософії, психології та багатьох інших науках 
усе більше стає визначальною в наймасовіших 
процесах і рухах.

Ще більш виразно проявляється ця тенденція в 
сучасному театрі, адже театр – це не тільки засіб 
пізнання життя, це педагогічна школа морального 
та естетичного виховання молодих поколінь, це 
мистецтво розкриття й удосконалення людської 
особистості, прилучення до досягнень культури. 
Поєднуючи в собі можливості кількох видів мис-
тецтва: музики, живопису, танцю, літератури й 
акторської гри, театр має величезну силу впливу 
на емоційний світ актора. А театральна педаго-
гіка, зі свого боку, дає змогу вирішувати багато 
педагогічних завдань, що стосуються формування 
виразності мовлення, художньо-естетичного 
виховання, розвитку творчих здібностей, особис-
тісного росту актора тощо (Борзенко, 2011: 192).

Здатність створювати сценічний образ, що 
існує в цілісній художній системі авторського 
задуму з його жанровою природою, поетикою та 
стилістикою, – найважливіше доповнення про-
фесійної культури актора, початок якої – у теа-
тральній школі (Баженова, 2016: 57). Тим часом 
театральна критика б’є на сполох з приводу зник-
нення на сцені ансамблевого початку, співзвуч-
ного авторській думці, світовідчуттям, стилю, 
жанру, художній стихії. «У виставах, які втра-
чають ансамблеву природу, свою цілісність, ми 
відчуваємо втрату автора – авторського бачення 
світу, авторського стилю, авторської музики тек-
сту …» (Максимова, 1987: 88). Фіксуючи факти 
неузгодженості природи акторського існування 
стосовно авторської художньої системи, критика 
задоволено відзначає виграш актора в тих випад-
ках, коли він виявляє можливість діалогу на рів-
них з літератором-драматургом, об’єднуючи осо-
бистісний пошук з авторським світобаченням і 
баченням життя (Баженова, 2016: 58).

Тому питання виховання майбутніх акторів у 
контексті розвитку театру нерозривно пов’язане 

з багатьма чинниками театрального життя та 
становлення театру в умовах різних часів. Дослі-
дження в цьому напрямі відкривають нові пер-
спективи щодо висвітлення різноманітних чин-
ників виховання майбутніх акторів у контексті 
розвитку театру й розуміння справжнього місця 
та ролі акторської професії в цьому процесі.

Аналіз досліджень. Дослідження різноманіт-
них питань щодо висвітлення процесу виховання 
акторів у контексті розвитку театру має місце в 
наукових роботах В. М. Максимової, Д. А. Бор-
зенка, Н. Г. Герасимової, В. Г. Баженової та інших 
авторів, що проводять вивчення широкого кола 
питань, пов’язаних з історією розвитку театраль-
ної сцени, акторською майстерністю й культур-
ними традиціями різних часів. Указані та інші 
вчені-дослідники в роботах визначають осно-
вні чинники розвитку театру в різні періоди та 
важливі особливості театрального й сценічного 
життя, що мають суттєвий вплив на формування 
акторської майстерності в різні часи. Відобра-
ження різноманітних чинників виховання майбут-
ніх акторів різних стильових жанрів і напрямів у 
дослідженнях учених, які працюють над вивчен-
ням історії розвитку сучасного театру, допомагає 
якісно зрозуміти справжнє місце професії актора 
в контексті часу та змінення тенденцій розвитку 
театральної сцени з огляду на роль театру в ста-
новленні світової культури.

Мета статті полягає у визначенні головних 
чинників удосконалення акторської майстерності 
й виховання майбутнього актора в контексті істо-
ричного розвитку театру.

Виклад основного матеріалу. Сучасна наука 
розглядає середовище формування загальнокуль-
турних, професійних і професійно-спеціалізова-
них навичок як педагогічний феномен, оскільки 
обґрунтовані можливості цілеспрямованого про-
ектування й реалізації потенціалу середовища 
в підтримці особистісно-професійного станов-
лення фахівця. Разом із тим, залучаючи окремого 
глядача до всієї театральної аудиторії єдиним 
почуттям, емоційним поривом, театр ніби пробу-
джує творчу активність глядача, народжує в ньому 
свідомість сили, що виникла від причетності до 
великої маси, єдиної у своєму настрої, духовному 
русі, вчинку (Герасимова, 2011: 39). «Публіка 
заражається тільки тим, чим живе актор не тільки 
в цю хвилину на сцені, а тим, що любить його 
душа, чому він поклоняється або просто любить 
інстинктивно, тим, що він є у своєму головному 
сокровенному існуванні. Ось це і є чарівність» 
(Станіславський, 1955: 502). Звідси випливає, що 
розпізнавання, розкриття, дбайливе накопичення 
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цього головного, потаємного людської істоти, 
духовної й моральної сутності, тобто особистої 
змістовності учасника театрального колективу, є 
головним завданням усього навчально-виховного 
процесу в театрі (Герасимова, 2011: 39).

Вступаючи до театрального вишу, починаючи 
активно опановувати акторську спеціальність, 
студент потрапляє до певної професійної групи, 
що являє собою суспільство, об’єднане корпора-
тивним духом причетності до акторської справи. 
Творчо опановуючи акторську професію, студент 
зациклений на самореалізації, піддається сильним 
психоемоційним перевантаженням (що нерідко 
призводить до раннього професійного вигорання), 
тому одним із основних завдань психолого-педа-
гогічного плану при навчанні в театральному 
виші є профілактика поведінкових та особистіс-
них деструкцій (Слободчиков, Франц, 2012: 153). 
Психоемоційний розвиток творчої особистості 
відбувається випереджальними темпами порів-
няно з темпами набуття життєвого досвіду. Таке 
дорослішання не протікає аналогічно до «роз-
строченого» придбання життєвої мудрості, воно є 
наслідком інтенсивності пережитих і викликаних 
навмисно почуттів, реакцій і станів, пов’язаних 
із «примірянням на себе чужих доль». У цьому є 
свої позитивні й негативні сторони. З одного боку, 
процес концентрації переживань, рухливість 
психіки сприяють якісному формуванню таких 
професійних рис, як імпульсивність, манірність, 
гординя, з іншого – сприяє формуванню таких 
якостей, як відповідальність, комунікабельність, 
співпереживання, альтруїзм. Усе це разом формує 
риси характеру, властиві виключно представни-
кам акторської професії та ніякій інший (Слобод-
чиков, Франц, 2012: 153).

Психологічні дослідження підтверджують, що 
чим довше особистість займається драматичним 
мистецтвом, тим ефективніше формуються в її 
природі й характері такі важливі якості, як кре-
ативне мислення, хороша пам’ять, багата уява, 
високорозвинений соціальний інтелект, добре 
розвинена, керована, гнучка емоційна природа, 
здатність до імпровізації, компетентність у питан-
нях психології як здатність розуміти себе та інших 
людей, психологічна гнучкість, розвинена увага, 
сильна воля, здатність до навчання, адекватна 
самооцінка, добре розвинене самовладання як 
параметр високого ступеня комунікабельності, 
тобто якості, притаманні особистості високо-
професійного актора (Курсевич, 2008: 96). Усі ці 
риси послідовно виховуються в процесі навчання 
акторського мистецтва в театральному виші, зви-
чайно, за умови наполегливої праці самого май-

бутнього актора та його особистої зацікавленості 
в якісному завершенні цього процесу.

До психологічних особливостей особистості 
актора численні психоаналітики зараховують 
такі прояви: інфантильну потребу демонстру-
вати себе, загострену потребу в увазі до своєї 
персони, труднощі самоідентифікації, схиль-
ність до ексгібіціонізму. На підставі теоретич-
ного аналізу літературних джерел до психоло-
гічних особливостей особистості актора можна 
зарахувати екстраверсію, підвищену вразливість 
та емоційну чутливість, здатність до імпровіза-
ції, потребу в самоактуалізації й саморозкритті, 
високий рівень розвитку уяви й творчих здібнос-
тей. Так, у процесі психологічних експериментів 
з’ясувалося, що за низкою параметрів виникають 
деякі закономірності, настільки очевидні, що 
вказують на явну психофізіологічну особливість 
акторської уяви. Виявляється, при згадці в уяві 
гострої стресової ситуації організм студентів-
акторів різного ступеня підготовки активується 
по всіх каналах, на відміну від не-акторів. Реак-
цію активації в результаті роботи уяви назвали 
«акторською реакцією», вона відзначена в 95% 
студентів-акторів, а саме акторську уяву назвали 
«тілесною, бо воно активізує все єство людини» 
(Грачова, 2003: 60).

Одним із імперативів ефективної професійної 
підготовки фахівців у галузі театрального мисте-
цтва є їх формування як творчих особистостей з 
високим рівнем розвитку цивільних, особистіс-
них і професійно важливих якостей. У цьому про-
цесі особливе місце займає проблема активізації 
та розвитку фантазії, творчої уяви, насамперед 
художньо-образного мислення, такого необхід-
ного акторові й режисерові для створення ціліс-
ного сценічного образу вистави, передавання 
образу, народженого в свідомості драматурга 
(Флоря, Лосаберідзе, 2017: 118). Однак необхідно 
зауважити, що художньо-образне мислення як 
основа діяльності творчої особистості форму-
ється в результаті асоціативного навчання, якому 
довгий час у нашій країні не приділялося належ-
ної уваги. Асоціативна теорія навчання бере свій 
початок у XVII ст. з робіт Дж. Локка, який запро-
понував термін «асоціація» для більш глибокого 
обґрунтування своїх ідей про чуттєве пізнання. 
Подальший методологічний розвиток асоціа-
тивна теорія навчання отримала в педагогічній 
теорії Я. А. Коменського, а саме в його класно-
урочній системі навчальних занять, «золоте пра-
вило дидактики», дидактичній вимозі наочності 
навчання. Варто зазначити, що в радянській теа-
тральній і загальній педагогіці класно-урочна сис-
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тема навчальних занять була досить поширеною, 
але асоціативна теорія навчання погано узгоджу-
валася з матеріалістичними основами марксист-
сько-ленінської теорії й науки та офіційно не під-
тримувалася.

Сучасна зарубіжна педагогіка і психологія 
повністю визнають принципи асоціативної пси-
хології та педагогіки як теоретичної бази для 
пояснення процесів навчання. Доцільність роз-
витку асоціативного навчання досить перекон-
ливо висвітлена й у вітчизняних психолого-педа-
гогічних дослідженнях у руслі обґрунтування 
інноваційних технологій навчання. У цьому 
ряду – П. М. Ерднієва, Б. П. Ерднієва, які розро-
бляли питання укрупнення дидактичних одиниць 
засвоєння навчального матеріалу та інтенсифі-
кації навчання на цій основі. Також показовим є 
досвід застосування ідей асоціативного навчання 
в педагогічних технологіях В. Ф. Шаталова, 
С. Д. Шевченка, С. Н. Лисенкової, Є. М. Ільїна, 
Т. І. Гончарової та інших. Різні аспекти асоціа-
тивного навчання розглянуті в контексті розви-
тку творчої уяви в психології творчості. Розви-
ток образної компоненти мислення як психічного 
пізнавального процесу розглядається у зв’язку з 
виконавською діяльністю студентів-музикантів, 
вокалістів (К. А. Рикунова), художників, дизай-
нерів (О. І. Олонца). Однак розвиток художньо-
образного мислення на основі асоціативного 
навчання мало аналізується в науковій літературі, 
так само як і питання підготовки сучасних студен-
тів театральних спеціальностей у сучасних вищих 
навчальних закладах культури (Флоря, Лосабері-
дзе, 2017: 118).

Формуючи в навчальному процесі вищого 
навчального закладу професійно важливі якості, 
складники фундаменту професійної майстер-
ності, варто звертати увагу на якості, що вира-
жають емоційно-ціннісне й естетичне ставлення 
того, хто навчається на актора й режисера, до дій-
сності. Так, К. С. Станіславський пише про якості, 
за допомогою яких актор створює свої неповторні 
образи: художній смак, широкий кругозір, спо-
стережливість, сценічну увагу, сценічну свободу, 
сценічне самопочуття, творчу фантазію та уяву, 
уміння перевтілюватися, характерність, органіч-
ність, сценічну чарівність, сценічне спілкування, 
емоційну пам’ять, самоконтроль, почуття правди 
(Станіславський, 2008: 225).

Отже, виховання майбутнього актора в кон-
тексті розвитку театру потребує динамічної 
організації професійної підготовки студентів у 
навчально-творчому процесі вишу, при якому 
цілеспрямовано будуть поєднуватися елементи 

навчання, виховання, формування професійно 
важливих якостей, самостійності й активності 
студентів. Головним у розкритті індивідуальності 
студента-театрала є розвиток у кожному майбут-
ньому акторові або режисерові саме йому влас-
тивих творчих здібностей та оригінального твор-
чого почерку.

Висновки. У світовій театрознавчій літературі, 
у працях найбільших майстрів сцени й теоретиків 
театрального мистецтва значна увага приділя-
ється взаємовпливу естетики театру й театральної 
етики. Це є цілком виправданим і закономірним, 
а також необхідною умовою у створенні худож-
нього твору театрального мистецтва – вистави, 
тим більше що основним матеріалом художнього 
твору театру є актор – жива, діюча в художньому 
просторі вистави людина. І творчий стан душі 
артиста-та-людини, і рівень естетики, культури 
почуттів і рівень художньої правди – шуканий 
синтез у вихованні актора в процесі плекання уні-
кальною діяльністю особистості митця. Життя 
людського духу виражається на сцені через життя 
людського тіла. Насамперед душа актора диктує 
його тілу правду життя, правду дії на сцені, вона і 
є «чарівною палітрою», яка дає йому змогу ство-
рювати правдивий повнокровний образ.

Театр – мистецтво збірне, синтетичне. Він 
користується одночасно творчістю багатьох мис-
тецтв: літератури, живопису, музики, танцю, 
скульптури тощо. Майбутній режисер та актор 
у період професійного виховання повинні бути 
занурені в атмосферу цих мистецтв. Вони пови-
нні рости й виховуватися в постійному контакті 
з ними, в осягненні їхніх законів, збагачую-
чись ними. Виховання режисера й актора від-
бувається не тільки в класі, а й за його межами. 
Виховує місто, виставки та подорожі, легенди та 
пам’ятки – значущість і художність того серед-
овища, що його оточує, і є справжнім вихователем 
актора, режисера.

Найкращою школою режисера й актора є сам 
театр. Сучасність театру, його повітря, атмосфера, 
зіткнення з ним і через нього з «мистецтвом», 
«культурою», «великою реальної дійсністю люд-
ства», можливість безпосередньої участі в ньому 
створюють сприятливі умови й стимулюють зрос-
тання таланту.

Живий театр сприяє художньому та естетич-
ному вихованню. К. С. Станіславський, торкаю-
чись проблем «режисерського факультету», про-
голошував найтісніший зв’язок школи з театром, 
щоб учні постійно спілкувалися з трупою, були в 
самій гущі артистичного життя, мали б товариські 
бесіди й поради від «живих артистів», мали б мож-
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ливість наживо спостерігати мистецтво театру. 
Школа за допомогою театру створює атмосферу, 
сприятливу для розвитку таланту, атмосферу, яка 
впливає на його прагнення до самовдосконалення 
й облагороджувальний смак.

Студент повинен досконало вивчити організм 
театру, усі процеси й стадії його художніх і поста-
новних робіт, і найлегше це зробити, організу-
вавши практику в школі-студії при театрі. Етична 
сторона процесу виховання майбутнього актора 
безпосередньо в умовах студії вимагає привчання 
до щоденної професійної праці. Тільки той талант 
здатен досягти вершин мистецтва, для якого праця 
є природною, органічною потребою. Талант пови-
нен бути здатним до самостійного створення.

І раніше доводилося чути від театральних дія-
чів, які мають спектаклі за кордоном, що актори 
моментально можуть включитися в репетиційний 
процес, налаштувати свій психологічний апарат 
на роботу, не витрачаючи ані хвилини на розкачку, 
як часто у вітчизняних театрах.

Отже, театру нового тисячоліття потрібен 
активний, небайдужий, такий, що вдумливо й вір-
туозно володіє технікою, актор, однаково блиску-
чий і в комедії, і в трагедії. Сьогоднішній театр 
не місце для лоскотання нервів, а насамперед при-
значений для потужного духовного перетворення 
людини.

Тільки уважне вивчення, єднання в театраль-
ній педагогіці спадщини Станіславського, Неми-
ровича-Данченка, Вахтангова, Мейєрхольда в 
галузі роботи з актором, вивчення переваг і недо-
ліків усіх акторських шкіл, застосування кращого 
досвіду сучасної вітчизняної та зарубіжної теа-
тральної педагогіки допоможе успішно вирішу-
вати проблему виховання актора третього тисячо-
ліття. Саме це і є основним чинником, що формує 
найважливіші стадії процесу виховання майбут-
нього актора в контексті розвитку театру, з огляду 
на роль і місце сучасного театру в загальній куль-
турі, та визначенні основних тенденцій розвитку 
театру в минулі часи й за теперішніх умов.
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ МУЗИКИ  
В КОНТЕКСТІ ВЗАЄМОДІЇ З РОЗВАЖАЛЬНОЮ ІНДУСТРІЄЮ

У цьому науковому дослідженні висвітлюються питання сучасних тенденцій розвитку української профе-
сійної музики в контексті взаємодії з розважальною індустрією. Українська професійна музика останнім часом 
переживає стрімкий розвиток саме в аспекті взаємодії з індустрією масових розваг, що набуває поширення 
в епоху сучасного розвитку цифрових комунікацій і новітніх технічних засобів. Дослідження сучасних тенден-
цій розвитку української професійної музики саме в контексті взаємодії з розважальною індустрією відповідає 
потребам сьогодення й відкриває широкі перспективи для вивчення різних можливостей розвитку української 
музичної культури на сучасному етапі, що має значення для опанування сучасної української культури загалом.

Актуальність заявленої тематики дослідження зумовлюється необхідністю вивчення та розуміння головних 
тенденцій розвитку української професійної музики в сучасних умовах та встановлення основних стандартів 
масової культури в контексті характерних виявів взаємодії різних пісенних культур. Індустрія масових розваг 
має тенденцію до запозичення типових рис пісенних культур в аспекті їхньої подальшої взаємодії та створення 
необхідних умов щодо їхнього взаємного збагачення та впливу на свідомість слухачів. 

Методологія цього наукового дослідження в основі має системний підхід до розгляду широкого кола питань, 
які винесено в його тематику, й аналітичне дослідження процесів, які мають місце в контексті взаємодії укра-
їнської професійної музичної культури з індустрією масових розваг. Основними результатами, отриманими під 
час наукового дослідження, слід вважати визначення головних аспектів взаємодії та взаємного впливу сучасної 
української професійної музики та існуючої індустрії розваг, а також підкреслення величезної ролі сучасної укра-
їнської музики у культурному житті країни. 

Перспективи подальших наукових досліджень у визначеному напрямі полягають у можливості виділення 
основних тенденцій розвитку української професійної музики в її взаємодії з індустрією сучасних масових розваг 
та в окресленні головних напрямів подальшого розвитку української професійної музики в сучасних умовах. При-
кладна цінність цього наукового дослідження полягає у можливості застосування на практиці його результа-
тів з метою отримання якісного інструменту оцінювання сучасних тенденцій розвитку української професійної 
музики в контексті взаємодії з розважальною індустрією у подальшому.

Ключові слова: українська професійна музика, індустрія розваг, музична культура, українська національна 
музика, культурне взаємозбагачення, масова культура.
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CURRENT TRENDS IN THE DEVELOPMENT  
OF UKRAINIAN PROFESSIONAL MUSIC IN THE CONTEXT  

OF INTERACTION WITH THE ENTERTAINMENT INDUSTRY

This research covers issues of current trends in the development of Ukrainian professional music in the context of 
interaction with the entertainment industry. Ukrainian professional music has recently undergone rapid development 
in the context of interaction with the entertainment industry, which is becoming widespread in the era of the modern 
development of digital communications and the latest technology. The study of modern trends in Ukrainian professional 
music in the context of interaction with the entertainment industry meets the needs of today and opens wide prospects for 
studying various opportunities for the development of Ukrainian music culture at the present stage, which is important in 
the context of studying modern Ukrainian culture.

The relevance of the stated research topic is due to the necessity to study and understand the main trends in Ukrainian 
professional music in modern conditions and establish basic standards of mass culture in the context of the characteristic 
manifestations of the interaction of different song cultures. The entertainment industry tends to borrow the typical features 
of different song cultures in the context of their further interaction and create the necessary conditions for their mutual 
enrichment and influence on the minds of listeners. 

The methodology of this research is based on a systematic approach to a wide range of issues raised in its subject 
matter and analytical study of the processes that take place in the context of the interaction of Ukrainian professional music 
culture with the mass entertainment industry. The main results obtained in this research should be the definition of the 
main aspects of interaction and mutual influence of modern Ukrainian professional music and the existing entertainment 
industry, as well as emphasising the huge role of modern Ukrainian music in the cultural life of the country. 

Prospects for further research in a particular direction are the possibility of highlighting the main trends in Ukrainian 
professional music in its interaction with the industry of modern mass entertainment and outlining the main directions 
of further development of Ukrainian professional music in modern conditions. The applied value of this research is the 
possibility of applying its results in practice in order to obtain a quality tool for assessing current trends in Ukrainian 
professional music in the context of interaction with the entertainment industry in the future.

Key words: Ukrainian professional music, entertainment industry, musical culture, Ukrainian national music, cultural 
enrichment, mass culture.

Постановка проблеми. Українська професійна 
музика останніми десятиліттями стрімко розвива-
ється в тісному зв’язку з індустрією масових роз-
ваг, що зумовлює деякі важливі риси їхньої вза-
ємодії та взаємозбагачення. Так, спостерігається 
тенденція до масовізації усіх видів культури та 
мистецтва, яка насамперед пов’язана зі складним 
і багатоплановим періодом кінця XX – початку 
XXI ст., який характеризується різноманіттям, 
суперечливістю й неоднозначністю громадського 
життя. Відбувся переворот у свідомості людей, 
подальша переоцінка цінностей. Те, що тривалий 
час було під забороною, стало загальнодоступним 
(численні літературні твори, кінофільми, наукові 

праці, історичні факти) (Лопатина, 2011: 29). 
У сучасному житті все суттєвішою стає проблема 
зустрічного руху музичних культурних традицій, 
що має місце в контексті їхньої взаємодії з інду-
стрією масових розваг. Сучасні тенденції розви-
тку української професійної музики в контексті 
їхньої взаємодії з цією сферою мають у цьому 
контексті найважливіше значення.

Сучасна розважальна індустрія має тісний 
зв’язок із так званою масовою культурою – цим 
терміном у сфері сучасних гуманітарних наук 
визначається специфічний різновид духовного 
виробництва, яке має орієнтацію на «середнього» 
споживача й передбачає можливість широкого 



Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 35, том 8, 202158

Мистецтвознавство

тиражування оригінального створеного продукту 
(Гофман, 2008: 106–116). 

Одним із типових різновидів масової культури 
є індустрія дозвілля, яка включає в себе масову 
художню культуру (пригодницька, фантастична 
та «бульварна» література, аналогічні «розва-
жальні» жанри кіно, карикатура і комікси в обра-
зотворчому мистецтві, рок- і попмузиці, естрадна 
хореографія й сценографія, всілякі види індустрії, 
постановки різних шоу-програм). Головними орі-
єнтирами шоу-бізнесу стали видовищність, яскра-
вість і нав’язливість (Лопатина, 2011: 29). Одним 
із головних напрямів розважальної індустрії як 
вияву масової культури наразі є саме музика.

Стосовно розвитку української професійної 
музики слід зазначити, що стадія її найбільш актив-
ного розвитку в контексті взаємодії із розважаль-
ною індустрією припадає на кінець 1980-х років, 
коли в Україні починають організовувати музичні 
фестивалі, програми яких складають твори різних 
стилістичних відгалужень, на яких були представ-
лені твори від класики до фактично авангарду. На 
цих фестивалях знайшли відображення новітні 
види мистецтва, такі як відеоінсталяції, інстру-
ментально-музичний театр, різні перформанси. 
Поширенню інформації про досягнення україн-
ських і зарубіжних художників в області сучасної 
музики сприяла серія концертів «Нова музика» 
(Київ, Харків). Картину розвитку української 
музики доповнюють авторські, ювілейні концерти 
композиторів, урочисті вечори, організацію яких 
здійснюють Центр музичної інформації Спілки 
композиторів України та її регіональні відділення.

У цьому контексті найсуттєвішим є визначення 
головних тенденцій розвитку української профе-
сійної музики, які мають суттєве значення саме в 
контексті взаємодії з індустрією масових розваг і 
повинні сприяти визначенню основних напрямів 
збагачення розважальної індустрії саме за раху-
нок українських музичних традицій. В контексті 
сучасних наукових дискусій щодо впливу масової 
музичної культури на сучасний інформаційний 
простір здебільшого висловлюються думки, що 
масова музична культура настільки заполонила 
весь культурний простір, що повністю витіс-
нила музику академічного напряму (Лопатина, 
2011: 30). Тому дослідження різних аспектів вза-
ємодії української професійної музики із роз-
важальною індустрією має відповісти на безліч 
питань щодо впливу української музичної куль-
тури на культуру масову та особливостей взаєм-
ного збагачення двох вказаних різновидів культур.

Аналіз досліджень. Дослідження питань роз-
витку української професійної музики в кон-

тексті взаємодії з індустрією масових розваг 
має місце у дослідженнях авторів В. А. Кова-
левського, Є. І. Лопатиної, А. Н. Прокоф’євої та 
інших. У своїх наукових дослідженнях вказані 
автори наголошують на необхідності ретельного 
вивчення різних аспектів взаємодії української 
професійної музики з індустрією масових розваг з 
точки зору збагачення масової музичної культури 
за рахунок музичної культури, що властива сучас-
ній Україні, та подальшого взаємного розвитку 
двох вказаних культурних течій. Також сучасні 
дослідники вказують на важливість впливу укра-
їнських музичних традицій на формування сучас-
ної розважальної індустрії й доводять можливість 
якісного вивчення усіх аспектів, які мають суттєве 
значення в контексті розвитку української профе-
сійної музики у реаліях сьогодення та її впливу на 
формування сучасної масової культури.

Мета статті полягає у визначенні головних 
чинників, які мають значення з точки зору сучас-
них тенденцій розвитку української професійної 
музики та її якісної взаємодії з сучасною інду-
стрією масових розваг.

Виклад основного матеріалу. Передісторія 
української професійної музики починається в 
Україні радянській у 1920-1930-х роках, коли 
вона спочатку базувалася здебільшого в Києві і 
Харкові. У великих українських містах почина-
ють відкриватися театри оперети, засновуються 
філармонії, молоді композитори вдаються до 
інструментальної творчості й стають біля вито-
ків української музики. Першопрохідцем, вели-
ким центром, навколо якого почали гуртуватися 
молоді композитори, було Співтовариство імені 
Леонтовича (1923 рік). Його почесні члени: Лев 
Ревуцький – учитель композиції в Києві, автор 
симфоній і багатьох фортепіанних творів, Борис 
Лятошинський – професор київської та москов-
ської консерваторій, адепт сучасної на той час 
української музики. Разом вони буквально вихо-
вали плеяду композиторів. У ці роки також тво-
рили Віктор Косенко, Михайло Вериківський, 
Валентин Костенко, Гнат Хоткевич, Микола 
Фоменко, Кость Богуславський та інші.

Слід зазначити про величезний вплив засобів 
масової інформації у другій половині ХХ ст. на 
музичну культуру і культуру загалом. Бурхливий 
розвиток засобів масової інформації, що активно 
розпочався у другій половині XX ст., спричинив 
колосальне поширення й споживання інформації 
(наукової, політичної, економічної й художньої) 
за допомогою технічних комунікативних засобів. 
Вплив технічних засобів на культуру й мистецтво 
неоднозначний (Ковалевський, 2009: 109–119). 
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З одного боку, завдяки новим засобам комунікації 
люди отримали змогу вивчати багатовікове над-
бання світової художньої культури. Показовим є 
використання мережі Інтернет для розширення 
кругозору користувачами різного віку і професій. 
Відвідувачі інтернет-сайтів мають можливість 
«прогулюватися» віртуальними музеями і вистав-
ками, ставати читачами віртуальних бібліотек. 
Наразі інтернет – це універсальний засіб масо-
вого поширення аудіопродукції включно з акаде-
мічною музикою (Лопатина, 2011: 30). Усе це має 
величезне значення з точки зору розвитку укра-
їнської професійної музики в контексті взаємодії 
з індустрією масових розваг взагалі та у другій 
половині ХХ ст. зокрема.

Сучасна українська художня та музична куль-
тура, які розвиваються в умовах нової інформа-
ційної цивілізації, вирізняються множинністю, 
різноспрямованістю, автентичністю різних 
художніх тенденцій, що потребують вивчення й 
осмислення. Існує значна кількість дослідниць-
ких робіт, присвячених різним аспектам станов-
лення і розвитку класичних жанрів музичного 
мистецтва, діяльності видатних виконавців і педа-
гогів у сфері академічного музичного мистецтва 
та освіти. Однак протягом всієї історії художньої 
культури поряд із класичними зразками існують 
значні пласти музичної культури, що також вима-
гають серйозного аналізу. Це так звана «розва-
жальна музика», яка існувала в усі часи і вміла 
поєднувати історичні риси національних культур 
і «оперативну мінливість моди».

До «розважальної музики» прийнято зарахо-
вувати мистецтво естради, хоча воно далеко не 
завжди несе в собі подібну функцію. Саме поняття 
«поп-музика» (яке означає популярну музику) несе 
в собі якийсь негативний сенс, звідси народження 
терміну «попса», який однаково зневажається як 
музикантами класичного напряму, так і джазо-
вими або рок-музикантами. Якщо за мистецтвом 
естради, що збирає величезні аудиторії, стоїмо ми 
самі або ж значна кількість наших сучасників, то чи 
варто зарозуміло відвертатися від нього, оперуючи 
поняттями «високих» і «низьких» жанрів у музич-
ному мистецтві? Слід визнати, що антитеза «висо-
ких» і «низьких» жанрів пронизує весь історичний 
хід розвитку не лише музики, а й мистецтва взагалі 
(Кіряхно, 2008: 208). У цьому контексті варто зазна-
чити, що українська професійна музика займає 
неабияке місце в сучасній розважальній індустрії, 
якщо взяти до уваги величезну кількість україн-
ських виконавців на сучасній естрадній сцені.

Формування професійної музики в Україні є 
складним і неоднозначним процесом. Це зумов-

лювалося протистоянням професійного музич-
ного мистецтва, коріння якого формувалося, 
починаючи з музичних традицій християнської 
церкви, та народного, яке походило з язичниць-
кої Русі. Тому в контексті взаємодії української 
професійної музики із сучасною індустрією роз-
ваг слід закцентувати увагу на таких аспектах: 
1) використання традицій створення народних 
мелодій під час складання репертуару сучасних 
естрадних пісенних виконавців; 2) застосування 
елементів народного танцю під час виконання 
номерів естрадних артистів; 3) впровадження 
традицій використання народних костюмів у роз-
важальних і шоу-програмах. Це лише основні 
аспекти, які стосуються використання елемен-
тів народного музичного мистецтва під час під-
готовки розважальних програм, що складають 
основу сучасної індустрії розваг. Взагалі аспектів 
взаємодії української професійної музики із роз-
важальною індустрією набагато більше, чимало 
з них виходять далеко за рамки лише естрадного 
жанру (Брейтбург, 2018: 106–111).

Сучасна музична культура як сфера худож-
ніх практик є однією з найбільш медіатизованих 
галузей художньої діяльності. Українська профе-
сійна музика охоплює всі сфери життєдіяльності 
людини, формує особливе культурне, мовне й 
інформаційне середовище, супроводжує сучасну 
людину майже безперервно. Це твердження стосу-
ється не тільки професійних виконавців. Музика 
звучить по радіо й із телеприймачів, аудіо- та 
відео-систем під час сімейного відпочинку, пере-
бування людини в транспорті, торгівельних закла-
дах. Сучасні технології дозволяють пересічному 
громадянинові в будь-який момент і в будь-якому 
місці, надягнувши навушники, заглушити навко-
лишні звуки музикою. 

Бажання слухати конкретного виконавця або 
певний музичний твір задовольняється функці-
онуванням різних торгових точок, що спеціалі-
зуються на записі музики на аудіо- та відеоносії. 
Наразі цю процедуру може здійснити будь-який 
охочий завдяки мережі Інтернет (Прокоф’єва, 
2013: 256). Тому завдяки сучасним засобам запису 
та розповсюдження зображення й звуку в сучас-
ному житті має місце формування особливої ауді-
овізуальної культури, специфіка якої полягає у 
високій інформаційній ємності, легкості й пере-
конливості образного сприйняття, домінуванні 
репродуктивних можливостей над продуктив-
ними, швидкості й широті трансляції й тиражу-
вання. Це відкриває нові, небачені раніше можли-
вості розвитку української професійної музики в 
контексті сучасних тенденції технічного прогресу 
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та взаємодії з індустрією розваг, яка багато в чому 
базується саме на нових технічних можливостях.

Нинішня система українського шоу-бізнесу 
відображає стан, тенденції і перспективи роз-
витку естрадної музики, які тануть реальними 
за умови усвідомлення соціально-культурної 
значущості популярного мистецтва та розвине-
ного почуття відповідальності у діячів масової 
культури (Долоза, 2018: 232–234). Лише справді 
творчо мисляча особистість, яка синтезує в собі 
різні організаційні та комунікативні форми, спе-
ціальні музично-виконавські та соціально-пси-
хологічні знання, практичні навички та вміння, 
професійні компетенції, що дозволяють досягти 
значних висот у цій галузі діяльності, здатна від-
повісти усім вимогам, які висуваються до естрад-
ної музики.

Сучасні тенденції розвитку української профе-
сійної музики в контексті взаємодії з розважаль-
ною індустрією полягають й у формуванні осо-
бливого ставлення з боку споживача до продуктів 
сучасної масової культури й новітніх тенденцій у 
сучасній музичній галузі та їхнього адекватного 
сприйняття.

Необхідно зазначити, що сучасна україн-
ська професійна музика має тісну взаємодію із 
сучасною розважальною індустрією, що відо-
бражається у сучасній естраді, на телебаченні 
та в радіоефірі. Тенденції розвитку української 
професійної музики в контексті подальшої вза-
ємодії із розважальною індустрією мають суттєве 
поширення в напрямі вдосконалення технічних 
засобів організації сценічних виступів та аудіо-
записів. У цьому контексті правомірно стверджу-
вати, що сучасна масова культура тісно пов’язана 
із засобами масової комунікації, які й визначають 
її природу тиражованої універсальності як сут-
нісну, специфічну якість. 

Протягом усього XX ст., тобто саме того пері-
оду, коли мав місце активний розвиток «масової 
культури», виникнення її нових форм і жанрів, 
ЗМІ та ЗМК виступали не лише носіями такого 
типу культури, найбільшими джерелами продук-
ції масового культурного виробництва, але й яви-
щем масової культури, складаючи в організацій-
ній структурі її індустрії досить різноманітний 
сектор (Ільченко, 2009: 151). Тому закономірно, 
що поняття масової культури, української профе-
сійної музики та сучасної розважальної індустрії 
тісно пов’язані одне з одним і мають тісну вза-
ємодію у контексті взаємного розвитку і взаємоз-
багачення.

Висновки. Сучасна українська професійна 
музика має тісний зв’язок із масовою культурою, 

виступаючи одним із її складників та існуючою 
розважальною індустрією. Нинішня українська 
професійна музика тісно взаємодіє із індустрією 
розваг як на рівні естрадного мистецтва, так і в 
різних аспектах сучасних розважальних сценіч-
них жанрів. Сучасна масова культура, одним із 
яскравих виявів якої є українська професійна 
музика, повинна відповідати запитам мільйо-
нів простих людей, які живуть у суто матеріаль-
ному, фізичному світі, в якому духовні цінності 
не більше ніж абстракція, цінність особистості 
досить сумнівна, а цінність знання лише в його 
конкретному додатку до практики життя. 

Тому, вочевидь, подальший розвиток україн-
ської музичної естради має спиратися на аналіз 
та узагальнення попереднього творчого досвіду 
й успадкованих композиторських і виконав-
ських традицій, що має безпосереднє значення в 
контексті формування якісної взаємодії україн-
ської музики та сучасної розважальної індустрії. 
Нинішні реалії соціально-культурного життя такі, 
що змістовний і професійний складники укра-
їнської професійної музики у жанрах сучасної 
естради й народної музики повинні ґрунтуватися 
як на традиційних художньо-естетичних уявлен-
нях, так і на пошуку нових поглядів на мистецтво, 
відповідних сучасним віянням, тенденціям і духо-
вним потребам суспільства. 

Активізація музично-виконавського процесу 
неминуче призведе до виявлення небачених 
раніше горизонтів художньо-творчого простору, 
орієнтиром в освоєнні якого може бути лише сві-
домість кожного діяння людини на землі. Щоб 
домогтися якісного розвитку у сфері сучасної 
професійної музики, слід замислитися над тим 
не «як» займатися творчістю, а «навіщо» писати 
й виконувати музику на сцені, особливо у контек-
сті її впливу на глядачів, що має місце у різних 
виявах розважальної індустрії. 

Оновлення парадигми естрадного мистецтва, 
безсумнівно, зробить сучасну популярну музику 
найважливішим феноменом соціально-культур-
ного життя країни. Однак для успішного вирі-
шення сумісних завдань, які нині постають перед 
українською професійною музикою й нинішньою 
розважальною індустрією, потрібно якісне окрес-
лення широкого кола питань щодо орієнтації на 
створення для слухачів якісного творчого «про-
дукту» та несення артистами високої соціально-
культурної, виховної та просвітницької місії. Тому 
необхідно відродити деякі національні музичні 
традиції, які забезпечили стабільний еволюцій-
ний розвиток академічної та класичної професій-
ної української музики. 
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Для якісного підвищення загального рівня 
вітчизняної професійної музики, створення 
належних умов щодо регулювання процесу фор-
мування в українського суспільства гарного 
музично-естетичного смаку та розширення худож-
ніх уявлень відповідно до соціально-культурних 
потреб і вироблених в галузі сучасного музичного 
розважального мистецтва цінностей необхідна 
велика планомірна та цілеспрямована робота 
спільноти музикантів, педагогів, учених. При 
цьому вони мають бути ерудованими, з широким 
світоглядом, володіти усім арсеналом вокальних 
виразних засобів і виконавською майстерністю. 
Нині музичні кадри украй необхідні вітчизняній 
музичній культурі в контексті її тісної взаємодії 
з культурою масовою, що має прямий стосунок о 
індустрії розваг (Андрущенко, 2016: 94–100). 

З огляду на важливе місце, яке займає україн-
ська професійна музика у житті сучасного сус-
пільства, слід підкреслити величезне значення 
вибору правильного шляху її якісної взаємодії 
з сучасною сферою масових розваг. Музика вза-

галі й українська професійна музика зокрема 
виступають невід’ємною частиною розважаль-
ної галузі й суттєво впливають на громадську 
свідомість. Сучасні діячі масової культури пови-
нні володіти художнім смаком й орієнтуватися у 
своїй композиторській і виконавській творчості 
на естетичні принципи справжнього професій-
ного мистецтва. 

Сучасні українські музичні діячі повинні усві-
домлювати й брати на себе соціально-культурну 
відповідальність у власній роботі і прагнути не 
стільки фінансового успіху, скільки реалізації 
вищого призначення мистецтва, яке неминуче 
приведе їх до любові й популярності серед слу-
хачів. Саме у цьому контексті слід розглядати 
подальший розвиток взаємодії української профе-
сійної музики й сучасної індустрії розваг, що має 
підкреслити зростання якості сучасного україн-
ського музичного мистецтва та визначити головні 
тенденції подальшого розвитку української про-
фесійної музики в контексті взаємодії із сучасною 
розважальною індустрією.
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СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ РЕПЕТИЦІЙНОЇ РОБОТИ  
У СТАНОВЛЕННІ ОРКЕСТРОВОГО КОЛЕКТИВУ

У дослідженні висвітлюються питання сутності та значення репетиційної роботи у становленні оркестро-
вого колективу. Репетиції мають дуже велике значення у контексті формування майстерності окремих музичних 
виконавців та оркестрового звучання загалом та є необхідним елементом становлення оркестрового колективу 
як самостійної одиниці сучасного мистецтва. Репетиційна робота в усі часи вважалася обов’язковою щодо фор-
мування злагодженості музичного колективу та розвитку й удосконалення якості сумісного звучання оркестру, 
що є обов’язковим елементом становлення оркестрового колективу та однією з найважливіших умов цього проце-
су. Тому дослідження сутності репетиційної роботи та її значення в контексті становлення оркестрового колек-
тиву є суттєво важливими з точки зору якісного аналізу ролі репетицій у сучасному мистецтві музики загалом.

Актуальність заявленої тематики дослідження зумовлюється необхідністю визначення основних аспектів 
планування репетиційної роботи задля становлення злагодженої гри музичного оркестрового колективу та роз-
витку майстерності окремих виконавців. Методологія цієї наукової роботи має у своїй основі поєднання сис-
темного аналізу питань, винесених у заголовок, й аналітичного дослідження сутності репетиційної роботи та 
її значення у формуванні оркестрового колективу і його виконавської майстерності. Основними результатами, 
отриманими в процесі наукового дослідження, слід уважати виокремлення основних чинників, що мають значен-
ня в контексті формування музичного колективу під час репетиційної діяльності, та визначення ролі диригента 
у процесі репетицій музичного колективу. Перспективи подальших наукових досліджень в окресленому напрямі 
полягають у відкритті нових аспектів сутності репетицій для становлення майстерності оркестрової гри та 
можливості застосування на практиці новітніх методик, що мають бути розроблені у подібних наукових дослі-
дженнях. Прикладна цінність цієї наукової роботи полягає у можливості застосування її результатів у прак-
тичній діяльності з метою покращення якості підготовки оркестрових колективів у майбутньому та виведення 
їх репетиційного процесу на більш високий рівень.

Ключові слова: репетиційна робота, становлення оркестрового колективу, ансамблеве виконання, майстер-
ність оркестрової гри, виконання музичних творів, підготовка ансамблевого звучання.
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THE ESSENCE AND SIGNIFICANCE OF REHEARSAL WORK  
IN THE FORMATION OF THE ORCHESTRA

This research covers the essence and importance of rehearsal work in the formation of an orchestra. Rehearsals are 
very important in the context of the formation of the skills of individual musicians and orchestral sound in general and 
are a necessary element in the formation of the orchestra as an independent unit of contemporary art. Rehearsal work 
has always been considered mandatory for the formation of the harmony of the musical group and the development and 
improvement of the sound quality of the orchestra, which is a mandatory element of the orchestra and one of the most 
important conditions in this process. Therefore, the study of the essence of rehearsal work and its significance in the 
context of the formation of the orchestra is essential from the point of view of qualitative analysis of the role of rehearsals 
in the contemporary art of music in general.

The urgency of the stated research topic is due primarily to the necessity to determine the main aspects of 
planning rehearsal work for the formation of a harmonious game of the musical orchestra and the development 
of skills of individual performers. The methodology of this scientific work is based on a combination of systematic 
analysis of the issues presented in the title, and analytical study of the essence of rehearsal work and its importance 
in the formation of the orchestra and the formation of its performing skills. The determination of the main factors 
that are important in the context of the formation of a musical group during rehearsal activities and the role of the 
conductor in the process of rehearsals of a musical group should be considered the main results of the research. 
Prospects for further research in a particular direction are to discover new aspects of the essence of rehearsals in 
the formation of orchestral skills and the possibility of applying in practice the latest techniques to be developed 
in such research. The applied value of this scientific work lies in the possibility of applying its results in practice 
in order to improve the quality of training of orchestral groups in the future and bring their rehearsal process to a 
higher level.

Key words: rehearsal work, formation of orchestral ensemble, ensemble performance, mastery of orchestral playing, 
performance of musical works, preparation of ensemble sound.

Постановка проблеми. Спільна оркестрова 
гра відрізняється від сольної насамперед тим, що 
загальний план та всі деталі інтерпретації є плодом 
роздумів та творчої фантазії не одного, а декіль-
кох виконавців та реалізуються їх об’єднаними 
зусиллями (Мергалієв та ін., 2014: 212), тому 
репетиційна діяльність у контексті формування 
оркестрового колективу відіграє неабияку роль. 
Саме завдяки якісно спланованому та професійно 
вивершеному репетиційному процесу можна з 
часом досягти якості об’єднаного звучання за 
умов злагодженої оркестрової роботи.

Оркестровий жанр як важлива частина духо-
вної культури суспільства визначав та продовжує 
визначати долі великої кількості людей. У період 
потрясінь та в дні перемог (за часів мирного 
будівництва, свят, урочистостей) оркестр завжди 
становив силу згуртування, об’єднання, силу, яка 

кличе вперед до нових звершень. Ще Конфуцій 
говорив, що за допомогою хорошої музики, що 
має відгук у душах народу, можна керувати дер-
жавою. Мистецтво в Аристотеля стає засобом 
просування особистості до ідеалу, піднесенням її 
над буденним та повсякденним, «очищенням» від 
випадкового, наносного, залученням до високого 
й досконалого (Блох, 2013: 212).

Колективне виконавство було та залишається 
своєрідним флагманом мистецтва гри на музичних 
інструментах, яскравим виразником споконвічних 
національних традицій, потужним засобом есте-
тичного, морального й патріотичного виховання 
молоді. У всі часи оркестр як вид колективного 
виконавства, як жанр інструментальної музики, як 
виховне середовище становив уніфіковану форму 
професійної підготовки музичних виконавців. 
Підготовка ерудованих, інтелектуально розвине-
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них музикантів, які володіють культурою звуку, 
необхідним набором виконавських прийомів, що 
осягають мистецтво колективного виконавства, 
багато в чому уособлює тезаурус педагогіки вищої 
професійної музичної освіти (Блох, 2013: 213).

Оркестр – це не тільки місце розташування 
музикантів перед сценою, а й творча лабораторія, 
у якій народжуються нові музичні та виконавські 
ідеї, а також образ існування музикантів-виконав-
ців. Слід зазначити, що спільне музичне виконав-
ство сягає своїм корінням старовини, базується і 
розвивається в лоні обрядово-культової природи.

Термін «оркестр» (у значенні, близькому до 
сучасного розуміння) починає оформлюватися 
лише в останніх десятиліттях XVIII століття. 
У творчості Гайдна та Моцарта завершився відбір 
необхідних інструментів і було знайдено їх опти-
мальне співвідношення.

Грамотна корекція дій оркестрантів відіграє 
важливу роль у постановці репетиційного про-
цесу. Суть системи адекватних корекцій полягає 
в умілому варіюванні конкретних виконавських 
завдань, які ставить диригент перед оркестран-
тами-виконавцями під час репетиції. Загалом, вона 
зводиться до спрощення або ускладнення заходів 
вимогливості до виконавців, а також до викорис-
тання тимчасових варіантів виконання, що забез-
печують оптимальні комфортні умови в процесі 
освоєння нового матеріалу, ефективний тренінг у 
вирішенні технічних проблем. Використання тих 
чи інших методів та засобів залежить від ступеня 
музично-технічного розвитку виконавців, етапу 
освоєння нового матеріалу, конкретних завдань 
виховання та навчання колективу групового музи-
кування. Саме завдяки вмілому використанню 
цього методу виявляються педагогічні можливості 
диригента. По суті, це тактика, що дозволяє інтен-
сифікувати процес навчання оркестрантів (одного 
з основних завдань диригента), зберігаючи твор-
чий тонус у музичному оркестровому колективі. 
Основним принципом, на якому базується метод, 
є дієвий «зворотний зв’язок», бо якість та достат-
ність будь-якого впливу можна визначити тільки з 
огляду на реакцію оркестрантів.

Якісне дослідження значення та сутності 
репетиційної роботи у становленні оркестро-
вого колективу має велике значення в контексті 
дослідження головних особливостей постанови 
та виконання репетицій. Це сприяє формуванню 
цілісного бачення сутності музичної оркестрової 
творчості та вдосконалює сприйняття особливос-
тей оркестрового музикування.

Аналіз досліджень. Дослідження широкого 
кола питань, що стосуються сутності та значення 

репетиційної роботи у становленні оркестрового 
колективу, мають місце у роботах О. А. Блоха, 
Д. М. Мергалієва, Г. Т. Акпарової, Л. П. Айкиної 
та багатьох інших учених-дослідників. У своїх 
численних наукових розробках учені вказують на 
необхідність більш поглибленого та ретельного 
вивчення широкого кола питань, що становлять 
основу тематики цього наукового дослідження, з 
метою формування правильного уявлення щодо 
сутності оркестрової творчості та особливостей 
становлення оркестрового колективу. На думку 
багатьох авторів, така спрямованість науко-
вих досліджень сприятиме більш поглибленому 
розумінню значення репетиційної підготовки 
сучасних оркестрантів до публічних виступів та 
створить необхідні умови для формування якіс-
ного розуміння основних принципів становлення 
колективу сучасного оркестру з точки зору розви-
тку колективної та індивідуальної майстерності 
виконавців і створення необхідного підґрунтя для 
майбутніх творчих доробків.

Мета статті – визначити сутність та значення 
репетиційної роботи у становленні сучасного 
оркестрового колективу на різних стадіях його 
існування.

Виклад основного матеріалу. Первинні нави-
чки опанування системи адекватних корекцій 
закладаються в процесі взаємодії з концертмей-
стером у диригентському класі. За умов пра-
вильної організації навчальної взаємодії студент 
нібито репетирує з концертмейстером, вивчаючи 
з ним музичні твори і потім виконуючи їх на 
заліках та іспитах. Від диригента залежить дуже 
багато під час планування та здійснення репети-
ційної оркестрової підготовки. Диригування вва-
жається наймолодшим типом музично-виконав-
ської творчості, хоча багато прийомів і засобів 
мануального управління колективним музику-
ванням були відомі ще на ранніх етапах історич-
ного розвитку людства (Смирнов, 2017: 145–151). 
Перші такі досліди виникли в культурі первісних 
племен та стародавніх народів Індії, Єгипту, Гре-
ції та Риму й були пов’язані з потребою ритміч-
ного акцентування, яка не зникла і з ускладненням 
мелодійного елемента та розвитком ансамблевої 
гри (Буянова, 2010: 19).

У ХVII столітті мала місце еволюція у музиці, 
що зумовила переосмислення функцій диригента 
та самої системи репетиційної підготовки орке-
стрових музикантів. Змінилися умови звучання 
хорової та оркестрової музики (нові виразні 
засоби та форми концертного виконання, збіль-
шення складу хорів та оркестрів), змусивши віді-
йти від практики диригування за клавесином, що 
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дозволило диригентові повністю зосередитися на 
особливостях ансамблевої гри під час як сценіч-
ного виступу, так і репетиції. Розвиток ансамбле-
вого виконання, зміна складу його учасників спри-
яли підвищенню диригентської майстерності. 
Керівництво невеликими ансамблями здійснюва-
лося одним із провідних виконавців, а в більших 
колективах провідну роль узяв на себе музикант, 
що міг не виконувати власну оркестрову партію 
(Буянова, 2010: 19).

Різноманітні завдання творчого управління 
колективним виконанням на межі XIX–XX сто-
літь формували у музикантів прагнення до науко-
вого осмислення функцій диригента, його ролі та 
впливу на оркестр під час планування та втілення 
репетиційного процесу. З ускладненням музич-
ної мови та засобів художньої виразності вини-
кає необхідність вирішувати все більш складні 
та тонкі виконавські завдання. Крім того, ще з 
кінця XIX століття стрімко розвивається кон-
цертна діяльність, що накладає додаткові наван-
таження під час планування репетиційного про-
цесу та саме проведення репетицій (Афанасьєва, 
2018: 105–112). Питання взаємоповаги орке-
странта та диригента, взаємної довіри один до 
одного набувають у цьому аспекті неабиякого 
значення: оркестрант під час проведення репети-
ції стає вчителем, а сам оркестрант a priori стає 
його старанним учнем (якщо диригент переко-
нав його). В іншому разі оркестрант недвозначно 
посміхнеться. Сильний та впевнений у собі дири-
гент не вважатиме задля себе негожим що-небудь 
з’ясувати в оркестранта, тому його авторитет не 
постраждає (Попов, 2015: 115).

Загалом, повага оркестрантів одне до одного 
та до диригента зокрема має у контексті станов-
лення оркестрового колективу неабияке значення. 
В оркестрі, як і в будь-якому іншому колективі, 
люди оцінюють одне одного за професіоналіз-
мом та людяністю. Це твердження стосується як 
оркестру, так і диригента. Будь-яка спільна робота 
починається з поваги до колеги. Диригент оцінює 
оркестр, але й оркестр оцінює диригента (бук-
вально з першого ауфтакту). Саме цей рух пока-
зує оркестрові, чого слід чекати від диригента: 
наскільки впевнено він відчуває себе в партитурі і 
який він має інтелект (Попов, 2015: 114).

Слід звернути увагу на деякі особливості трак-
тування музичних творів диригентом, що керує 
репетицією, та оркестрантів, що беруть участь у 
репетиційному процесі. Диригент, на відміну від 
оркестрантів, займається музичним твором зна-
чно довше, тому його знання щодо цього твору 
повинні бути значно глибшими. Оркестрант отри-

мує лише свою партію, тобто в нього менше мож-
ливостей ознайомитися з партитурою, хоча зараз 
її можна подивитися в інтернеті. Він грає різні 
програми значно частіше, ніж диригент, та кілька 
годин на день віддає гамі, етюдам та труднощам 
своїх партій. Вивчення партитури й усіх обставин, 
пов’язаних із нею, становлять сутність професій-
ного завдання диригента, що керує репетиційним 
процесом. Диригент, що керує репетицією, не 
може собі дозволити поверхового уявлення щодо 
особливості інструмента, якому доручено певний 
музичний фрагмент (Попов, 2015: 118). Саме тут 
криється така важлива особливість репетиційного 
процесу, як необхідність розуміння диригентом 
можливостей інструментів, що становлять основу 
оркестрового звучання, та можливостей самих 
виконавців цих музичних інструментів. Адже сут-
ність та значення репетиційного процесу полягає 
у створенні необхідних умов розкриття наявних 
можливостей як самих оркестрантів, так й інстру-
ментів, якими ті володіють, із метою створення 
належної основи розкриття потенціалу орке-
стру та його творчого становлення (Смирнов, 
2018: 165–171).

Крім того, сутність та значення репетицій-
ної роботи у становленні оркестрового колек-
тиву полягає у створенні умов взаємної довіри 
виконавців одне до одного, що стає можливим 
завдяки розумінню оркестрантами рівня виконав-
ської майстерності та відчуття через це поваги 
та довіри один до одного. Адже колектив музич-
них виконавців, яким є оркестр, повноцінно фор-
мується саме за умов взаємного визнання його 
членами наявності певного рівня майстерності 
музикантів, що його складають. Репетиції пови-
нні лише відігравати функцію подальшого шлі-
фування майстерності оркестрового звучання під 
час виконання тих чи інших музичних творів, 
тоді як певний рівень майстерності виконавців, 
що складають музичний колектив, повинен бути 
у наявності ще на початку сумісної діяльності 
(Романова, 2020: 298).

У цьому контексті слід ще раз указати на сут-
ність діяльності диригента у становленні орке-
стрового колективу. Починаючи з XVI століття, 
відбувається переосмислення місії диригента 
оркестру. Він не тільки стає організувальним цен-
тром ансамблевого виконання, а й наділяється 
правом вирішувати завдання естетичного порядку 
(Смирнов, 2011: 86–89). Із розвитком системи 
генерал-баса в XVII–XVIII століттях виникла 
більш прогресивна форма управління оркестром, 
що ознаменувала черговий етап якісних перетво-
рень у мистецтві диригування і полягала в тому, 
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що виконанням великих творів керував органіст 
або клавесиніст. Крім цього, були відомі випадки 
«подвійного» (здійснюваного клавесиністом та 
скрипалем-концертмейстером, який згодом став 
єдиним диригентом) і «потрійного» (грою музи-
кантів керували клавесиніст і скрипаль-концерт-
мейстер, а об’єднував їх диригент, що вкрай 
ускладнювало музичне виконання) диригування 
(Буянова, 2010: 19).

Чим вища кваліфікація оркестру, тим актив-
ніша участь музикантів у здійсненні репетицій-
ного процесу і тим вагоміший індивідуальний 
внесок у загальну справу музикування. Своєю 
активністю вони допомагають диригентові, звіль-
няючи його від дріб’язкового контролю за своїми 
діями та організовуючи йому простір для твор-
чості. Вплив диригента слід направляти на мак-
симальну підтримку пошукових і пробних дій 
оркестрантів.

На практиці ми часто спостерігаємо, що 
малодосвідчених диригентів підстерігає інша 
небезпека – втрата «управління». Річ у тім, що 
здійснення функції управління репетиційною 
діяльністю не є можливим без загальнолюдської 
здатності до передбачення можливого результату. 
У психології ця здатність носить назву «виперед-
жальне відображення», яке (на підставі мину-
лого досвіду та з огляду на оцінку цієї ситуації) 
дозволяє визначити чи передбачити перспективу 
розвитку подій. Як й інші розумові процеси, воно 
протікає в єдності мислення й інтуїції. З цього 
положення стає зрозумілим, що більший успіх 
чекає диригента, котрий використовує інтуїтивне 
передбачення, відчуття точної спрямованості 
перебігу виконавського процесу. Саме це дає йому 
можливість вміло регулювати процес усклад-
нення та спрощення виконавських завдань перед 
оркестрантами. Зрозуміло, що подібні інтуїтивні 
дії можливі тільки після «заряджання» підсвідо-
мості достатньою кількістю особистого досвіду, 
активних спостережень та умовиводів.

Таким чином, слід зазначити, що сутність 
та значення репетиційної роботи у становленні 
оркестрового колективу є вельми багатогран-
ними поняттями, які досить складно (а подеколи 
й неможливо) викреслити однозначно. Можна 
з упевненістю стверджувати, що якісно постав-
лений репетиційний процес сприяє зростанню 
колективної майстерності виконання оркестрових 
творів загалом та є запорукою зростання виконав-
чої майстерності зокрема. Також варто зауважити, 
що багато в чому якість планування та проведення 
репетицій залежить від особистості диригента, 
що керує оркестровим колективом. Його особис-

тий авторитет має бути запорукою досягнення 
певного рівня взаєморозуміння між членами орке-
стрового колективу й сприяти зміцненню довіри 
між виконавцями, що приводить до становлення 
оркестрового колективу як самостійної творчої 
одиниці, здатної успішно вирішувати навіть най-
складніші завдання з виконання музичних орке-
стрових творів.

Висновки. Репетиційна робота оркестрового 
колективу багато в чому визначається діяльністю 
диригента як художнього керівника оркестру та 
керується ним. Його майстерність у напрямі фор-
мування репетиційного процесу та керівництва 
ним визначає досягнення результату, що розкри-
ває ступінь становлення оркестрового колективу.

Досконала техніка будь-якої художньої діяль-
ності визначається поняттям «майстерність». 
Майстерність – вищий рівень професійних нави-
чок та вмінь. Саме досягнення певного рівня 
виконавчої майстерності лежить в основі станов-
лення оркестрового колективу, зважаючи на те, 
що мається на увазі як виконавча майстерність 
окремих музикантів, так і рівень загальної колек-
тивної майстерності оркестру. Саме майстерність 
характеризує новий якісний стан техніки, тобто її 
найвищий ступінь. Однак тут слід зазначити, що 
технічна майстерність сама по собі ще не гарантує 
народження мистецтва. По-перше, вона має бути 
націлена на створення цього мистецтва. По-друге, 
необхідною умовою народження високого мисте-
цтва є талант. Однак зауважимо, що гармонійне 
співвідношення цілеспрямованої технічної май-
стерності та художнього таланту можливе тільки 
в ідеалі. Сутність якісно побудованого репетицій-
ного процесу полягає саме у створенні належних 
умов щодо розвитку таланту як окремих виконав-
ців музичних творів у складі оркестрового колек-
тиву, так і оркестру як самостійної творчої оди-
ниці загалом.

Мануальну технічну майстерність диригента 
(як і техніку будь-якого виду мистецтва) може від-
творити лише те мистецтво (точніше ознаки мис-
тецтва (образність)), з «будівельним» матеріалом 
і виразними засобами якого вона безпосередньо 
стикається. Тут ідеться саме про майстерність 
окремих музичних виконавців, із якими працює 
диригент під час проведення репетиційної роботи. 
Сутність та значення репетицій у становленні 
виконавчої майстерності музикантів полягає у 
ретельному вивченні їх можливостей щодо опа-
нування мистецтва гри на музичному інструменті 
з метою подальшого розвитку. Репетиції також 
відіграють значну роль в аспекті саме відпрацю-
вання злагодженості музичного оркестру, коли 
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кожен виконавець знає своє місце в ньому, якісно 
виконує власну музичну партію та є надійним 
складником загального оркестрового звучання. 
Подібного можна досягнути за рахунок постійної 
й наполегливої репетиційної праці, покликаної 
якісно відшліфувати виконавську майстерність.

Соціальна потреба в інтенсифікації розвитку 
культурної сфери суспільства висуває на пер-
ший план питання необхідності використання в 
музичній практиці (саме під час формування та 
втілення репетиційного процесу) сучасних досяг-
нень філософії та естетики, зокрема й естетики 
виконавського мистецтва, теоретичного музи-
кознавства та музичної психології, теорії музич-
ного виконавства й педагогіки. Найважливішим 
завданням теорії й методики навчання різних 
галузей музичного виконавства стає пошук шля-
хів опанування виконавської майстерності та 
культури інтерпретації музики всіма музикан-
тами-виконавцями, які отримали професійну 
підготовку, необхідну для виконання різних соці-
альних функцій. У цьому й полягає сутність та 
значення репетиційної роботи у становленні 
оркестрового колективу, бо саме якісно спрямо-
вані та професійно проведені репетиції сприяють 
розвитку загального оркестрового мислення та 

зростанню професійної майстерності окремих 
виконавців, що є надзвичайно важливим із точки 
зору становлення оркестрового колективу зага-
лом. Основним завданням як на індивідуальних, 
так і на групових заняттях у процесі роботи над 
музичними творами під час проведення репети-
цій є вдосконалення виконавської майстерності 
музикантів-оркестрантів, формування навичок 
чистоти виконання, темпової та ритмічної злаго-
дженості (колективності виконання), динамічної 
гнучкості, точності у передаванні різних штрихів, 
технічної швидкості тощо. Це і є основою ста-
новлення оркестрового колективу як самостійної 
творчої одиниці, сприяє постійному підвищенню 
виконавчої майстерності оркестру, відпрацю-
ванню технічної злагодженості під час сценічного 
виконання музичних творів та створює основу 
для подальшого вдосконалення майстерності як 
окремих оркестрантів, що є членами музичного 
оркестрового колективу, так і оркестру загалом. 
Вільне оперування системою адекватних корек-
цій виконавчих дій оркестрантів дозволяє музи-
канту-інструменталісту інтенсифікувати процес 
опанування засобів багатоаспектної оркестрової 
взаємодії та раціональних навичок репетиційної 
роботи, що є ядром діяльності в цій професії.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Мергалиев Д. М., Акпарова Г. Т., Айкина Л. П. К вопросу о решении проблем коллективного музицирования в 

оркестровом классе. Мир науки, культуры, образования. 2014. № 5 (48). С. 212–213.
2. Блох О. А. Педагогика оркестрово-ансамблевого исполнительства. Вестник Московского государственного 

университета культуры и искусств. 2013. № 2 (52). С. 212–218.
3. Буянова Н. Б. Историко-теоретические аспекты дирижерского искусства. Культурная жизнь Юга России. 2010. 

№ 1 (35). С. 19–23.
4. Попов В. С. Дирижёр и оркестрант: к проблеме взаимопонимания. Музыкальное искусство и образование. 

2015. № 2. С. 113–124.
5. Романова М. А. О специфике и содержании развития исполнительской культуры обучающихся дирижеров. 

Гуманитарное пространство. 2020. № 3. С. 296–300.
6. Афанасьева А. А. Художественная интерпретация как важная составляющая дирижерского исполнительства. 

Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. 2018. № 45. С. 105–112.
7. Смирнов Б. Ф. Теоретические основы художественной техники дирижера. Вестник культуры и искусств. 2018. 

№ 3 (55). С. 165–171.
8. Смирнов Б. Ф. К вопросу о художественно-эстетических основах дирижерского искусства (теоретические 

заметки). Вестник культуры и искусств. 2011. № 4 (28). С. 86–89.
9. Смирнов Б. Ф. Мануальное моделирование музыки в дирижерском искусстве (к постановке проблемы). Вест-

ник культуры и искусств. 2017. № 4 (52). С. 145–151.

REFERENCES
1. Mergaliyev D. M., Akparova G. T., Aykina L. P. K voprosu o reshenii problem kollektivnogo muzitsirovaniya v 

orkestrovom klasse [To the question of solving problems of collective music in the orchestra class]. Mir nauki, kultury, 
obrazovaniya, 2014, Nr 5 (48), pp. 212–213 [in Russian].

2. Blokh O. A. Pedagogika orkestrovo-ansamblevogo ispolnitelstva [Pedagogy of orchestral and ensemble performance]. 
Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo universiteta kultury i iskusstv, 2013, Nr 2 (52), pp. 212–218 [in Russian].

3. Buyanova N. B. Istoriko-teoreticheskiye aspekty dirizherskogo iskusstva [Historical and theoretical aspects of 
conducting art]. Kulturnaya zhizn Yuga Rossii, 2010, Nr 1 (35), pp. 19–23 [in Russian].

4. Popov V. S. Dirizhor i orkestrant: k probleme vzaimoponimaniya [Conductor and orchestrator: to the problem of 
mutual understanding]. Muzykalnoye iskusstvo i obrazovaniye, 2015, Nr 2, pp. 113–124 [in Russian].



69ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

Спiвак В., Ганулич Т., Кус Л. Сутнiсть та значення репетицiйної роботи…

5. Romanova M. A. O spetsifike i soderzhanii razvitiya ispolnitel'skoy kultury obuchayushchikhsya dirizherov [Abuot 
the specifics and content of the development of performing culture of students conductors]. Gumanitarnoye prostranstvo, 
2020, Nr 3. pp. 296–300 [in Russian].

6. Afanasyeva A. A. Khudozhestvennaya interpretatsiya kak vazhnaya sostavlyayushchaya dirizherskogo ispolnitelstva 
[Artistic interpretation as an important component of conducting]. Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta 
kultury i iskusstv, 2018, Nr 45, pp. 105–112 [in Russian].

7. Smirnov B. F. Teoreticheskiye osnovy khudozhestvennoy tekhniki dirizhera [Theoretical foundations of artistic 
technique of the conductor]. Vestnik kultury i iskusstv, 2018, Nr 3 (55), pp. 165–171 [in Russian].

8. Smirnov B. F. K voprosu o khudozhestvenno-esteticheskikh osnovakh dirizherskogo iskusstva (teoreticheskiye 
zametki) [To the question of artistic and aesthetic principles of conducting art (theoretical notes)]. Vestnik kultury i iskusstv, 
2011, Nr 4 (28), pp. 86–89 [in Russian].

9. Smirnov B. F. Manualnoye modelirovaniye muzyki v dirizherskom iskusstve (k postanovke problemy) [Manual 
modeling of music in the art of conducting (before the problem)]. Vestnik kultury i iskusstv, 2017, Nr 4 (52), pp. 145–151 
[in Russian].



Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 35, том 8, 202170

Мистецтвознавство

УДК 001.2
DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863/35-8-11

Оксана ТЕЛЕП,
orcid.org/0000-0001-7924-9121

кандидат наук із соціальних комунікацій,
заступник директора з навчальної роботи,

викладач кафедри соціокультурної діяльності
Комунального закладу вищої освіти «Ужгородський інститут культури і мистецтв» 

Закарпатської обласної ради
(Ужгород, Україна) o.telep6493-6@uoel.uk

Марія ГОМОЛЯК,
orcid.org/0000-0003-0910-5776

викладач кафедри соціокультурної діяльності
Комунального закладу вищої освіти «Ужгородський інститут культури і мистецтв» 

Закарпатської обласної ради
(Ужгород, Україна) homoliak6493-8@unesp.co.uk

Тетяна КУЦИН,
orcid.org/0000-0002-2143-1227

студентка ІІ курсу кафедри соціокультурної діяльності
Комунального закладу вищої освіти «Ужгородський інститут культури і мистецтв» 

Закарпатської обласної ради
(Ужгород, Україна) t.kutsyn@tanu.pro

БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ НАУКИ

У дослідженні висвітлюються питання бібліотекознавства в контексті розвитку сучасної науки як окремої 
наукової дефініції. Формування та розвиток бібліотекознавства має велике значення з точки зору визначення 
основних чинників розвитку загальної науки та культури в минулі часи за умов сьогодення. Бібліотекознавство 
становить самостійну наукову дисципліну з власною історією та традиціями, а також власними науковими 
школами, що склалися у процесі її історичного розвитку. У функції бібліотекознавства входить вивчення теорії 
бібліотечної справи, її історії, традицій, технологій та теорії й методики організації. Інакше кажучи, бібліоте-
кознавство вивчає основи функціонування бібліотечної системи загалом.

Актуальність заявленої тематики дослідження зумовлюється необхідністю виявлення та констатації 
головних чинників бібліотекознавства як самостійної наукової дисципліни та встановлення її зв’язку з багать-
ма суміжними науковими дисциплінами: педагогікою, психологією, правом, економікою, інформатикою тощо. 
Методологія цього наукового дослідження має у своїй основі поєднання системного аналізу сутності винесе-
ного у заголовок терміна з аналітичним дослідженням наявних зв’язків бібліотекознавства з іншими науковими 
дисциплінами та основних етапів його самостійного розвитку. Основними результатами, отриманими у про-
цесі цього наукового дослідження, слід уважати висвітлення сутності бібліотекознавства з точки зору його 
справжнього місця в системі наукового знання та підкреслення основних чинників становлення та розвитку цієї 
наукової дисципліни. Перспективи подальших наукових досліджень в окресленому напрямі полягають у визна-
ченні основних аспектів розвитку бібліотечної справи на різноманітних етапах життя суспільства щодо зна-
чення бібліотекознавства в контексті його існування як самостійної наукової дисципліни. Прикладна цінність 
цього наукового дослідження полягає у можливості використання у практичній сфері отриманих результатів 
із метою висвітлення якісної картини розуміння сутності бібліотекознавства у контексті значення цієї дис-
ципліни з погляду розвитку сучасної науки та культури та його впливу на стан сучасної наукової сфери загалом.

Ключові слова: бібліотечна справа, наукові дисципліни, методологія наукової діяльності, загальне бібліоте-
кознавство, бібліотека, теорія та історія бібліотекознавства.
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LIBRARY SCIENCE IN THE CONTEXT OF DEVELOPMENT MODERN SCIENCE

This scientific research covers issues of library science in the context of the development of modern science as a 
separate scientific definition. The formation and development of library science are of great importance in terms of 
determining the main factors in the development of general science and culture in the past in today's conditions. Library 
science is an independent scientific discipline with its own history and traditions, as well as its own scientific schools that 
have developed in the process of its historical development. The function of library science is to study the theory of library 
science, its history, traditions, technologies and the theory and methods of organisation. In other words, library science 
studies the basics of the functioning of the library system in general.

The relevance of the stated research topic is due to the necessity to identify and state the main factors of library science 
as an independent scientific discipline and establish its connection with many related scientific disciplines: pedagogy, 
psychology, law, economics, computer science and others. The methodology of this research is based on a combination 
of systematic analysis of the essence of the term in the title with an analytical study of the existing links of library science 
with other scientific disciplines and the main stages of its independent development. The highlighting of the essence of 
library science in terms of its true place in the system of scientific knowledge and emphasising the main factors in the 
formation and development of this scientific discipline should be considered the main results obtained in the course of this 
research. Prospects for further research in a particular direction are to determine the main aspects of the development 
of librarianship at various stages of society in relation to the importance of library science in the context of its existence 
as an independent scientific discipline. The applied value of this research is the possibility of using in practice the results 
to highlight a qualitative picture of understanding the essence of library science in the context of the importance of this 
discipline in terms of modern science and culture and its impact on modern science in general.

Key words: library business, scientific disciplines, methodology of scientific activity, general library science, library, 
theory and history of library science.

Постановка проблеми. Кожна наука, зокрема 
й бібліотекознавство, має свій особливий об’єкт та 
предмет. Тому неминуче виникає потреба у ство-
ренні системи принципів і дослідницьких методів, 
які можуть сприяти адекватному вивченню науко-
вого об’єкта і предмета. Ось чому необхідно розви-
вати особливу галузь знання (методологію), у якій 
буде систематизуватися інформація про принципи, 
дослідницькі методи, інші засоби пізнання та мож-
ливості їх подальшого використання. Методоло-
гія розробляється представниками тієї науки, яку 
вона обслуговує. Спочатку вона займалася тільки 
проблемою методів науки, але поступово пізна-
вальних засобів, якими методологія змушена була 
також займатися, ставало більше: методології та 
методики дослідження, методологічні принципи й 
підходи, різні регулятиви, технічні засоби, дослід-
ницька апаратура тощо (Крейденко, 2012: 51).

Методологія історії бібліотекознавства – один 
із напрямів сучасних бібліотечних досліджень. 

Його актуальність багато в чому зумовлена 
потребами в розробленні нового методологічного 
інструментарію, що дозволяє ефективніше обро-
бляти наявний і значний за обсягом фактогра-
фічний матеріал. Серед методологічних інстру-
ментів, що дозволяють вирішити це завдання, є 
наукова думка, форма та зміст якої адаптуються 
під конкретну наукову галузь. Так, відомі філо-
софська, економічна, соціологічна, релігійна та 
інші форми думки.

У бібліотекознавстві, як показує аналіз науко-
вої літератури, прийнято виділяти такі дві форми 
думки, як бібліотечна й бібліотекознавча (Плеш-
кевич, 2015: 3). Зауважимо, що, по-перше, зміст 
понять бібліотечної та бібліотекознавчої думки 
ще не визначений, по-друге, вони використову-
ються скоріше на інтуїтивному, а не на науковому 
рівні, що не має під собою методологічного фун-
даменту. Отож, незважаючи на низьку теоретико-
методологічну розробленість цих понять, вони 
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мають істотний методологічний потенціал, що 
спонукає звернути на них більш пильну увагу 
(Плешкевич, 2015: 4).

Ще на початку минулого століття бібліотека 
розглядалася бібліотекознавством або як уза-
гальнене поняття, або як конкретна бібліотечна 
установа. У 20-ті рр. ХХ ст. було визнано, що всі 
питання бібліотечної справи повинні знаходити 
в бібліотекознавства теоретичне обґрунтування, 
тому не можна розділяти його на теоретичне та 
прикладне. Бібліотекознавство правомірно стало 
розглядатися як єдина наука. Однак це призвело 
до різних уявлень про те, що є об’єктом бібліотеч-
ної науки. Одні бібліотекознавці вважали об’єктом 
бібліотеку, інші – бібліотечну справу, треті фахівці 
розглядали ці поняття як синоніми, четверті спе-
ціалісти ніяк не формулювали об’єкт бібліотечної 
науки, а п’яті науковці взагалі не вважали бібліо-
текознавство наукою (Ванеєв, 2012: 89).

А втім, очевидно, що особлива відповідаль-
ність за осягнення культурного та наукового 
сенсу віддалених у часі предметів, процесів та 
явищ бібліотечного світу лягає на плечі фахів-
ців, які працюють в історико-бібліотекознав-
чому сегменті наукової діяльності. Якість цих 
досліджень багато в чому зумовлюється вибором 
методологічного апарату, що дозволяє отримати 
нове системне, несуперечливе й обґрунтоване 
знання (Варганова, 2015: 3–4), тому комплек-
сність та багатошаровість майбутніх досліджень 
у визначеному напрямі припускають залучення 
широкого масиву документів, що дозволяють 
синтезувати унікальні риси або події й явища, 
що є характерними для кожного члена досліджу-
ваної групи, а також загальне й типове. Інформа-
ційна діяльність бібліотеки не залежить від того, 
яка наука з’явилася раніше (бібліотекознавство 
чи інформатика), або від того, чи використовує 
бібліотека досягнення технічної інформатики для 
створення інформації про документи, а також від 
того, документи в бібліотечному фонді є рукопис-
ними, друкованими або електронними. Збирання 
і зберігання документів – це вже накопичення 
інформації, або створення інформаційних ресур-
сів, а фонд документів є інформаційним ресурсом 
(Швецова-Водка, 2020: 199).

Таким чином, дослідження питань бібліоте-
кознавства є дуже важливими з точки зору фор-
мування якісного розуміння місця цієї наукової 
дисципліни у системі наукового знання та відсте-
ження особливостей її розвитку та становлення у 
світі сучасної науки та культури.

Аналіз досліджень. Дослідження місця бібліо-
текознавства в контексті розвитку сучасної науки 

має місце у наукових роботах Є. О. Матвеєвої, 
А. Н. Ванеєва, В. С. Крейденка, В. А. Бородиної, 
М. Н. Колесникової, В. В. Орлова та інших авто-
рів. Учені-дослідники вказують на різноманітні 
загальнотеоретичні, історичні та організаційні 
проблеми бібліотечної діяльності, а також на 
вивчення об’єкта та предмета бібліотекознавства, 
його структури, термінології, місця в системі 
наук, зв’язків із суміжними науковими дисциплі-
нами, закономірностей бібліотечної діяльності, її 
принципів і концепцій, методології та методики 
бібліотечних досліджень, історії бібліотекоз-
навчої думки. Також наукові дослідження зазна-
ченого напряму вказують на основні завдання 
бібліотекознавства, якими є розвиток теорії біблі-
отечної справи, аналіз його закономірностей як 
соціального явища, пов’язаного з використанням 
бібліотек для допомоги соціальному, економіч-
ному й культурному процесу. Ці та багато інших 
чинників мають суттєве значення з погляду дослі-
дження справжнього місця бібліотекознавства у 
нинішній системі наукового знання.

Мета статті – висвітлити сутність бібліоте-
кознавства з погляду його справжнього місця у 
системі наукового знання та підкреслити основні 
чинники становлення та розвитку цієї наукової 
дисципліни.

Виклад основного матеріалу. На початку 
XX ст. у тодішній Російській імперії, як і за кор-
доном, бібліотекознавство зазвичай поділялося 
на такі дві частини (відділи), як теоретична та 
практична (прикладна). До теоретичної частини 
зараховували класифікацію бібліотек, історію й 
статистику бібліотечної справи, a до практич-
ної – пристрій та функціонування бібліотек. Ще 
у 20-х роках ХХ століття загальні проблеми біблі-
отечної справи розглядалися на курсах «Сучас-
ний стан бібліотечної справи» та «Бібліотечна 
мережа», а також у низці невеликих управлінських 
курсів («Бібліотечне законодавство», «Бібліо-
течне діловодство», «Бібліотечна статистика»). 
Із цього переліку можна зробити висновок, що в 
поняття «загальне бібліотекознавство» вклада-
лися загальні проблеми бібліотечної справи, а не 
теоретичні проблеми бібліотекознавства як науки. 
Таке уявлення існувало і в подальші роки, що було 
пов’язано з визначенням бібліотекознавства як не 
теоретичної, а практичної наукової дисципліни 
(Ванеєв, 2013: 20).

У сучасному бібліотекознавстві існують справ-
жні наукові школи, що мають у своїй основі різні 
ознаки (частіше їх сукупність). Аналіз ознак 
дозволяє стверджувати, що ця сукупність визна-
чає конкретну наукову школу чи науковий напрям. 
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Однією з ознак прийнято вважати територіальну, 
що об’єднує в єдину наукову школу співдружність 
учених провідних наукових досліджень у межах 
певної території (регіону, міста, наукового містечка 
тощо). Поширена також не досить переконлива 
пропозиція вважати подібну школу лише нефор-
мальним об’єднанням учених, які ніяк між собою 
не пов’язані й не є залежними від адміністратив-
ної діяльності вчителя. Не менш суперечливою 
є думка вважати учнями лише тих учених, котрі 
змогли захистити дисертації, оскільки деяким аспі-
рантам завадили це зробити побутові та життєві 
обставини. Сумнівним є і прагнення співвідносити 
наукову школу з кількістю дисертацій, захищених 
під керівництвом конкретного вченого, тому що 
кількість аспірантів далеко не завжди залежить від 
нього, а може визначатися, наприклад, планом при-
йому в аспірантуру (Ванеєв та ін., 2014: 3).

Бібліотекознавча думка має безпосеред-
ній зв’язок із науковими методами. На відміну 
від бібліотечної думки вона формується ніби 
«зверху» стосовно реальної практики й лише піз-
ніше здійснює на неї вплив. Основний зміст біблі-
отекознавчої думки – аналітична оцінка поточ-
ного стану, виявлення закономірностей розвитку 
з метою прогнозування та розроблення стратегії 
розвитку бібліотечної справи як одного з інстру-
ментів суспільного розвитку.

На практиці бібліотекознавча думка реалі-
зується в процесі вироблення принципів щодо 
організації бібліотек та бібліотечних мереж, 
комплектування бібліотечного фонду, його вну-
трішньої організації та забезпечення доступу до 
нього тощо (Грекова, 2013: 95–100). Під час роз-
гляду бібліотекознавчої думки як форми суджень, 
отриманих за допомогою наукових підходів та 
методів, може здатися, що вона з’являється лише 
після виокремлення бібліотекознавства як науко-
вої дисципліни, проте це не так. Можна вважати, 
що на початковому етапі бібліотекознавча думка 
могла розвиватися в структурі суспільної думки 
й інституалізуватися у вигляді окремої наукової 
дисципліни (бібліотекознавства) досягнувши пев-
ного рівня розвитку (Плешкевич, 2015: 4).

Таким чином, за ступенем автономності в 
історії бібліотекознавчої думки можна виділити 
два етапи, перший із яких протікав в інтересах 
та, відповідно, в структурі інших наукових дис-
циплін, зокрема педагогіки. Умовно його можна 
вважати допоміжним. Другий етап є автономним, 
або самостійним, що пов’язаний з осмисленням 
бібліотекознавчої думки як самодостатньої, орі-
єнтованої не лише на просвіту, а й на інші сфери 
суспільного життя.

До того ж визначення думки як бібліотечної 
зумовлює необхідність формулювання ознак, що 
ідентифікують певну діяльність як бібліотечну, а 
не книжну або іншу. Стосовно ранніх бібліотек, 
то досі це питання вирішувалося етимологічно 
(через зміст грецького поняття «бібліотека», що 
буквально означає «зберігання книг») (Плешке-
вич, 2015: 5).

Із методологічної точки зору можна вважати 
виправданим розгляд передумов формування 
бібліотечної справи комплексно, у контексті істо-
рії книжкової справи, що враховує створення 
книги, її поширення і використання. Видається 
цілком природним і очевидним, що князівська та 
боярська знать, а, можливо, й інші жителі серед-
ньовічної Русі знали книгу, любили її читати 
та, як наслідок, зберігали її і після прочитання. 
Можливо, збирання та зберігання були пов’язані 
з потребою в перечитуванні книги знову й/або з 
колекційною метою. Не виключена й традиція 
продавати книги після прочитання. У будь-якому 
разі це внутрішні, суб’єктивні причини, за якими 
окрема людина як у минулому, так і сьогодні, 
купує книги в магазині й самостійно визначає їх 
подальшу долю.

Так, наявність приватних книжкових зібрань 
можна вважати виявом книжкової справи, що має 
на увазі і виробництво книг, і їх використання, 
враховуючи зберігання як складову частину три-
валого користування. Бібліотеку від книжкового 
збору (колекції) істотно відрізняють уявлення 
про неї як про нову організаційну форму вико-
ристання інформації, що має спочатку книж-
кову форму, а потім й іншу документальну. Нова 
організаційна форма призначалася для реалізації 
більш складних суспільних завдань, що не вирі-
шувалися на основі книжкових зібрань. Одним 
із перших таких завдань (як за кордоном, так і 
в Росії) було сприяння освіті та науці (Плешке-
вич, 2015: 6). У цьому й полягає основна функція 
бібліотекознавства в контексті розвитку сучасної 
науки – активно сприяти їй за рахунок зберігання 
інформації, що є необхідним у різноманітних нау-
кових сферах та напрямах.

Зрозуміло, що в умовах сучасних темпів роз-
витку науки й техніки бібліотекознавство зазнало 
істотних змін та трансформацій. З’явилися нові 
технічні можливості зберігання інформації, такі 
як електронні бібліотеки, що дозволяють якісно 
зберігати величезні інформаційні масиви. У цьому 
контексті функції бібліотекознавства дещо зміни-
лися, тому що за умов стрімкого інформаційного 
прогресу зв’язок із різноманітними науковими 
сферами та напрямами значно видозмінюється та 
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стає більш очевидним. Сьогодні бібліотекознав-
ство є не лише науковою дисципліною, що відо-
бражає сучасний стан бібліотечної справи, а й має 
свій особистий генезис і стадії розвитку. Тому 
розглядати бібліотекознавство у контексті розви-
тку сучасної науки слід із погляду його впливу 
на розвиток сучасної науки загалом, ураховуючи 
основні етапи формування бібліотекознавства, 
руху теоретичної думки від пропозицій та при-
пущень до наукового знання, визначення перспек-
тивних напрямів його розвитку.

Прагнення розглядати об’єкт бібліотекознав-
ства як «структурну модель» бібліотеки привело 
до розширення цього поняття та включення в 
об’єкт низки різноманітних і різнобічних еле-
ментів, властивих реальній бібліотеці-органі-
зації/установі, а не ідеальному узагальненому 
образу як об’єкту бібліотечної науки (Плешке-
вич, 2015: 9). Щодо цього варто зазначити, що 
зміщення змісту поняття «об’єкт бібліотекознав-
ства» з теоретичного на практичний рівень виво-
дить його з кола науки та переводить у ранг суми 
практичних знать щодо бібліотеки. Тобто біблі-
отекознавство повертають до уявлень початку 
ХХ ст. про два бібліотекознавства (теоретичне та 
практичне) (Бутко, 2010: 50–57). Нині це вира-
зилося в протиставленні бібліотеки як соціаль-
ного інституту бібліотеці-організації/установі. 
З погляду визначення сутності бібліотекознав-
ства у контексті сучасної науки це може означати 
відхід від якісного розуміння бібліотекознавства 
як наукової дисципліни, що розширює уявлення 
щодо сутності засобів зберігання наукової інфор-
мації та відокремлення бібліотечної справи від 
наукового напряму, що є неправильним щодо 
розуміння сутності бібліотекознавства та його 
головних завдань.

Висновки. Бібліотекознавство відіграє важ-
ливу роль у контексті свого зв’язку з іншими соці-
ально-комунікаційними науками, будучи сполуч-
ною ланкою між ними. Сьогодні словосполучення 
«інформаційно-бібліотечна діяльність», мабуть, 
передбачає те, що бібліотечна діяльність є різно-
видом інформаційної, а також існують інші види 
інформаційної діяльності. Але словосполучення 
«бібліотечно-інформаційна діяльність» можна 
зрозуміти інакше: не вся бібліотечна діяльність 
є інформаційною, а тільки її частина. Таке розу-
міння є можливим, якщо вважати інформацій-
ною діяльністю бібліотеки тільки «виробництво 
інформації»: аналітико-синтетичну обробку доку-
ментів із метою створення каталогів та переробку 
наявної в документах інформації відповідно до 
запитів споживачів інформації, тобто бібліогра-

фічну діяльність бібліотеки, що відрізняється від 
інших бібліотечних процесів.

Місце бібліотекознавства в контексті розвитку 
сучасної науки полягає саме у функції зв’язування 
між собою суміжних наукових течій та створення 
умов щодо якісного зберігання інформації, необ-
хідної для подальшого використання з метою 
отримання належних результатів у науковій 
діяльності. Теорія бібліотекознавства спрямована 
на отримання знань, а методологія – на вивчення 
процесу отримання цих знань. Інакше кажучи, 
між теорією та методологією завжди зберігається 
співвідношення мети й засобів. У руслі цих дослі-
джень бібліотекознавцем розробляється методо-
логія бібліотекознавства.

Застосовувані до останнього часу принципи 
та дослідницькі методи в бібліотекознавстві рідко 
попередньо теоретично обґрунтовувалися в мето-
дології цієї наукової дисципліни. Тому в низці 
конкретних бібліотечних досліджень вони не 
завжди виявлялися досить ефективними. Метод 
проб і помилок у визначенні можливостей тих 
чи інших принципів та методів для потреб біблі-
отекознавства перетворювався в дуже дорогий в 
усіх розуміннях процес. Водночас, на що важливо 
вказати, визначення ефективності того чи іншого 
принципу або методу в бібліотекознавстві – про-
цес спеціально організованих методологічних 
досліджень. Вони повинні бути націлені на ство-
рення нових, відпрацювання старих принципів 
або методів, а також розробку методики підви-
щення їх ефективності в дослідницькій практиці.

У бібліотекознавстві настав відповідальний 
період, коли необхідно наполегливо та всебічно 
досліджувати й теоретично обґрунтовувати чин-
ники й методи пізнання з метою виявлення більш 
дієвих для тих чи інших конкретних дослідниць-
ких ситуацій. Таке методологічне обґрунтування 
сприятиме вдосконаленню й більш ефективному 
використанню принципів та методів пізнання в 
подальших наукових дослідженнях та більш якіс-
ному розумінню справжнього місця бібліотекоз-
навства в контексті сучасної науки та перспектив 
її подальшого розвитку.

Соціальне призначення методології бібліоте-
кознавства полягає у пошуку більш дієвих прин-
ципів, методів та інших засобів бібліотечного 
пізнання, більш глибоких та повних знань про 
бібліотечні об’єкти. У бібліотекознавстві такі 
дослідження набувають достатнього визнання 
й розвитку. З погляду визначення ролі бібліоте-
кознавства у контексті розвитку сучасної науки 
варто вказати на необхідність пристосування цієї 
наукової дисципліни до реалій сьогодення, врахо-
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вуючи темпи розвитку сучасної науки й техніки. 
З’являється все більше можливостей застосу-
вання електронних носіїв інформації, що дають 
змогу значно розширити обсяги інформації, що 
зберігається, що впливає на сучасний стан бібліо-
течної справи. Подальший розвиток науки та тех-
ніки у цьому контексті сприятиме вдосконаленню 
бібліотечної справи на сучасному етапі, що при-
веде до появи нових засобів та методів зберігання 
інформації у бібліотеках та їх удосконалення.

Аналіз минулого нашої науки, вивчення сучас-
ного стану та визначення перспектив розвитку 
необхідні для підвищення ефективності сучас-
них досліджень у межах концепції визначення 
ролі та місця бібліотекознавства в сучасній науці, 

оскільки будь-які наукові проблеми через усклад-
нення бібліотечно-інформаційних реалій вимага-
ють об’єднання зусиль учених. Результативність 
науки в бібліотечно-інформаційній сфері в цілому 
та в бібліотекознавстві як її стрижні загалом буде 
визначатися корпоративним внеском учених. Це 
означає, що інтерес до ролі бібліотекознавства у 
контексті розвитку сучасної науки, осмислення 
цієї ролі на основі різних підходів – продуктив-
ний шлях до найбільш конструктивного вирі-
шення наукових завдань в інтересах розвитку 
бібліотечно–інформаційної галузі. Адже розви-
ток науки є неперервним процесом, тому бібліо-
теки відігравали, відіграють і будуть відігравати у 
ньому значну роль.
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ВИХОВАННЯ МАЙБУТНЬОГО АКТОРА  
У КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ СЦЕНІЧНОЇ ПЛАСТИКИ

У науковому дослідженні обговорюються питання виховання майбутнього актора у контексті становлення 
сцен6ічної пластики. Сценічна пластика рухів актора під час виконання ролі у спектаклі є невід’ємною складо-
вою частиною акторської гри та важливим чинником визначення акторської майстерності загалом. Процес 
виховання майбутнього актора під час його навчання у театральному виші обов’язково повинен включати в себе 
розвиток сценічної пластики під час проведення відповідних занять у рамках навчальної програми. Тому питання 
виховання майбутнього актора у контексті становлення сценічної пластики як складового елементу майстер-
ності акторської гри загалом повинне бути досконало досліджено з визначенням основних чинників, що мають 
значення у контексті становлення акторської майстерності у цьому напрямі.

Актуальність заявленої тематики дослідження зумовлюється значимістю сценічної пластики актора у кон-
тексті виховання його загальної сценічної майстерності та необхідністю ретельного вивчення цього питання 
задля покращення якості підготовки майбутній акторів. Методологія нашого наукового дослідження має у 
своїй основі поєднання системного підходу до вивчення широкого кола питань, що винесено у його заголовок, 
із глибоким аналізом сутності проблеми виховання акторської майстерності з погляду формування сценічної 
пластики виконавців. Основними результатами цього наукового дослідження слід вважати визначення голо-
вних чинників, які впливають на процес виховання майбутніх акторів із погляду становлення їхньої сценічної 
пластики за умов реального стану справ у сучасному театральному мистецтві. Перспективи подальших науко-
вих розробок у цьому напрямі зумовлені необхідністю визначення можливостей вивчення сценічної пластики 
акторів і її впливу на формування загальної акторської майстерності. Прикладна цінність цього наукового 
дослідження полягає у можливості застосування у практичній сфері отриманих результатів із метою покра-
щення якості виховання майбутніх акторів у контексті впровадження у процес їхнього навчання нових методів 
розвитку сценічної пластики.

Ключові слова: акторська майстерність, сценічна пластика, виховання майбутнього актора, пластична 
культура актора, сценічне виконання, зовнішня техніка виконання.
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EDUCATION OF A FUTURE ACTOR IN THE CONTEXT  
OF THE FORMATION OF STAGE MOVEMENT

This research discusses the issues of education of a future actor in the context of the formation of stage movements. 
Actor’s stage movements during a role in a play is an integral part of acting and is an important factor in determining 
the acting skills in general. The process of educating a future actor during his studies at a theatre university must include 
the development of stage movements during the relevant classes in the curriculum. Therefore, the issue of educating a 
future actor in the context of the formation of stage sculpture as an integral element of acting skills in general should be 
thoroughly investigated to determine the main factors that are important in the context of the formation of acting skills 
in this direction.

The relevance of the stated research topic is due to the great importance of stage sculpture of an actor in the context 
of education of his general stage skills and the necessity for careful study of this issue to improve the quality of training 
of future actors. The methodology of this research is based on a combination of a systematic approach to the study of 
a wide range of issues raised in the title, with an in-depth analysis of the essence of the problem of acting education in 
terms of forming theatrical performance. The determination of the main factors influencing the process of educating 
future actors in terms of the formation of their stage movements in the real state of affairs in contemporary theatre 
should be considered the main result of this research. Prospects for further research in this area are due to the necessity 
to further determine the possibilities of the study of stage movements of actors to analyse its impact on the formation 
of general acting skills. The applied value of this research is the possibility of applying in practice the results obtained 
in order to improve the quality of education of future actors in the context of the introduction of new methods of stage 
movements in their learning process.

Key words: acting skills, stage movement, education of a future actor, movement culture of an actor, stage performance, 
external technique of performance.

Постановка проблеми. Сьогодні акторський 
талант майбутнього артиста формують викладачі 
майстерності актора. Для цього їм потрібна молода 
людина з початковими акторськими задатками, а ось 
перетворити цього майбутнього актора на вираз-
ного та пластичного сценічного виконавця можна 
за допомогою спеціальних комплексів вправ, що 
тренують необхідні рухові навички, тобто «Сис-
теми психофізичного виховання артиста». Ця «сис-
тема» зароджувалася в театральних студіях і теа-
трах Москви на початку XX ст. Всі, хто займався 
її становленням у російській театральній школі, 
стверджували, що її секрет полягає в одному – у 
регулярності практичних занять. І, на думку фізі-
ологів, тільки ця регулярність зможе поліпшити 
якості рухових навичок, необхідних артисту для 
потреб театру. Саме цей момент і є основним у сьо-
годні проблемі психофізичного виховання майбут-
ніх акторів у провінційних інститутах мистецтв і 
культури (Торгашов, 2013: 387).

Сучасний драматичний театр стрімко напо-
внюється видовищністю форм вистав. Особлива 
увага приділяється акторові й тим інструментам, 
які дозволяють зробити його існування на сцені 
переконливим і яскравим. Спектр візуальних 
засобів значний: від природних рухів людини до 
художніх, де є місце пантомімі й танцю. Це явище 
вимагає наукового осмислення, однак, якщо ці 
поняття з’єднати в одне, отримаємо робоче позна-
чення всіх візуальних засобів виразності актора. 
Це дає право запропонувати для подальшого 
вивчення єдиний термін – «пластика і танець» 
(Зыков, 2017: 189).

Театральне мистецтво на зламі XX–XXI ст. 
дедалі активніше використовує у структурі своїх 
вистав невербальні виражальні засоби. Одним 
із найбільш цікавих напрямів тут стає втілення 
режисерських концептів через акторську сценічну 
пластику, включення танцювальних фрагментів 
до драматичної дії, прагнення до «хореографіч-
ності» того, що відбувається на сцені. Ціла низка 
вистав різних театрів цього періоду набула видо-
вищності форми, опинившись мало не на стику 
драматичного й танцювального мистецтв. Залу-
чення хореографів «із боку» до постановки вистав 
змінилося набуттям власних фахівців, котрі воло-
діють як хореографічною, так і театрально-дра-
матичною лексикою, чітко окреслилася тенденція 
народження нової театральної професії – режи-
сера-хореографа (Зыков, 2017: 189–190).

Станіславський у пошуках шляхів підвищення 
пластичної культури актора намагався скориста-
тися всіма відомими йому методами фізичного 
вдосконалення. Уже від початку в «систему пси-
хофізичного виховання артиста» були включені 
гімнастика, фехтування, атлетика, акробатика, 
жонглювання, виправлення індивідуальних фізич-
них недоліків, танець, ритміка, хода, пластика, 
елементи анатомії та фізіології (дихання), клас 
манер, сценічний рух, під яким малася на увазі 
низка прийомів сценічної техніки, що вимагають 
особливого тренування (бійка, боротьба, пере-
біжки, падіння тощо) (Торгашов, 2013: 388).

Практика педагогічної та режисерської роботи 
К. С. Станіславського виявила обмеженість мож-
ливостей кожної з цих дисциплін. Відомі окремі 
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його критичні висловлювання про танці, жон-
глювання, бокс, атлетичні вправи та гімнастику 
з погляду їхньої придатності у справі виховання 
актора. Кожна з цих дисциплін розвиває лише 
окремі необхідні акторові якості: акробатика – 
відвагу, рішучість, мобілізованість; танець – музи-
кальність, визначеність і закінченість рухів, 
поставу; гімнастика – скульптурність тіла, гнуч-
кість тощо. Відчувався брак такої пов’язаної з 
рухливістю дисципліни, яка б увібрала в себе най-
цінніше з усіх суміжних з огляду на специфіку теа-
тру. З тією ж проблемою зіткнулися й інші режи-
сери 20-30-х рр. XX ст., котрі займалися не тільки 
постановчою роботою, а й вихованням актора: 
В. Е. Мейєрхольд, Є. Б. Вахтангов, А. Я. Таїров, 
А. С. Курбас, С. Ахметелі, А. Д. Попов та ін. (Тор-
гашов, 2013: 388).

Питання виховання майбутнього актора у 
контексті становлення його сценічної пластики 
та формування належного рівня культури рухів 
потребують ретельного вивчення з метою визна-
чення головних чинників, що мають значення з 
погляду створення належних умов для подаль-
шого розвитку культури акторського сценічного 
виконання та покращення якості виховання акто-
рів у сучасних театральних закладах освіти.

Аналіз досліджень. Дослідження комплексу 
питань щодо виховання майбутніх акторів у кон-
тексті становлення їхньої сценічної пластики 
мають місце у наукових роботах В. Н. Торгашова, 
А. І. Зикова, В. А. Ніжельського, В. Н. Сорокіна 
та ін. Вказані дослідники наголошують на необ-
хідності формування належного рівня пластичної 
культури в акторів як запоруки належного рівня 
їхньої виконавської майстерності й подальшого 
зростання загального рівня сценічної культури. 
Крім того, дослідження вказаних на інших вче-
них містять практичні рекомендації щодо впро-
вадження розвитку сценічної акторської пластики 
задля створення необхідних умов для виховання 
майбутніх акторів і подальшого підвищення рівня 
загальної культури виконання сценічних творів 
різноманітних жанрів і напрямів сучасного теа-
трального мистецтва. Вказані праці мають велике 
значення з погляду надання належної оцінки 
якості виховання майбутніх акторів за умов сього-
дення та пошуку й утілення практичних рекомен-
дацій щодо вдосконалення цього процесу.

Мета наукового дослідження полягає у визна-
ченні головних чинників виховання майбутніх 
акторів у контексті становлення їхньої сценічної 
пластики.

Виклад основного матеріалу. У структурі 
акторської освіти блок пластичних дисциплін 

займає важливе місце, забезпечуючи формування 
професійних умінь і навичок у майбутніх акто-
рів. Основними предметами цього блоку є «Сце-
нічний танець» і «Сценічний рух». Крім того, 
залежно від уподобань художнього керівництва 
курсу освітня програма може бути доповнена дея-
кими видами танцю, наприклад, такими як джаз-
танець, степ, або основами пантоміми й цирко-
вого мистецтва. Складніше з варіативністю змісту 
предмета «Сценічний рух». Основи його методо-
логії розроблені І. Е. Кохом, А. Б. Немеровським 
(Кох, 2010: 10). Предмет становить сформовану 
методику розвитку умінь і навичок, необхідних 
акторові у сценічній діяльності. Насамперед це 
сценічні падіння, сценічний бій зі зброєю та без 
зброї. Для освоєння цих навичок використову-
ється фізичне тренування, освоюються елементи 
акробатики, поліпшуються рухові здібності учнів, 
однак практика показує, що пластичне виховання 
не повинно обмежуватися тільки фізичним вдо-
сконаленням учнів. Важливе формування есте-
тичного компонента фізичної діяльності на сцені 
(Нижельской, 2016: 190).

Один із аспектів рухової діяльності людини – 
це спілкування з навколишнім соціальним серед-
овищем. Рухові дії, наповнені змістом, стають у 
контексті суспільства й культури семіотичними 
знаками або текстом. Тіло як семіотична субстан-
ція широко використовується в образотворчому 
мистецтві, в театрі та кінематографі, там, де воно 
стає об’єктом, здатним продукувати знаки (Моро-
зова, 1999: 211).

Невербальне спілкування, тобто передавання 
інформації через поведінку й фізіологічні про-
цеси, властиве не тільки людям. У світі природи 
ми можемо знайти безліч прикладів, коли тварини 
показують своєю поведінкою бажання, проявля-
ють емоції, але специфікою людського існування 
є якраз вербальне спілкування. Це вміння не про-
сто висловити рухом або звуком почуття та пси-
хологічні стани, а й здатність їх описати. Виникає 
можливість поглянути на те, що відбувається й 
відчувається, з боку. Слово – це не просто звук, 
як, наприклад, крик або стогін, а знак, інформа-
тивність якого є постійною незмінною величи-
ною. Для того, щоб сприйняти крик, досить його 
почути. Внаслідок його сприйняття відбувається 
оцінка ситуації, у якій крик виник, і тоді можна 
зробити висновок про те, що цей крик міг озна-
чати: крик про допомогу, крик радості або страху. 
У цьому разі звук і рух і у людей, і у тварин є 
реакцією на ситуацію, що склалася. Ця актив-
ність негайна, тобто розгортається в теперіш-
ньому часі та прив’язана до конкретного суб’єкта 
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ситуації. Здатність людини створювати знаки та 
користуватися ними дає необмежені порівняно з 
тваринним світом можливості для спілкування, 
передачі та зберігання інформації (Нижельской, 
2016: 190–191).

У сценічній практиці стильова поведінка й 
етикетні дії є засобами створення пластичної 
характеристики образу. Правилами етикету дик-
туються манери, тобто способи поведінки, від-
повідні етикетові. Тому манери є зовнішніми 
формами прояву певного способу життя, влас-
тивого представникам конкретного соціального 
шару в конкретний історичний момент (Сорокин, 
2019: 81–85). Коли акторові необхідно втілюва-
тися в історичний образ, технікою свого персо-
нажа він зобов’язаний володіти гранично вільно, 
виконуючи прийоми так само легко, як це зро-
бив би його герой. Однак безпосередньо в основі 
творчої діяльності актора – в роботі над роллю – 
все відбувається більш складно, ніж здається на 
перший погляд. Кожна роль – це не тільки осяг-
нення змісту всього драматургічного твору, але 
й детальний пошук характерних особливостей 
зображуваного персонажа, нових пластичних 
форм виконання. У кожного сценічного образу 
свій неповторний людський характер і своя осо-
блива манера ходити, говорити, жестикулювати. 
Кожен образ – водночас і носій людських рис, і 
типовий представник певного суспільного серед-
овища (Торгашов, 2014: 410).

Для оволодіння майстерністю актора виникає 
потреба вивчати та тренувати всілякі сценічні 
навички, що сприяють творчому відтворенню на 
сцені життя створюваного образу. Акторам необ-
хідний тренінг з охопленням матеріалу за широ-
кою програмою незалежно від поточного реперту-
ару. Тренінг актора повинен мати систематичний 
характер. Доведене до рівня навички виконання 
прийому за відсутності повторювань якісно зни-
жується, а в тих випадках, коли актор із якої-
небудь причини раніше не займався цим, абсо-
лютно необхідно поступово освоювати весь цей 
матеріал і постійно тренуватися. Рухова актив-
ність живого організму є основою його взаємодії 
з навколишнім середовищем. Ця взаємодія здій-
снюється за допомогою руху, довільних реакцій, 
які за механізмом виникнення є рефлекторними. 
Зв’язок, точніше, залежність рухів від централь-
ної нервової системи переконливо показаний 
І. М. Сеченовим: «Все різноманіття мозкової 
діяльності зводиться остаточно до одного лише 
явища – м’язового руху» (Сеченов, 1942: 75). 
У процесі послідовних повторень, при виконанні 
певних дій внаслідок імпульсу, що виходить із 

центральної нервової системи, рухи стають звич-
ними, виробляється автоматизм виконання. Керу-
вання рухами тоді переходить до більш низьких 
відділів нервової системи, а сфера свідомості роз-
вантажується. Відбувається дуже важливе явище – 
засвоєння рухової навички (Торгашов, 2014: 410).

Сценічна пластика на матеріалі стильової 
поведінки – це характерні рухи, використання 
костюма та предметів побуту. Навіть один вдало 
знайдений актором штрих фізичної поведінки 
може створити тонке відчуття часу. Тут багато 
вирішує повноцінна підготовка актора. Органіка 
фізичної поведінки виникає мимоволі, коли актор 
діє, черпаючи зі своєї пам’яті раніше вивчені 
та натреновані спеціальні сценічні навички та 
вміння. Правдива фізична поведінка може опо-
середковано впливати на внутрішнє життя актора 
(Разночинцева, 2013: 121–129).

Таким чином, робота з оснащення актора 
необхідною технікою, що є складовою части-
ною всього тренувального процесу, впливає й на 
поліпшення функції нервової системи – одне від 
іншого невіддільне. Спеціальні сценічні навички, 
так само як і життєві, є дуже важливими в діяль-
ності актора. Активний їх запас збагачує пластику 
актора, сприяє розширенню кола виконуваних 
ролей (Вейгандт, 2011: 22–45). Ось тільки почи-
нати роботу над удосконаленням технічної підго-
товки – елементів стильової поведінки, сценічного 
бою або інших сценічних прийомів – у період, 
коли йдуть репетиції, вже запізно. Тут і відкри-
вається одна загальна проблема сучасного теа-
тру – він не має постійного викладача пластики. 
Короткострокова робота тимчасового режисера із 
пластики не в змозі відновити пластичний потен-
ціал трупи через те, що термін його діяльності в 
театрі обмежується часом роботи над виставою, 
у якій він займається постановкою пластичних 
сцен і тренуванням техніки виконання індивіду-
альної пластики, адже технічна мотивація будь-
якого персонажа створюється актором засобами 
пластики, й «життя» тіла образу на сцені протікає 
як послідовність дій, реалізованих у пластичній 
формі. Якість цієї форми, її художня цінність для 
глядацького сприйняття і є показником пластич-
ної культури актора або рівня його майстерності 
у сфері сценічної пластики. Очевидно, що цей 
рівень залежить від свідомої та цілеспрямованої 
діяльності з розвитку й удосконалення природ-
них властивостей людського тіла актора у процесі 
професійного навчання, а це означає, що вихо-
вання пластичної культури майбутніх артистів – 
одне з найважливіших завдань сучасної театраль-
ної школи (Торгашов, 2014: 410).
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Виховання майбутнього актора у контексті 
становлення його сценічної пластики – вельми 
складний процес, який включає в себе багато 
складників і є визначальним із погляду форму-
вання загальної пластичної культури актора. 
Тому має велике значення якісне висвітлення 
головних чинників цього процесу з метою ство-
рення якісної системи підготовки майбутніх 
акторів, що сприятиме покращенню загальної 
якості їхньої підготовки та збагаченню наявних 
сьогодні шкіл акторської майстерності новими, 
ефективними методиками розвитку сценічної 
акторської пластики, які виявляться здатними 
піднести загальну акторську пластичну культуру 
на більш високий рівень.

Висновки. Дослідження у сфері виховання 
пластичної виразності актора та впливу самого 
руху на виховання професійної акторської май-
стерності почалися давно та тривають, на щастя, 
зусиллями багатьох педагогів, режисерів та акто-
рів і досі. У сучасних театральних школах пере-
важно сформувався певний підхід до виховання 
актора: є профілюючі предмети, такі як сценічна 
мова, сценічний рух, сценічний танець тощо, а є 
головний предмет – акторська майстерність. Про-
фільні предмети розвивають тілесні або мовні 
здібності студента, його технологічні, сценічні 
навички та вміння, а на заняттях з акторської май-
стерності все це повинно об’єднатися в цілісну 
систему акторської гри. Така позиція цілком 
обґрунтована та зрозуміла: по-перше, якщо педа-
гог зі сценічного руху буде займатися вихованням 
психотехніки студента, то йому доведеться брати 
на себе ще й функції педагога з майстерності 
актора. По-друге, щоб «наводити мости» з актор-
ською майстерністю, необхідно витратити багато 
часу, а його ледь вистачає на освоєння спеціаль-
них рухових навичок і вмінь.

Усі необхідні сценічні навички освоюються і 
вивчаються студентом на заняттях зі сценічного 
руху в класі, аудиторії – в певному навчальному 
просторі, але коли актор опиняється за умов 
сцени, на процес його ігри впливають зовсім інші 
чинники, і дуже часто психофізичні зв’язки, вста-
новлені на заняттях із руху, руйнуються. Потра-
пляючи на сцену, у драматургійні обставини ролі, 
в атмосферу публічної творчості, актор повинен 
жити та діяти в іншій, сценічній реальності.

Засвоєнню елементів стильової поведінки та 
історичної етикетної пластики сприяють тренажі 
(тренінги), й ця частина навчання є найбільш важ-
ливою, адже саме на тренажах відбувається про-
цес освоєння складної рухової координації, де 
вся увага зосереджується на оволодінні нею як 
стійкою динамічною формою. У цей період про-
відним стає рівень (канал) центральної нервової 
системи, якому найближче цей характер діяль-
ності. Таким чином, цілком природно, що саме у 
процесі багаторазового повторення, а це можливо 
робити саме на тренажах (тренінгах), нова коор-
динація стає звичною й утворюється необхідна 
рухова навичка. Якщо робота ведеться на спеці-
альному матеріалі, а це зазвичай так і буває, то 
утворюється також корисний сценічний навик. 
У разі використання для тренажу спеціально піді-
браного матеріалу в актора з часом накопичується 
активний запас сценічних навичок, якими він 
завжди може скористатися, доводячи виконання 
до інтуїтивної дії. Тренаж у цей період, головною 
метою якого є освоєння нової форми складної 
координації, вимагає вже включення роботи уяви 
та передавання управління всім процесом іншому, 
більш високому рівню нервової системи. І цей 
рівень (канал) стає провідним у питанні практич-
ного застосування у виставі технічно складної та 
часто зобов’язаної бути віртуозною історичної 
пластики та стильової поведінки.

Отже, питання виховання майбутнього актора 
у контексті становлення сценічної пластики мож-
ливо якісно вирішити за допомогою створення 
належної системи акторської підготовки із вклю-
ченням комплексів вправ із розвитку культури 
рухів і підвищення загальної пластичної культури. 
Основною причиною стимулювання пошуків 
шляхів підвищення загального рівня пластичної 
культури майбутніх акторів є зростаючі вимоги, 
які висуваються до сучасних акторів і режисе-
рів – вловлювати та якісно вирішувати психоло-
гічні та фізичні завдання у сучасному життєвому 
ритмі, що стрімко прискорюється. Це відображає 
інноваційний підхід до процесу освоєння творчих 
рішень. Головною функцією внутрішньої актив-
ності студентів акторських спеціальностей теа-
тральних вишів у процесі оволодіння різними фор-
мами пластичної культури є миттєве включення у 
навчальний процес, опорою якого є сценічна дія.
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СЕМАНТИЧНІ КОДИ МОВИ ТАНЦЮ В РЕТРОСПЕКТИВІ  
СУЧАСНОГО ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА

У науковому дослідженні висвітлюється питання місця семантичних кодів мови танцю у ретроспективі 
сучасного мистецтва хореографії. Семантика танцю знаходить своє відображення у кожному елементі побу-
дови танцювальних рухів, створює основу якісного розуміння танцювальної культури як невід’ємної складової 
частини культури загальної. Семантичні особливості танцювального мистецтва дають змогу розкрити вже 
звичні нам дії з іншого боку, а саме з боку осмисленого виконання тексту танцю, хореографічної лексики. Саме 
семантичні коди мови танцю відображають структуру танцювальних рухів та створюють умови відображен-
ня у ньому сценічного задуму та розкриття характеру героїв театралізованої постанови.

Актуальність заявленої тематики дослідження обумовлюється необхідністю якісного відображення місця 
семантичних кодів мови сучасного танцю у ретроспективі сучасного хореографічного мистецтва та ролі тан-
цю у становленні сучасної культури загалом. Методологія наукового дослідження має у своїй основі поєднання 
аналітичного підходу до висвітлення питань, що винесені у його тематику зі структурно-логічним обґрунту-
ванням отриманих результатів. Основними результатами, що були отримані у науковому дослідженні, можна 
вважати визначення справжньої ролі та місця семантичних кодів мови танцю в наявній ретроспективі сучасно-
го хореографічного мистецтва. Перспективи подальших наукових досліджень у визначеному напрямі зумовлені 
необхідністю більш поглибленого вивчення танцювальної семантики у контексті та ретроспективі сучасного 
хореографічного мистецтва задля відстеження головних напрямів розвитку сучасної танцювальної культури 
та формування правильного розуміння місця сучасного танцю у мистецтві хореографії та культурному жит-
ті загалом. Прикладна цінність наукової роботи полягає у можливості практичного застосування отриманих 
результатів задля розроблення новітніх методик освоєння танцювальних прийомів із використанням наявних 
семантичних кодів мови танцю.

Ключові слова: семантика танцю, сучасне хореографічне мистецтво, семантичні коди танцю, мова танцю, 
танцювальні прийоми, танцювальна культура.
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SEMANTIC CODES OF DANCE LANGUAGE IN A RETROSPECTIVE  
OF CONTEMPORARY CHOREOGRAPHIC ART

This research covers the question of the place of semantic codes of dance language in retrospective of modern 
choreographic art. The semantics of dance is reflected in each element of the construction of dance movements, creates 
a basis for a qualitative understanding of dance culture as an integral part of general culture. The semantic features of 
the art of dance allow revealing usual actions from the other perspective – from meaningful performance of the dance 
text, choreographic vocabulary. It is the semantic codes of the language of dance that reflect the structure of dance 
movements and create the conditions for reflecting in it the stage idea and revealing a character of heroes of the theatrical 
performance.

The relevance of the stated research topic is due to the necessity to qualitatively reflect the place of semantic codes 
of modern dance language in retrospect of modern choreographic art and the role of dance in the formation of modern 
culture in general. The methodology of this research is based on a combination of an analytical approach to the coverage 
of issues raised with the structural and logical justification of the results. The determination of the true role and place of 
semantic codes of dance language in the existing retrospective of modern choreographic art can be considered the main 
results obtained in this research. Prospects for further research in this area are due to the necessity for more in-depth study 
of dance semantics in the context and retrospective of contemporary choreography in order to track the main directions 
of modern dance culture and form a true understanding of the place of contemporary dance in choreography and cultural 
life. The applied value of this scientific work lies in the possibility of practical application of the obtained results in order 
to develop the latest methods of mastering dance techniques using existing semantic codes of dance language.

Key words: dance semantics, modern choreographic art, semantic codes of dance, language of dance, dance 
techniques, dance culture.

Постановка проблеми. Танець, як і будь-яке 
інше мистецтво, перш ніж набути тієї форми, яку 
ми бачимо сьогодні, пройшов величезний шлях 
розвитку. Щоб зрозуміти й відчути його, необ-
хідно знати про його народження, про те, як тан-
цювали люди в давнину, про те, що означав для 
них танець тощо.

Згідно із загальноприйнятим визначенням, 
танець (пол. taniec, від нім. Tanz) – вид мисте-
цтва, у якому засобом створення художнього 
образу є рухи та положення людського тіла. Він 
відображає почуття, адже через танці людина піз-
нає навколишній світ, вчиться взаємодіяти з ним. 
Вивчення танцю не мало б великого значення, 
якщо б він був тільки успадкований від диких 
предків моторно-ритмічним вираженням над-
лишкової енергії, радості життя. Встановлено, що 
схильність до танцю розвивається різними шля-
хами у різних груп людей, а його сенс і значення 

пов’язані з іншим феноменом цивілізації, отже, 
його вивчення набуває величезного значення для 
історії всього людства. Минуло багато століть, світ 
невпізнанно змінився, сьогодні танець активно 
розвивається, викликаючи особливий інтерес уче-
них (Тугай, 2014: 114).

Семантика як наука про знаки та символи відо-
бражена в кожному елементі культури та мисте-
цтва, що створені людиною. Розкриваючи поняття 
«танець», маємо зазначити, що «це складний куль-
турний, мистецький текст, тобто висловлювання 
природною мовою, перетворене в закодовану 
формулу» (Негода, 2017: 1). Семантичні особли-
вості танцювального мистецтва дають змогу роз-
крити вже звичні нам дії з іншого боку, а саме з 
боку осмисленого виконання тексту танцю, хоре-
ографічної лексики.

У багатьох літературних джерелах існують 
поняття танцю як мовної системи, що відбиває 
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дійсність за допомогою невербального спілку-
вання. «Під мовою танцю (лексикою) мається на 
увазі система поз та рухів, сформована за пев-
ними законами» (Лебедєва, 2007: 76). Пантоміма 
й мімічні танці є основою багатьох народних тан-
цювальних культур.

Унікальна природа становлення та розвитку, 
широта та різноманіття виразних засобів і при-
йомів – все це відображає красу й самобутність 
російського народного танцю. «Значення рук, 
плечей, пальців у танці величезне; вони, так би 
мовити, говорили; все інше доповнювало, під-
креслювало, пояснювало» (Кузнецова, Кузнецов, 
2019: 88).

Незважаючи на уявну очевидність поняття 
«танець», у дослідницькому середовищі досі 
немає однозначного, точного тлумачення, що 
охоплює всі його аспекти, через слабку розро-
бленість теорії танцю саме як соціокультурного 
феномена. Це привело до різноманіття визначень 
і плутанини понять, що відображають емпірич-
ний рівень їх складання. Найбільш розробле-
ний вузький, естетико-мистецтвознавчий підхід 
до тлумачення танцю, коли танець трактується 
виключно як вид мистецтва, художньої твор-
чості, в результаті чого нерозривно пов’язується 
лише зі сферою високої спеціалізованої куль-
тури. Обмеженість цієї позиції проявляється 
в тому, що за рамками наукового інтересу опи-
няються поліфункціональна природа танцю 
(акцентується увага тільки на його естетичному 
аспекті), низка версій генези феномена танцю, а 
також цілий комплекс танцювальних напрямів, 
які автоматично визначаються як «не-танець» 
(Самойленко, 2011: 148).

Танець в усі епохи був частиною художньої 
культури. Він виник з різноманітних рухів та 
жестів, пов’язаних із трудовими процесами та 
емоційними враженнями людини від навколиш-
нього світу. Танець, танцювальна культура не 
були ізольованими від загальнокультурних тен-
денцій. Танець завжди перебував у динамічному 
розвитку, відбираючи та закріплюючи загалом 
взаємозв’язок між навколишнім світом та сус-
пільством, зокрема події, життєві ситуації, думки 
й почуття, найбільш важливі в конкретних умовах 
певної історичної епохи (Нікуліна, 2016: 55).

Отже, визначення місця та сутності семан-
тичних кодів танцю у ретроспективі сучасного 
хореографічного мистецтва сприятиме найкра-
щому розумінню сутності структурної побудови 
сучасної танцювальної культури саме в контек-
сті її взаємозв’язку із сучасним хореографічним 
мистецтвом та іншими процесами, що наявні у 

нинішньому розвитку культури сценічного танцю 
та культурного життя загалом.

Аналіз досліджень. Вивчення питань справж-
нього місця семантичних кодів мови танцю у ретро-
спективі сучасного хореографічного мистецтва 
проводиться у наукових роботах М. С. Кузнецової, 
Е. А. Кузнецова, О. В. Самойленко, А. В. Тугай, 
Е. А. Нікуліної та інших дослідників проблем 
взаємозв’язку танцювальної культури із сучас-
ним хореографічним мистецтвом. Ці та інші вчені 
підкреслюють величезну значимість кодів мови 
танцю у формуванні танцювальних рухів та ство-
ренні унікальної пластики, що властива певній 
танцювальній культурі та визначає її місце у мис-
тецтві сучасної хореографії. Науковці підкреслю-
ють, що семантика танцю є головним чинником, 
що зумовлює унікальність танців, що належать 
до культури того чи іншого народу та створюють 
основу хореографічних винаходів тієї чи іншої 
культури. Це має суттєве значення з точки зору 
розуміння справжнього місця та ролі семантич-
них кодів мови танцю у ретроспективі сучасного 
хореографічного мистецтва.

Мета статті полягає у визначенні ролі та місця 
семантичних кодів мови танцю у ретроспективі 
сучасного хореографічного мистецтва, що має 
суттєве значення з точки зору розуміння місця 
сучасної танцювальної культури в культурному 
середовищі загалом.

Виклад основного матеріалу. Танцювальна 
культура, що має тисячолітню історію розви-
тку, є одним із феноменальних видів мистецтва. 
Жодна культура не обходилася без такого явища, 
як танець (хоча форми й функції танцю були різ-
ними в різні епохи), що є відображенням куль-
турного розвитку людства протягом його історії. 
Танець – це складний культурний і мистецький 
текст, іншими словами, висловлювання при-
родною мовою, перетворене на закодовану фор-
мулу. Здатність використовувати мову може реа-
лізовуватися різними шляхами і не обов’язково 
мати звукову форму, адже люди спілкуються 
між собою не тільки за допомогою слів, але й 
за допомогою тілесних рухів. Кожен з атрибу-
тів тіла, будь то форма, розмір, положення або 
зростання, за певних умов висловлює або пере-
дає деяке значення. Все це яскраво відбивається 
у різноманітті хореографічного мистецтва, яке 
є сукупністю культурних текстів, що існують у 
сучасному культурному просторі.

Високий семантичний статус танцювального 
мистецтва дає змогу вибрати його об’єктом спе-
ціального розгляду. Акумулювавши особливості 
національного життя, танцювальна культура збе-
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регла свою основу, зашифровану в умовній сис-
темі пластичних знаків, у яких відбилися трудові 
процеси, побут і звичаї. Хореографічні твори роз-
глядаються з позиції багаторівневого невербаль-
ного тексту, в якому під час інтерпретації голов-
ною проблемою є труднощі зорового сприйняття. 
Застосування семіотичного підходу для розкоду-
вання мови танцю становить великий інтерес для 
наукових досліджень у галузі танцювальної куль-
тури (Негода, 2017).

Феномен класичного танцю як основної куль-
турної одиниці всієї хореографічної освіти поля-
гає в тому, що класика виступає провідником між 
регіональною й загальнонаціональною танцю-
вальною культурою.

Сучасне хореографічне мистецтво являє собою 
якісно-своєрідний конгломерат елітарної худож-
ньої освіти, що підсумовує педагогічні традиції 
хореографії, здатний забезпечувати підтримку 
гідного рівня як у виконавській, так і в педаго-
гічній майстерності. Хореографічна освіта у ВНЗ 
культури та мистецтв створює самобутнє куль-
турно-освітнє середовище, де природним шляхом 
формується творча особистість, що відповідає 
запитам сучасного соціуму у світовому освіт-
ньому просторі (Перлина, 2014: 73).

Якщо розглядати речення як одиницю, що 
складається зі слів, які, у свою чергу, склада-
ються з букв, то виникає необхідність позначити, 
що й у «танці є складні й надскладні знаки» (не 
говорячи про балети – «синтаксичні феномени»). 
Основна змістовна одиниця танцювальної семіо-
тики («слово» танцювальної мови) – це па (від фр. 
Pas – «крок»; танцювальний крок). Па виступає 
пластичним мотивом танцю, де в поєднанні тан-
цювальних кроків проявляється емоційний стан 
людини; також воно визначає смисловий мотив 
танцю, тому терміном «па» часто називають і 
танець загалом (па-де-де, па-де-труа).

Необхідно зауважити, що розвиток танцю-
вальної лексики тісно пов’язаний зі структурою 
музичного супроводу. Так, наприклад, для рухів 
ніг величезне значення мають ритмічна основа 
та артикуляція (штрихи), а всі рухи рук пов’язані 
безпосередньо з інтонаціями музики. Танцю-
вальне па, музичний мотив – це базові одиниці-
знаки художніх мов, які за своїм ступенем можна 
порівняти зі словом у природній мові.

Танець є давньою живою мовою. Без знання 
мови його неможливо розуміти та відтворювати. 
Однак якщо в усіх усних мовах існує поняття мов-
ного бар’єру, то мові танцю бар’єри невластиві: 
він зрозумілий та доступний більшості людей 
на несвідомому, інстинктивно-тілесному рівні. 

Танець старший за слово, танець передує слову й 
створює дух, який формує слово. Ще в первісну 
епоху засяяв один із феноменів цього явища, 
а саме перевага пластичного над вербальним. 
Проте перевага танцю над усним мовленням обу-
мовлена не тільки його історичною первинністю, 
набагато більш актуальною видається реалізація 
в танці концепції «просто про складне». Ця кон-
цепція зберігається й набуває надзвичайно ціка-
вої форми в умовах, коли танець з тих чи інших 
причин виявляється єдиним способом комунікації 
між людьми (Джиоті, 2018: 240).

Будь-яка фізична дія пов’язана з рухом, який 
у традиційній картині світу є прикметою життя. 
Концепт руху належить до числа основних 
понять традиційного світорозуміння. Найбільш 
прозора семантика тісно пов’язана з параметром 
руху. Рух по горизонтальній осі завжди тією чи 
іншою мірою належить ідеї зведення, позначення 
меж між своїм та чужим простором (праворуч, 
ліворуч, попереду, позаду), а вертикальний рух 
часто продукує зростання. Саме з вертикальності 
починається історія людської культури, а також 
повільне завоювання неба й землі (Негода, 2017).

Якщо взяти до уваги всю різноманітність 
хореографії, то класичний танець є найбільш 
вивченим і методично розробленим пластом 
хореографії. Балетні класичні танці, не переда-
ючи нічого випадкового й місцевого, застосовні 
всюди, у різних народів, адже вони всім зрозу-
мілі й мають загальнолюдський характер. Їх 
досліджують уже кілька століть, внаслідок чого 
накопичений великий запас знань у декількох 
напрямах. Лексика класичного танцю має жор-
стко фіксовані пози, позиції, рухи та па, система 
яких протягом чотирьох століть постійно попо-
внюється й ускладняється.

Розуміння системи (тексту танцю) є процесом 
«перекладу», перекодування із зорової системи в 
образну, понятійну. Отже, якщо є мова, то має бути 
й відповідна література. Немає значення, коли це 
було, але цією мовою проводилися уроки, зада-
валися вправи, ставилися й виконувалися танці, 
короткі й тривалі, прості й складні, які вимагають 
вивчення, аналізу та фіксації (запису).

Засоби запису танцю й хореографічна терміно-
логія – це мова метасеміотичної рефлексії хорео-
графа, корисна як для розвитку семіотики танцю, 
так і для самопізнання танцювального мистецтва 
(Лебедєва, 2007: 111).

Уже в наскельних малюнках, створених кілька 
тисяч років тому, трапляються зображення тан-
цюючих людей. Вчені, вивчаючи палеолітичні 
об’єкти культури, трактують такі зображення як 
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фіксації танцю. Вважається, що стародавні єгип-
тяни використовували задля цього ієрогліфи. 
У храмах Південної Індії збереглися скульптурні 
зображення 108 основних положень індійського 
класичного танцю. Зображення людини є своє-
рідною комплексною знаковою системою пере-
давання інформації про елементи танцювальної 
семантики персонажа (Худеков, 2010: 544).

В античності танцю присвячують цілі трак-
тати, а незліченні зображення танцюючих зустрі-
чаються в скульптурі та на Вазовому живописі. 
Перший трактат «Про танець», повністю при-
свячений мистецтву давньогрецького танцю, був 
написаний Лукіаном. Автор розмірковував про 
роль та значення танцю в житті людей, говорив 
про вимоги до людини, що вирішила присвятити 
себе мистецтву танцю. Зі свого боку Платон навіть 
зробив спробу власної класифікації відомих йому 
танців, а стародавні римляни вживали систему 
запису жестів у пантомімі (Негода, 2017).

Семіотична функція первісного танцю поля-
гала у згуртуванні племені (його чоловіків), 
об’єднанні індивідуальних тіл у велике соціальне 
тіло, яке керується єдиним ритмом та рухом. 
Танець заряджав енергією синкретичної солідар-
ності воїнів та мисливців (Діванян, 2020: 77–84).

Через танець відтворювані рухи й закони при-
роди кодувалися в тілі людини, в онтології її сві-
домості, а потім у колективному мисленні учас-
ників танцю. Танець зображував стрибок кенгуру, 
ширяння орла, дії колективу під час полювання 
на бізона. Ним зображували сакральний рух 
сонця та інших небесних світил. У танцях виби-
рали дружин і чоловіків, домагалися їх згоди або 
дізнавалися про їхню незгоду. У танці виражалося 
емоційне життя; він був способом емоційної роз-
рядки (Джиоті: 2018: 78).

Танець за його історію, як й інші види мис-
тецтва, виконував несеміотичні функції, а саме 
медичну та ігрову. Танець виконував функцію 
колективної психотерапії, функцію сакралізації 
протоспорту та фізичного тренування, зарядки та 
енергетичної розрядки. Танці майстерних вико-
навців набували вигляду змагань і були відпочин-
ком для глядачів. Дуже складним видом танцю є 
танець шамана. Якщо в простих танцях демон-
струється краса рухів, то в шаманських спостері-
гається повернення до природи, це пошук допо-
моги у духів природи. Відомі танці ворона, коня, 
яструба тощо (Джиоті: 2018: 79).

Таким чином, семантика мови танцю багато в 
чому зумовлює його художню виразність та визна-
чає основні чинники його спрямованості у рамках 
мистецтва сучасної хореографії.

Висновки. Танцювальна культура – це склад-
ний, комплексний феномен, самодостатня сфера 
повсякденності, яка виконує низку соціокультур-
них функцій, відповідаючи різноманітним потре-
бам індивіда й суспільства, зокрема регулятивній, 
гедоністичній, інтегративній. Кожен локальний 
варіант культури об’єктивує певний актуальний у 
його умовах набір функцій, однак, на нашу думку, 
дві провідні функції, а саме комунікативну та 
ідентифікаційну, танцювальна культура виконує 
незалежно від детермінуючих її обставин.

Реальні приклади з минулого та сучасного 
дають підстави розглядати танець як самодос-
татню форму комунікації та взаємопізнання. 
Танець – це самостійна мова відображення почут-
тів і зв’язків у соціумі. За безлічі та різноманіт-
ності інших способів спілкування його актуаль-
ність і багатофункціональність не зменшуються. 
Розуміння й оцінка коду, який має танець, зро-
блять великий внесок у вивчення невербальних 
комунікацій.

Водночас танець посідає вагоме місце в мис-
тецтві сучасної хореографії, виступаючи її важ-
ливою складовою частиною. Коди мови танцю в 
ретроспективі сучасного хореографічного мис-
тецтва є важливими елементами, що визначають 
структуру хореографічної постановки, її голо-
вні риси та відмінності. Цей процес має глибоке 
коріння, зумовлене давньою історією виникнення 
та становлення танцювального мистецтва, почи-
наючи з первісного суспільства. Відтоді тілесні 
рухи реалізовувалися в ритуалі, зокрема релігій-
ному, потім у танці, а в більш пізній час – у грі 
актора. Жести, жестикуляція, міміка близькі при-
роді семіотики людини. Вони лежать в основі 
фізичних рухів. З названих феноменів найбільш 
старовинний – це ритуал, а найдавніший компо-
нент у ньому – знаковий рух людського тіла. На 
відміну від семантичної ригідності руху в риту-
алі, в танці проявляються його гнучкість та бага-
тофункціональність. Танець – найдавніше з мис-
тецтв – виростає з ритуальних рухів тіла, але йде 
далі за них, вбираючи менш практичні функції та 
знаходячи ігровий зміст.

Сучасне хореографічне мистецтво суттєво 
пом’якшило форми виявлення наявної танцюваль-
ної культури, але не змінило її первісної сутності. 
У ретроспективі сучасного хореографічного мис-
тецтва культура танцю залишається відображен-
ням повної палітри людських емоцій: від радощів 
до обурення у своїх можливих крайніх виявах.

Таким чином, з давніх-давен етнічна культура 
впливає на танець, а він допомагає взаєморозу-
мінню людей, сприяє їхньому об’єднанню в єдине 
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ціле на основі найдавнішої мови з її прозорими 
кодами емоційного спілкування. Семіотичною 
передумовою мови танцю є рух теми в єдності з 
рухом душі, який стає елементарним знаком соці-
альності. Сенс соціальності полягає в інтеграції 
індивідів. Мова танцю конструює соціальну іден-
тичність сучасної людини, оскільки містить най-
простіші й очевидні механізми соціальної іден-
тифікації особистості, які, можливо, присутні в 

колективних архетипах, але, безсумнівно, закла-
дені в релігійній та моральній традиції.

Коди мови танцю зумовлюють неповторність 
його рухів та визначають важливу роль і місце, 
які належать сучасній танцювальній культурі в 
нинішній системі культурних цінностей людства. 
Мистецтво сучасної хореографії враховує семан-
тичні коди мови танцю під час створення сценіч-
них постановок.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МУЗИКАНТІВ

У пропонованому науковому дослідженні висвітлено питання психологічних чинників підготовки майбутніх 
музикантів. Формування майбутніх діячів сучасної музичної культури у психологічному плані є вельми складним 
процесом, що потребує значних зусиль як із боку музичних педагогів, так і з боку самих студентів театральних 
вишів, що опановують професію музиканта. Психологічна підготовка майбутніх музичних виконавців є одним із 
головних чинників формування належного рівня їхньої сценічної майстерності та запорукою здатності майбут-
ніх музикантів опановувати хвилювання під час сценічного виступу у процесі своєї професійної діяльності. Тому 
визначення чинників, що впливають на ефективність подібної підготовки, є вельми важливим із погляду підви-
щення якості процесу психологічної підготовки майбутніх музикантів та створення умов щодо їх подальшого 
якісного професійного розвитку.

Актуальність зазначеної тематики дослідження зумовлена важливістю якісної підготовки майбутніх 
фахівців музичного мистецтва у психологічному плані та наявністю великої кількості проблем у цій сфері. 
Методологія цієї наукової роботи має в основі поєднання системного аналізу питань психологічних чинників 
підготовки майбутніх працівників сфери музики з логічним компонуванням висновків, що були зроблені за 
результатами цього аналізу. Головними результатами пропонованого наукового дослідження варто вважа-
ти визначення основних чинників підвищення рівня психологічної стійкості майбутніх музичних виконавців. 
Перспективи подальших наукових досліджень у визначеному напрямі зумовлені складністю та важливістю 
питань психологічної підготовки музикантів до публічних виступів та необхідністю пошуку шляхів визна-
чення основних віх психологічної підготовки музикантів різних стилів та жанрових напрямів. Прикладна цін-
ність цієї наукової роботи полягає в можливості ефективного застосування у практичній сфері отриманих 
результатів із метою покращення якості підготовки музикантів та умов розвитку майстерності майбутніх 
музичних виконавців.

Ключові слова: музичне мистецтво, психологічна підготовка, майбутній музикант, сценічне хвилювання, під-
готовка музичного виконавця, публічний виступ.
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PSYCHOLOGICAL FACTORS OF PREPARATION OF FUTURE MUSICIANS

The proposed research highlights the issues of psychological factors in the training of future musicians. The formation 
of future figures of modern musical culture in psychological terms is a very complex process that requires considerable 
effort on the part of both music teachers and students of theatre universities, mastering the profession of musician. 
Psychological training of future musicians is one of the main factors in forming the appropriate level of their stage skills 
and the key to the ability of future musicians to master the excitement during the stage performance in the course of their 
professional activities. Therefore, determining the factors that affect the effectiveness of such training is very important 
in terms of improving the quality of the process of psychological training of future musicians and creating conditions for 
their further quality professional development.

The relevance of this research topic is due to the importance of quality training of future professionals in the field of 
music in psychological terms and the presence of a large number of problems in this area. The methodology of this scientific 
work is based on a combination of systematic analysis of the psychological factors of training future employees in the field 
of music with the logical composition of the conclusions drawn from the results of this analysis. The determination of the 
main factors that increase the level of psychological stability of future musicians should be considered the main result of 
the proposed research. Prospects for further research in a particular direction are due to the complexity and importance 
of psychological training of musicians for public performances and the necessity to find ways to determine the main 
milestones of psychological training of musicians of different styles and genres. The applied value of this scientific work 
is the possibility of effective application in practice of the results obtained in order to improve the quality of training of 
musicians and the conditions for the development of skills of future musicians.

Key words: musical art, psychological training, future musician, stage excitement, preparation of a musical performer, 
public performance.

Постановка проблеми. Визначальний вплив 
середовища, обставин буття в становленні осо-
бистості – аксіоми філософії та педагогіки. «Куль-
турний потенціал середовища істотно визначає 
загальну культуру особистості, яка, безперечно, 
органічно пов’язана і з професійною культу-
рою. Певним чином моделюючи середовище, 
ми можемо мати значний і ефективний вплив на 
свідомість людини, задаючи їй певну стилістику 
поведінки і відносин, впроваджуючи в її свідо-
мість відповідні соціальні стандарти й норми, 
формуючи в ній через середовище поведінкові 
установки та звички» (Переславцева, 2018: 95). 
Освітнє середовище – це система впливів та умов 
формування особистості за заданим зразком, а 
також можливостей для її розвитку, що містяться 
в соціальному й у просторовому й предметному 
оточенні. При цьому важливо мати на увазі, що 
цей «зразок» має соціально зумовлений характер 
(Переславцева, 2018: 95).

У професійній освіті майбутніх музикантів 
можна виділити інваріантну й варіативну скла-
дові частини. Інваріантна складова частина має 
на увазі підготовку, загальну для всіх музикан-
тів, що не залежить від їх стильової спрямова-
ності. Варіативна складова частина відображає 
особливості підготовки з урахуванням стильо-
вої спрямованості. Реалізувати цей складник 
можна на рівні освітнього середовища навчаль-
ного закладу.

Охарактеризуємо модель освітнього серед-
овища вишу, в якому здобувають професійну 
освіту майбутні музиканти. До моделі, націленої 
на розвиток особистості майбутнього фахівця, 
належать соціальний, просторово-предметний та 
організаційно-технологічний компоненти, зона 
перетину яких утворює «зону розвивальних мож-
ливостей». У цій зоні й здійснюється формування 
інформаційної культури майбутнього музиканта 
(Переславцева, 2018: 95).



Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 35, том 8, 202190

Мистецтвознавство

У пропонованому контексті на перший план 
виходить питання сценічного відчуття майбут-
нього музиканта. Загалом проблема сценічного 
творчого самопочуття перед концертним висту-
пом є однією з актуальних та хвилює багатьох 
музикантів-виконавців. Підготовка майбутнього 
музиканта-виконавця до сцени має починатися 
вже в початковий період навчання в умовах дитя-
чих музичних шкіл; у подальшому основна робота 
в цьому плані лягає на плечі самого виконавця та 
його педагога в коледжі.

Практика показує, що професійні артисти з 
усією серйозністю підходять до вивчення сукуп-
ностей зовнішніх й внутрішніх умов, що впли-
вають на публічні виступи. Такий самий підхід 
має формуватися, відповідно, і в роботі зі сту-
дентами, починаючи з першого року навчання. 
Виховання емоційної стійкості до концертного 
виступу передбачає як загальні для всіх виконав-
ців принципи підготовки, так і суто індивідуальні 
способи виховання навичок. Отже, подальше вдо-
сконалення виконавської майстерності музикан-
тів пов’язане, зокрема, з вихованням творчого 
сценічного самопочуття.

Досить часто зустріч із публікою викликає у 
виконавця особливий, дуже складний, захоплено-
піднесений або пригнічений стан, що, за анало-
гією з переживаннями людини в інших ситуаціях, 
визначається як хвилювання або стрес. Як зазна-
чають психологи, сценічне хвилювання має всі 
ознаки стресових станів (Піджоян, 2013: 173).

Про хвилювання, пов’язане з концертним 
виступом, свідчать значні вегетативні зміни: 
мобілізуюча діяльність ендокринної системи, що 
призводить до біохімічних зрушень у крові, часом 
суттєві відхилення в діяльності серцево-судин-
ної та дихальної систем – частий пульс та арит-
мічне дихання, біоелектричні зміни в центральній 
нервовій системі тощо.

У зв’язку з цим психологічна готовність сту-
дента до виступу має не менше значення, ніж про-
фесійно-виконавська підготовка як така – на це 
вказує переважна більшість викладачів-музикан-
тів. Вся робота, яка велася студентом над музич-
ним твором у класі та вдома, проходить «випро-
бування на міцність» саме в умовах публічного 
виступу (Піджоян, 2013: 174).

З цього погляду аналіз професійної підго-
товки майбутніх музикантів варто здійснювати з 
обов’язковим урахуванням рівня та якості їхньої 
психологічної підготовки. Якісно поставлене 
психологічне виховання майбутніх музичних 
виконавців забезпечує їхню психологічну стій-
кість безпосередньо під час сценічного виступу 

та є надійною запорукою подальшого зростання 
їхньої сценічної майстерності.

Аналіз досліджень. Дослідження широкого 
кола питань психологічної підготовки майбут-
ніх музичних виконавців має місце в наукових 
дослідженнях М. А. Олійник, К. В. Піджояна, 
Л. І. Переславцевої та багатьох інших вчених, що 
у своїх наукових роботах висвітлюють різнома-
нітні чинники загального виховання майбутніх 
музикантів та підвищення рівня їхньої психо-
логічної підготовки зокрема. Аналіз важливості 
та якості психологічної підготовки майбутніх 
музикантів займає важливе місце в роботах 
вищеназваних та інших авторів, що проводять 
різноманітні дослідження чинників психоло-
гічної підготовки студентів з метою визначення 
найбільш ефективних прийомів та методик спря-
мування цього процесу у контексті підвищення 
рівня психологічної стійкості майбутніх музич-
них виконавців, розвитку в них вміння опано-
вувати хвилювання під час виступу та форму-
вання більш високого рівня виконавчої культури 
загалом. Різноманітність поглядів на вирішення 
поставленої проблеми сприятиме її належному 
розв’язанню, що зі свого боку здатне позитивно 
вплинути на рівень психологічної стійкості 
випускників театральних вузів.

Мета статті полягає у відображенні основних 
чинників формування психологічної стійкості 
майбутніх музичних виконавців.

Виклад основного матеріалу. Вважаємо звер-
нення до наукового вивчення проблеми психо-
лого-педагогічної підготовки музикантів до кон-
цертного виступу актуальним та закономірним, 
оскільки такий виступ є не тільки результатом 
роботи над конкретною виконавською програ-
мою, а й показником якості виконавського рівня 
та загальної професійної підготовки. Для процесу 
психолого-педагогічної підготовки виконавців 
надзвичайно важливим є питання ієрархії її ком-
понентів. Якщо на більш високому ієрархічному 
рівні знаходиться загальна професійна підготов-
леність, то підготовку концертних програм варто 
розглядати як засіб досягнення цієї мети. Якщо 
вище за ієрархією ставиться готовність концерт-
ної програми, процес психолого-педагогічної під-
готовки музичного виконавця має будуватися в 
напрямі якісного опрацьовування певного набору 
таких програм, а загальну професійну підготовку 
необхідно розглядати як допоміжний засіб для 
цього (Олійник, 2018: 4).

Широка практика концертної діяльності, а 
також педагогічний досвід підготовки музикантів 
в освітніх установах різного рівня свідчать про 
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актуальність проблеми естрадного хвилювання, 
з якою стикаються практично всі виконавці, осо-
бливо початківці. Це пов’язано з тим, що розви-
ток артистичних здібностей (у тому числі емо-
ційно-регулятивних) як здатності володіти собою 
в момент виступу й перемагати естрадне хвилю-
вання, – це тривалий процес формування придат-
ності музичного виконавця до професійної вико-
навської діяльності (Курганська, 2008: 58–60).

Сам по собі концертний виступ для більшості 
музикантів є стресовою ситуацією, а конкурсне 
випробування – особливо. Музичне виконавство 
є одним із найскладніших видів інтелектуально-
рухової діяльності людини. Наприклад, робота 
художника чи композитора, як правило, прохо-
дить у спокійних робочих умовах – вдома, або в 
майстерні, в кабінеті. Підсумок цієї роботи – гото-
вий закінчений твір, що надається публіці, який 
завжди можна відкоригувати в разі виявлення 
будь-яких недоліків. У музиканта-виконавця вихід 
на сцену є підсумком всієї його передконцертної 
роботи, і змоги виправити будь-які невдалі фраг-
менти музичного твору немає. Все це загострює 
почуття відповідальності перед слухачем, що зі 
свого боку викликає естрадне хвилювання, «страх 
естради» і стресову ситуацію. У разі виступу на 
конкурсі хвилювання виконавця підсилює і той 
фактор, що його гру оцінює високопрофесійне 
журі, від оцінки якого залежить кінцева мета 
конкурсанта – прагнення отримати звання лауре-
ата. Як зазначають багато вчених, «музикант на 
сцені знаходиться під подвійним гнітом стресо-
вих факторів підсумковості та публічності, тому 
будь-який сценічний виступ може розглядатися як 
підсумкова діяльність в екстремальних умовах» 
(Федорова, 2007: 186).

У музикознавчій літературі проблема психіч-
ного стану музикантів-виконавців вивчається 
багатьма авторами з погляду аналізу причин 
естрадного хвилювання. У методичній літературі 
описано два типи хвилювання: «хвилювання-під-
йом» та «хвилювання-паніка».

Сучасні психологи, що працюють у сфері мис-
тецтва, розрізняють два типи стресу за ступенем 
позитивного впливу на здоров’я та функціону-
вання організму:

1) еустрес – синдром, який сприяє підвищенню 
активності організму та збереження здоров’я 
(активізує діяльність, покращує роботу пам’яті, 
координацію, прискорює рух і тощо);

2) дистрес – шкідливий синдром виснаження 
захисних сил організму (дезорганізує, викликає 
рухову загальмованість, звужує сприйняття, роз-
сіює увагу, погіршує роботу пам’яті).

Цілком очевидно, що в обох випадках другий 
тип хвилювання, стресу явно несприятливий для 
сценічної діяльності. І тим не менш він зустрі-
чається досить часто та є серйозною проблемою 
музикантів-виконавців, що вимагає всебічного 
вивчення та пошуків вирішення цієї проблеми 
(Ципін, 2012: 149–168).

У музичній педагогіці утвердилася думка 
про те, що естрадне хвилювання обернено про-
порційне ступеневі підготовки виконавця до 
публічного виступу. Серед поширених чинників 
непевності, а іноді й страху, виділяються ті, що 
зумовлені психічним станом, який призводить 
до інтелектуальної або м’язової скутості, дис-
комфорту волі, втрати самовладання та до ризику 
провалу на сцені. Однак, як показує практика, 
трапляється, що добре підготовлена концертна 
програма зазнає краху від сценічної «лихоманки», 
невмінням керувати своїми емоціями на сцені, 
коли замість демонстрації своїх творчих досяг-
нень у музиканта з’являється бажання скоріше 
дограти й піти зі сцени. Найчастіше попередні 
невдалі виступи можуть відкладатися в підсві-
домості й бути причиною подальших «страхів» 
перед виступом.

Фахівці зі сценічної психології вважають, що 
в підготовці до сценічного виступу та під час 
виступу у сценічних умовах важливе значення має 
мотивація участі в музичному конкурсі або кон-
цертній програмі. Для одних учасників конкурсу 
домінуючими є «цільові» мотиви, наприклад, 
отримати премію, для інших – «процесуальні», 
наприклад, потреба в самому процесі підготовки 
складної конкурсної програми, можливість пройти 
випробування в екстремальних сценічних умовах.

Психічний стан виконавця в умовах публіч-
ного виступу буде істотно залежати від того, 
цільовий або процесуальний характер має домі-
нуюча потреба.

Після виступу, концертного або конкурсного. 
дуже важливо провести аналіз свого виконання, 
самопочуття на сцені і допомогти молодому вико-
навцеві в цьому має його педагог. Важливо розу-
міти й те, що це концертний виступ – не останній 
етап виконавської діяльності, а лише своєрідний 
підсумок одного з них. Тому треба навчитися 
«опановувати себе» і хвилюватися лише тією 
мірою, якою вимагає твір композитора. Ретель-
ність аналізу виступу визначить комплекс май-
бутніх творчих завдань, вирішення яких знизить 
ризик професійних зривів та втрат на сцені (Лезе-
дова, 2010: 288).

Вкрай небажаною в процесі підготовки та здій-
снення концертно-виконавської діяльності є під-
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вищена тривожність, яка в крайніх своїх проявах 
переростає у страх сцени й публічного виступу 
загалом, що, врешті-решт, зводить нанівець всю 
підготовчо-репетиційну роботу, призводячи до 
невдалого виступу на концерті. Крім того, є ризик, 
що страх сцени блокуватиме можливість успіш-
ного професійного розвитку музичного виконавця 
в області майбутньої педагогічної діяльності.

У концертно-виконавській діяльності виступ 
музиканта пов’язаний з артистичністю, необхід-
ність якої досить очевидна для всіх. При роботі 
над музичним твором головною метою є опрацю-
вання художніх деталей, але на концерті особливу 
вагу має також цілісна форма інтерпретації музич-
ного твору, тому вимоги до якостей, які забез-
печують різні аспекти сприйняття й виконання, 
однаково високі. Високі вимоги концертно-вико-
навська діяльність висуває і до психомоторики, 
аттенційних властивостей (особливо до стійкості 
й розподілу уваги), а також до емоційно-вольових 
якостей виконавця (Олійник, 2018: 5).

Більшості учнів слід не перевтомлюватися в 
день виступу, не грати багато на інструменті, не 
здійснювати ніякої виснажливої роботи – пси-
хічної та фізичної. Якщо концерт увечері, перед 
ним бажано хоч трохи відпочити. Разом із тим не 
слід різко змінювати звичний режим, оскільки це 
може несприятливо відбитися на стані нервової 
системи (Мергалієв, 2013: 260–266).

Особливо складні завдання виникають перед 
виконавцем-учнем, коли йому доводиться готу-
вати до виступу не один твір, а цілу концертну 
програму. Передусім важко досягти того, щоб вся 
вона одночасно перебувала в готовності до необ-
хідного терміну. Часто деякі твори виявляються 
«сирими», недопрацьованими, до інших учень 
вже втратив інтерес та починає грати їх дедалі 
гірше. В результаті останні дні перед виступом 
протікають у вкрай знервованому стані – щось 
наспіх доучується, десь терміново ставляться 
«заплатки».

Щоб уникнути цього, вартт так планувати 
роботу над програмою, щоб найскладніші її 
номери були підготовлені заздалегідь. Це стосу-
ється і творів поліфонічних, великої форми, вір-
туозного характеру. Їх корисно вивчити завчасно 
й дати їм, як кажуть, деякий час «полежати». 
Все має бути вивчено не на 4 й навіть не на 5, 
а на 5+! Цього вимагають справжні «сюрпризи» 
публічного виконання: капризи пам’яті, технічні 
зриви тощо. Того ж вимагає повна самовіддача 
творчості.

Виконання програми вимагає і стійкості уваги. 
Досягти цього допомагає невпинна робота над 

внутрішньою логікою музичного розвитку, праг-
ненням якомога яскравіше втілити чутний вну-
трішнім слухом звуковий образ. Стійкість уваги, 
подібна до фізичної витримки, також необхідної 
при виконанні програми, виробляється в процесі 
тренування не тільки на естраді, але й у період 
підготовки до виступу. Перед концертом важ-
ливо іноді програвати програму під час домашніх 
занять, серед друзів та знайомих. Виконавець має 
навчитися цілісно охоплювати програму. Треба 
«зліпити» її форму, відчути взаємозв’язок творів, 
що до неї належать (Непрелюк, 2018: 43).

Безпосередньо перед виступом увагу учня не 
можна завантажувати багатьма зауваженнями, 
оскільки це зазвичай шкідливо відбивається на 
виконанні. Було б неправильним не робити зовсім 
ніяких вказівок – важливо, щоб учні точно знали, 
як їм треба працювати над тим чи іншим твором до 
самого дня виступу, інакше вони нерідко почина-
ють «псувати» вивчене. Останні зауваження перед 
виступом мають бути спрямовані на усунення 
найістотніших недоліків, переважно пов’язаних із 
трактуванням цілого, але іноді й окремих важли-
вих деталей (Воротной, 2007: 92-97).

В учня треба виховувати впевненість, щоб він 
був достатньо підготовлений до виступу. Ця впев-
неність створюється не тільки відповідними сло-
вами педагога. Велику роль тут відіграють вдалі 
виконання програми перед виступом.

Зазначені вище чинники мають велике зна-
чення у процесі психологічної підготовки май-
бутніх музикантів та виховання в них достатнього 
рівня впевненості перед сценічним виступом. 
Впевненість музичного виконавця у своїй профе-
сійній компетенції є характерною ознакою висо-
кого рівня його сценічної майстерності та належ-
ним чином спрямованої психологічної підготовки.

Висновки. Хвилювання музиканта перед 
сценічним виступом є нормальним явищем та 
властиве абсолютно усім без винятку виконав-
цям. Хвилювання може бути різним. Всіма знана 
«схвильованість», «піднесеність» перед висту-
пом та під час нього є не тільки природною, але 
й бажаною, корисною, благотворною. Крім «хви-
лювання-підйому», існує ще інший вид естрад-
ного хвилювання – «хвилювання-паніка», що є 
справжнім бичем більшості учнів, та й багатьох 
зрілих артистів. Під впливом такого хвилювання 
нерідко зводиться нанівець мало не вся підготовча 
робота, любовно й ретельно виконана учнем та 
викладачем. Виконавець втрачає контроль над 
грою, його рухи стискаються, пам’ять зраджує, 
він кам’яніє, «маже», плутає, забуває в найнеспо-
діваніших місцях, відмінно вивчений твір пере-
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творюється на провал. Ніякого задоволення таке 
виконання нікому не приносить. Результат такого 
«виконання» – сильна психічна травма.

В учня треба виховувати впевненість, що він 
достатньо підготовлений до виступу. Ця впев-
неність створюється не тільки відповідними 
словами педагога, велику роль тут відіграють 
вдалі, часто виконувані програми перед висту-
пом. Відомо, що навіть найдосвідченіші вико-
навці після довгої перерви в концертній роботі, 
як правило, хвилюються значно більше, ніж у 
період систематичних виступів. Разом із тим і 
найбільш боязкі учні, якщо їм доводиться грати 
часто, починають почуватися на естраді значно 
впевненіше. Таким чином, справа полягає насам-
перед у тому, щоб забезпечити учневі можли-
вість часто виступати перед публікою. Обмежу-
ватися в цьому плані позитивними виступами на 
академічних концертах та іспитах в музичному 
навчальному закладі, зрозуміло, не можна. Необ-
хідно, щоб учні систематично грали в шефських 
концертах, на вечорах у школах тощо. Але і цього 
замало. Важливо, щоб педагог дав їм змогу яко-
мога частіше грати в класі, використовуючи для 
цього не тільки твори, що знаходяться в роботі, 
але й пройдені раніше. При цьому педагог має 
поступово привчати учня відразу включатися в 

образ твору, викликати в собі потрібну емоційну 
налаштованість, досягати повної зосередженості 
в процесі гри.

Для розвитку виконавських навичок корисно 
іноді починати урок із того твору, який учень 
може зіграти у порівняно закінченому вигляді. 
Слухаючи виконання такого твору, корисно віді-
йти в інший кінець класу – це й учня більше нала-
штує на концертний лад, і педагогу дасть змогу 
краще охопити виконання загалом.

Форми естрадного хвилювання постійно 
зустрічаються в учнівському виконанні. Педагог 
має вести з ними систематичну та наполегливу 
боротьбу, чуйно застосовуючи певні прийоми 
відповідно до індивідуальності кожного учня, 
а також уважно і вдумливо аналізуючи причини 
кожної невдачі, що його спіткала.

На ранньому етапі, як і на наступних етапах 
розвитку учня, успіх викладача значною мірою 
визначається живим, гарячим, зацікавленим став-
ленням до справи. Педагогу необхідно невпинно 
вдосконалювати свою майстерність, оновлювати 
методи роботи, шукати для кожного учня най-
кращі шляхи розкриття його індивідуальності. 
Лише таке творче ставлення педагога до завдань, 
що стоять перед ним, гідне великої справи – 
музичного виховання молодих виконавців.
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РОЗВИТОК СЦЕНІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ АКТОРА  
В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ В ХХ СТОЛІТТІ

У цьому науковому дослідженні висвітлюються проблеми розвитку сценічної майстерності актора в контек-
сті розвитку культури минулого ХХ століття. Сценічна майстерність актора виступає основотворчим чинни-
ком його загальної культури та зумовлює його затребуваність у контексті створення тих чи інших сценічних 
образів. У той же час особливості розвитку сценічної майстерності окремого актора чи певної школи актор-
ської майстерності мають тісний зв’язок із розвитком культури у ті часі, про які йдеться щодо формування 
культурного середовища, в якому відбуваються вказані процеси. Розвиток акторської майстерності в контексті 
розвитку культури в ХХ столітті має суттєве значення з позиції розуміння сутності культури певного часового 
відрізку та майстерності сценічного виконання загалом.

Актуальність зазначеної тематики дослідження зумовлюється необхідністю підкреслення основних чинни-
ків, що мають значення з позиції визначення особливостей розвитку майстерності актора в певні часи розви-
тку культури загалом. Методологія цього наукового дослідження має в основі поєднання системного підходу до 
висвітлення питань, що винесено у його заголовок, з аналітичним методом визначення головних чинників, що 
мають суттєве значення в цьому контексті. Головним результатом, отриманим у процесі цього дослідження, 
варто вважати визначення головних чинників розвитку сценічної акторської майстерності в контексті куль-
турного розвитку у ХХ столітті та визначення справжнього місця акторської гри в контексті культурного роз-
витку тих часів. Перспективи подальших наукових досліджень у визначеному напрямі зумовлюється величезною 
значимістю чинників розвитку сценічної акторської майстерності з позиції розвитку культури певного часо-
вого відрізку та необхідністю їх подальшого вивчення та оцінювання в контексті часу. Прикладна цінність ціє 
наукової роботи полягає в можливості застосування у практичній діяльності отриманих результатів із метою 
отримання якісної картини розвитку майстерності сценічного акторського виконання в минулому столітті та 
розуміння послідовності й культурної цінності цього процесу, а також використання отриманих результатів у 
системі підготовки майбутніх акторів.

Ключові слова: сценічна майстерність, розвиток акторської майстерності, актор, театральна культура, 
професійна підготовка, студенти театральних спеціальностей.

Oksana SHYP,
orcid.org/0000-0002-4262-6832

Honored Worker of Ukraine Culture,
Lecturer at the Department of Artistic Disciplines

Municipal Establishment of Higher Education “Uzhhorod Institute of Culture and Arts” 
by Transcarpathian Regional Council

(Uzhhorod, Ukraine) oks.shyp6493-23@uohk.com.cn



Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 35, том 8, 202196

Мистецтвознавство

Oleksandr KUTSYK,
orcid.org/0000-0002-5041-5007

Honored Artist of Ukraine,
Lecturer at the Department of Artistic Disciplines

Municipal Establishment of Higher Education “Uzhhorod Institute of Culture and Arts” 
by Transcarpathian Regional Council

(Uzhhorod, Ukraine) o.kutsyk6493-4@national-univesity.info

Taras HARAHONYCH,
orcid.org/0000-0002-7716-2361

Honored Worker of Ukraine Culture,
Lecturer at the Department of Artistic Disciplines

Municipal Establishment of Higher Education “Uzhhorod Institute of Culture and Arts” 
by Transcarpathian Regional Council

(Uzhhorod, Ukraine) t.harahonych@uohk.com.cn

THE DEVELOPMENT OF THE STAGE SKILL OF AN ACTOR IN THE CONTEXT 
OF THE DEVELOPMENT OF CULTURE IN THE 20th CENTURY

This research highlights the problems of development of stage skills of an actor in the context of cultural development 
of the past, 20th century. The stage skill of an actor is a fundamental factor of his general culture and determines demand 
in him in the context of creating certain stage images. At the same time, the peculiarities of the development of stage skills 
of an individual actor or a certain school of acting are closely related to the development of culture at the time in question 
in the formation of the cultural environment in which these processes take place. The development of acting skills in the 
context of the development of culture in the 20th century is essential in terms of understanding the essence of culture of a 
certain period of time and the skill of stage performance in general.

The relevance of this research topic is due to the need to emphasise the main factors that are important in terms of 
determining the characteristics of the development of the actor’s skills at certain times of cultural development in general. 
The methodology of this research is based on a combination of a systematic approach to the coverage of issues raised in 
its title with an analytical method of determining the main factors that are important in this context. The determination 
of the main factors in the development of stage acting in the context of cultural development in the 20th century and the 
true place of acting in the context of cultural development of those times should be considered the main result obtained 
in this study. Prospects for further research in a particular direction is due to the great importance of factors in the 
development of stage acting skills in terms of cultural development of a certain period of time and the need for their 
further study and evaluation in the context of time. The applied value of this scientific work lies in the possibility to apply 
the results in practice in order to obtain a qualitative picture of the development of stage acting skills in the last century 
and understanding the sequence and cultural value of this process, as well as the results in training future actors.

Key words: stage skill, development of acting skill, actor, theatrical culture, professional training, students of theatrical 
specialties.

Постановка проблеми. Розвиток вітчизняної 
культури сценічного слова у ХХ столітті здійсню-
вався в контексті потужних історичних, соціаль-
них та культурних подій. Загальні тенденції куль-
тури проявилися в зміцненні позицій візуальних 
та ослабленні вербальних видів мистецтва, що 
вплинуло на виникнення й розвиток мистецтва 
режисури та зумовило процеси стратифікації мис-
тецтва сценічного слова. Ці процеси свідчили про 
формування нової парадигми сценічної мовної 
культури (Прокопова, 2008: 41).

Професійна освіта майбутніх акторів і режи-
серів – унікальний навчально-виховний про-
цес, спрямований на розвиток випускників як 
унікальних творчих особистостей. Зміст такої 
освіти має ґрунтуватися на класичній театраль-
ній культурі, свободі творчості, духовності та 

моральності. Концептуальні положення про-
фесійної освіти майбутніх акторів та режисе-
рів, розроблені у вітчизняній театральній педа-
гогіці, представлені у працях Е. Б. Вахтангова, 
А. А. Гончарова, Б. Є. Захави, Ю. А. Завадського, 
В. С. Мейєрхольда, В. І. Немировича-Данченка, 
К. С. Станіславського, Г. А. Товстоногова й бага-
тьох інших. Професійно-практичному аспекту 
освіти майбутніх акторів та режисерів приділяли 
увагу Д. М. Генкін, В. А. Тріадський, П. Ю. Тара-
сов, І. Г. Шароєв, Н. Н. Ярошенко та інші (Флоря, 
Лосаберідзе, 2017: 116).

Як показує проведений теоретичний аналіз нау-
ково-методичної педагогічної літератури, нині в 
професійній підготовці студентів театральних спе-
ціальностей застосовується система традиційних 
та інноваційних методів і засобів навчання. Вони 
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відображають специфічні особливості профіль-
ного навчання та подальшої творчої роботи май-
бутніх акторів та режисерів. Сформовані традиції 
професійної підготовки студентів театральних 
спеціальностей дбайливо зберігають та відтворю-
ють основні принципи й методи виховання акторів 
вітчизняної театральної системи К. С. Станіслав-
ського та В. І. Немировича-Данченка, яка стала в 
усіх планах – організаторських та творчих – світо-
вою театральною школою. Кращі традиції вітчиз-
няної театральної школи відображають процес 
професійної підготовки майбутніх акторів та 
режисерів як єдиний цілісний процес навчання та 
виховання у вищому навчальному закладі. Єдність 
виховання й навчання майбутніх акторів актуалізує 
значимість когнітивного, мотиваційного, ціннісно-
смислового, емотивного й художнього компонен-
тів формування майбутніх фахівців театральної 
сцени як творчих особистостей. У цьому процесі 
цілісність виражається в сукупності придбаних 
художньо-ціннісних знань про театр, драматургію, 
музику, природу творчості тощо. Цілісність вира-
жається у формуванні умінь, навичок, установок, 
досвіду професійної діяльності, загальнокультур-
них та професійних компетенцій. У цілісному під-
ході великого значення набуває виховний аспект 
професійної підготовки, що відображає гостру 
необхідність духовно-морального, естетичного, 
світоглядного розвитку, формування художніх 
професійних ідеалів майбутніх фахівців. Усі ці 
якості випускників театральних спеціальностей 
формуються в процесі виховання і навчання у вузі 
та процесі самостійної роботи над собою (Флоря, 
Лосаберідзе, 2017: 116).

Театральна педагогіка як специфічна галузь 
загальної педагогіки протягом тривалого часу 
сформувала власний ряд традиційних принципів, 
форм, методів (прийомів) та засобів навчання сту-
дентів акторської спеціальності. Нині, на початку 
нового тисячоліття дедалі частіше виникає думка 
про головну роль актора на сцені, його само-
здійснення, самореалізацію, постає питання про 
акторський театр. Здається, назрів протест проти 
авторської, авторитарної режисури, перенасиче-
ної постановочними прийомами, де акторові не 
відводиться головне місце, режисури, що експлу-
атує акторську творчість. У нинішніх режисер-
ських експериментах, антрепризах, незважаючи 
на зайнятість провідних акторів, мало відкриттів, 
лідерів. Найчастіше можна побачити грубість, 
відверту халтуру, спрощення, відмову від пси-
хологічного театру, погляд на театр тільки як на 
видовищне мистецтво, що не виховує, а розважає 
глядача (Плотникова, 2017: 27).

Тому нині розвиток сценічної майстерності 
актора в контексті розвитку культури у ХХ сто-
літті має величезне значення з позиції формування 
правильного уявлення щодо справжнього місця 
акторської професії в сучасній культурній пара-
дигмі та висвітлення впливу тенденцій розвитку 
акторської майстерності на напрями культурного 
розвитку. З цієї позиції варто приділяти значну 
увагу аналізу розвитку майстерності акторської 
гри у ХХ столітті з метою правильного осмис-
лення загального розвитку культури того часу.

Аналіз досліджень. Дослідження сучасних 
тенденцій розвитку акторської майстерності в 
контексті розвитку культури у ХХ столітті має 
суттєве місце в наукових роботах В. І. Флорі, 
К. Р. Лосаберідзе, Н. Л. Прокопової, І. В. Баже-
нової, І. В. Степанової та інших дослідників 
головних тенденцій розвитку культури та актор-
ської майстерності у ХХ столітті. Означені та 
інші вчені-дослідники висвітлюють основні 
тенденції процесу розвитку майстерності гри 
акторів у визначений проміжок часу, визначають 
характерні методи та прийоми роботи зі студен-
тами театральних вузів, що опановують головні 
чинники формування сценічної акторської май-
стерності. Крім того, дослідження визначених та 
інших вчених мають на меті висвітлити основні 
чинники взаємозв’язку становлення акторської 
гри та розвитку культури у ХХ столітті, що має 
велике значення з позиції розуміння взаємного 
зв’язку розвитку акторської майстерності з роз-
витком культури в минулому столітті.

Мета статті полягає у визначенні головних 
чинників розвитку сценічної майстерності актора 
в контексті розвитку культури у ХХ столітті.

Виклад основного матеріалу. Сценічна май-
стерність актора є одним із найголовніших чинни-
ків оцінки рівня його професіоналізму в контексті 
якості підготовки до виконання ролей у спекта-
клях. Вона є найвищим рівнем опанування різно-
манітних чинників акторської діяльності та являє 
собою результат становлення фахівця, якому 
властива така якісна характеристика, як профе-
сіоналізм. А вона своєю чергою сполучається із 
кваліфікацією в рамках певної професії та компе-
тенцією найвищого рівня, що визначається різно-
манітністю ефективних навичок та вмінь у рамках 
професії, з володінням алгоритмами та способами 
вирішення професійних завдань, актуальних у 
цей момент (Бекузарова, Іванов, 2018: 100).

Акторське мистецтво – це безперервна робота 
душі й розуму. Нині визначальною у формуванні 
особистості актора є діалектична єдність двох 
начал: збереження кращих традицій, фундаменту 
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школи й безперервного експериментаторства, від-
критості світу, часу. «Творчі зіткнення юності та 
зрілості, відваги та розумного консерватизму – 
основа будь-якої школи» (Лапіна, 2000: 15).

Невипадково та проблема визначилася у травні 
2000 року на міжнародній науково-практичної 
конференції «Театральна освіта на порозі тре-
тього тисячоліття» в Санкт-Петербурзькій акаде-
мії театрального мистецтва.

Стрімка зміна суспільної ситуації, входження 
в театральне мистецтво сучасного ринку, комер-
ціалізація, зростаюча самоповага особистості 
актора, розкутість безумовно ставлять перед теа-
тральними вузами завдання перегляду методики 
викладання профільних дисциплін. Кожен новий 
набір студентів різко відрізняється від попередніх.

Здавалося б, комп’ютеризація шкіл, розши-
рення інформаційного простору мали збагачувати 
інтелектуальний рівень абітурієнта. Однак прак-
тика показує зворотне.

Абітурієнти погано знають історію, літературу, 
менш розвинені також їхні уява й фантазія, емо-
ційне сприйняття, більш сильним є раціональне 
мислення, індивідуалізм. Нині зі сторінок газет 
або з екрана телевізора часом звучать заклики 
думати передусім про себе, а вже потім про інших; 
великого Пушкіна перекладають мовою вулиці, 
нібито щоб цікавити молодь і привернути увагу до 
вивчення його творчості. Відкидаючи виховання 
або виховуючи поганими прикладами, ми ризику-
ємо отримати напівграмотних акторів та режисе-
рів, телеведучих, мову яких не розібрати «через 
«кашу в роті», про що вони щебечуть». Виховання 
й формування особистості актора нового тисячо-
ліття неможливе без вивчення художньої світової 
культури. Гуманітарна та професійна підготовка 
актора мають бути неподільними (Плотникова, 
2017: 27–28).

У цьому контексті варто зазначити кілька най-
важливіших чинників оцінки сценічної майстер-
ності актора та її розвитку відповідно до ниніш-
ньої системи театральної освіти, що сформувалася 
остаточно в ХХ столітті. У традиційному розу-
мінні театральна освіта – це система навчальних 
закладів, що дають теоретичні знання й практичні 
навички в галузі театрально-сценічного мисте-
цтва. Однак важливо розуміти, що існують два 
основних напрями: професійна театральна освіта 
(театральні вузи, що готують діячів театру) й 
непрофесійна, тобто додаткова освіта для дітей та 
юнацтва, першочерговою метою якої є виховання 
«професійного» глядача, який уміє гідно оцінити 
серйозні високохудожні твори театрального мис-
тецтва (Корнилова, Слуцька, 2013: 254).

Про необхідність підготовки справжніх теа-
тральних аматорів говорили давно. Понад сто 
років тому знавці театрального мистецтва визна-
чали велику значимість та силу театральних ама-
торів: «Яким чином відбувається спілкування між 
твором мистецтва і масою публіки? Ось тут-то й 
з’являється роль любителя. Без нього художник та 
натовп залишалися б завжди чужі один одному». 
Автор статті писав про величезну посередницьку 
значущість справжнього любителя. «Любитель-
знавець має набагато більше значення в оцінці та 
поширенні мистецтва в маси, ніж простий люби-
тель». Підготувати такого знавця-любителя здат-
ний лише справжній педагог, що володіє всіма 
необхідними професійними компетенціями (Кор-
нилова, Слуцька, 2013: 255).

Особистість самого актора має неабияке зна-
чення в контексті розвитку його сценічної май-
стерності. Якщо театральний педагог виступає 
носієм, втілювачем моралі та моральності в 
акторській професії, то акторська особистість є 
гнучким матеріалом, з якого на сцені починається 
відтворення образу персонажа. Саме особистість 
актора є тим зерном ролі, що виконується на сцені 
(Баженова, 2018: 88–96).

Розвиток акторської майстерності в контексті 
культурного розвитку у ХХ столітті варто роз-
глядати передусім як процес формування тіс-
ного взаємозв’язку традицій виховання акторів 
у театральних вузах з основними тенденціями 
загального культурного розвитку тих часів. Адже 
саме тогочасні напрями культурного розвитку 
зумовлюють формування традицій виховання 
акторської майстерності та підготовки майбут-
ніх фахівців мистецтва до виконання ролей на 
театральній сцені (Пурик, 2012: 91–98). До того 
ж одним з імперативів ефективної професійної 
підготовки фахівців у галузі театрального мисте-
цтва є їхнє формування як творчих особистостей 
із високим рівнем розвитку цивільних, особис-
тісних та професійно важливих якостей. У цьому 
процесі особливе місце займає проблема активіза-
ції та розвитку фантазії, творчої уяви, перш за все, 
художньо-образного мислення, необхідного акто-
рові для створення цілісного сценічного образу 
вистави, передачі образу, народженого у свідо-
мості драматурга.

Художньо-образне мислення в театральному 
мистецтві – корінне питання в пізнанні глибинних 
процесів театральної творчості (Флоря, Лосабері-
дзе, 2017: 118).

У структурі професійних компетенцій осо-
бливе значення мають високий рівень розвитку 
професійно важливих якостей майбутніх фахівців 
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у галузі театрального мистецтва. Наприклад, до 
числа специфічних і професійних якостей май-
бутніх акторів належить творча спостережливість 
та вміння її проводити. Ця риса здатна забезпе-
чити досягнення високих творчих результатів 
у майбутній професійній діяльності. Саме спо-
стереження залишається первинним джерелом 
натхнення театрального артиста. Риси, властиві 
окремим людям, життєві сцени, побачені в реаль-
ному житті, являють собою мірило об’єктивності 
майбутнього образу. Тільки з цими спогадами 
актор може звірятися у процесі побудови образу 
та безпосередньо під час гри на сцені (Флоря, 
Лосаберідзе, 2017: 120).

Ще наприкінці XIX століття говорилося про 
штучне виховання актора й режисера, але колек-
тивна природа театру вимагає виховання та роз-
витку індивідуальності актора в умовах колек-
тивної творчості, вміння підпорядковувати свою 
творчість задуму режисера. Нині, як і раніше, 
актуальна думка про формування особистості 
художника, виховання почуття ансамблю, етич-
них норм, а не підпорядкування навчального 
процесу «розкручуванню зірок». Ще М. О. Кне-
бель застерігала педагогів від поспішних оцінок 
яскравих обдарувань, що можуть швидко згас-
нути в умовах самостійної творчості (Степанова, 
2016: 169–171). Одна з найважливіших проблем 
театральної освіти – навчити самостійності в 
роботі над собою, методики роботи над роллю 
в п’єсі будь-якого жанру та стильового напряму. 
Чим різноманітніший навчальний репертуар, 
чим ширший діапазон зіграних ролей, які потре-
бують різної манери акторської гри в різних 
жанрах, тим швидше й успішніше адаптується 
актор у самостійній роботі, в будь-якому режи-
серському малюнку. Вихований на високохудож-
ньому репертуарі, актор виростає як особистість, 
набуває іншого, більш широкого погляду на світ, 
високого смаку та чуття. Почуття відповідаль-
ності за свою професійну майстерність, вихо-
ване ще в інституті, не дозволяє акторові опус-
кати планку нижче. Істинний актор – художник, 
який і в умовах ринку не змінює своїх позицій, 
не дозволяє собі опуститися до ремесла та хал-
тури, що заполонила нині деякі театри і студії 
(Плотникова, 2017: 28).

Тому розвиток сценічної акторської майстер-
ності нерозривно пов’язаний саме з основними 
тенденціями розвитку культури того самого 
середовища, до якого належать самі актори й 
театральні вузи, що їх готують до сценічної 
діяльності. У сучасних театральних інститутах 
педагоги виховують акторів у більш комфортних 

умовах, ніж ті, з якими їм доведеться зіткнутися в 
процесі своєї професійної діяльності. Та завдання 
сучасних театральних педагогів полягає саме в 
тому, щоб виховати актора таким чином, дати такі 
професійні основи, які не могли б зламати різні 
форми й режисерські експерименти. Саме це є 
головним із позиції визначення чинників розви-
тку сценічної майстерності актора в контексті 
розвитку загальної культури у ХХ столітті.

Висновки. У процесі освоєння сценічної 
акторської майстерності виявляється діалек-
тичний взаємозв’язок між спостережливістю 
та увагою, що має велике значення в контексті 
дослідження розвитку сценічної акторської май-
стерності у ХХ столітті. Спостережливість формує 
інтерес до досліджуваних об’єктів, що оточують 
людей, звідки майбутній актор черпає матеріал 
для майбутніх образів, що своєю чергою впли-
ває на активізацію та розвиток акторської уваги, 
режисерського мислення, пам’яті. Високого рівня 
спостережливості можна досягти тільки шля-
хом зосередження обсягу й концентрації уваги 
за допомогою активних методів навчання. Однак 
для повноцінного та ефективного формування 
спостережливості як професійно важливої якості 
особистості майбутнього актора й режисера необ-
хідна спеціальна підготовка майбутнього фахівця 
та розробка методики формування цих умінь.

Формуючи в навчальному процесі вищого 
навчального закладу професійно важливі якості, 
складники фундаменту професійної майстер-
ності, варто звертати увагу на риси, що виража-
ють емоційно-ціннісне та естетичне ставлення 
того, хто навчається акторської сценічної май-
стерності, до дійсності. У цьому контексті варто 
зазначити такі риси особистості, як емпатія, емо-
ційність, пластичність емоційних реакцій, соці-
альна сміливість та здатність до саморегуляції, 
внутрішня свобода, артистичність, незалежність, 
доброзичлива товариськість, новаторство, пра-
цездатність і творча воля.

Узагальнюючи вищесказане, з урахуванням 
вимог театру ХХ століття, що не втратили своєї 
актуальності й сьогодні, можна також виділити 
важливість формування таких якостей майбут-
нього актора, як харизматичність, ерудованість, 
демонстративність, стресостійкість, працездат-
ність, музичність, органічність, лідерство, чуй-
ність, честолюбство і прагнення до успіху, роз-
винене почуття спостережливості, акторська 
пам’ять, гнучкість мислення й тіла, ораторські 
здібності, сценічна свобода, хороша дикція, роз-
винена уява, логічне, асоціативне, художньо-
творче мислення. У театральних професіях 
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через творчий потенціал, психофізику, духовні 
й фізичні основи природи артиста виражається 
його майстерність. Наприклад, тіло актора, його 
емоції, думки, сценічна мова виступають як осно-
вний інструмент, продукт його творчої діяльності. 
Професійну майстерність актора важко виміряти 
за допомогою конкретних компетенцій, детально 
розписаних у державних стандартах.

Водночас професійна компетентність майбут-
нього актора формується у виші та забезпечується, 
з одного боку, в процесі освоєння різних гумані-
тарних і спеціальних навчальних дисциплін, а з 
іншого – в процесі вивчення та взаємодії з іншими 
людьми, шляхом накопичення певного досвіду й 
вироблення здатності його відображення на сцені, 
в розвитку своєї акторської спостережливості, 
тілесної, емоційної пластичності.

Слід зазначити ще одну особливість організації 
навчально-творчого процесу, що відображає спе-
цифічні особливості професійної підготовки акто-
рів у ХХ столітті. У процесі професійної підго-
товки у вищому навчальному закладі обов’язково 
враховувався фактор сучасного світу, що постійно 
та динамічно змінювався, а відповідно, приді-
лялася увага формуванню здатності студентів до 

самоосвіти з тією метою, щоб майбутній актор 
міг зчитувати мінливі тенденції суспільства для 
більш повної та впізнаваної реалізації образу на 
сцені. Адже мистецтво має відображати реальне 
життя, його протиріччя, але в узагальненій худож-
ній формі через знаково-символічну мову театру. 
Тому, розглядаючи основні чинники розвитку сце-
нічної майстерності акторського виконання в кон-
тексті розвитку загальної культури ХХ століття, 
варто зазначити, що театральне мистецтво тих 
часів та й у сьогоденні було й є відображенням 
перипетій реального життя, а розвиток майстер-
ності акторського виконання був тісно пов’язаний 
із розвитком загальної культури та відображав 
основні чинники становлення й розвитку різно-
манітних сфер життя тих часів, адже великою 
помилкою буде розглядати театр окремо від життя 
суспільства із його проблемами, зворушеннями 
та потрясіннями. Сам розгляд розвитку сценічної 
майстерності акторського виконання в контек-
сті взаємозв’язку театру із суспільним життям є 
найбільш правильним із позиції аналізу розвитку 
майстерності акторської гри у ХХ столітті в кон-
тексті розвитку культури тих часів та формування 
гідного культурного середовища.
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АВТОРСЬКІ ЛЕКСИЧНІ НОВОТВОРИ РЕЛІГІЙНОЇ ТЕМАТИКИ  
В ПОЕЗІЇ ВАСИЛЯ БАРКИ

У сучасному мовознавстві лексика на позначення релігійних понять неодноразово ставала предметом дослі-
дження вчених. Проте у більшості наукових розвідок висвітлюються переважно особливості узуальної лексики 
художнього, публіцистичного і конфесійного стилів. Неологічна лексика зазначеної тематики, зафіксована у 
художніх текстах, розглядалася лише в поодиноких працях. У пропонованій статті проаналізовано семантичні 
особливості авторських лексичних новотворів релігійної тематики, виявлених у поезії В. Барки.

Аналіз фактичного матеріалу дозволив виділити з-поміж усього корпусу новотворів на позначення релі-
гійних понять інновації з такими диференційними семами: «щасливий», «щастя, блаженство»; «свічка»; 
«молитва»/«твір релігійного змісту»; «божественна сила»; «жертовник»; «одяг»; «церковне приладдя»; «будів-
ля, де відбуваються богослужіння»; «смерть/кінець»; «пекло». Помічено, що наведені інновації відзначаються 
здебільшого позитивною оцінною семантикою. Негативне забарвлення характерне для новотворів, у семантич-
ній структурі яких виділяються семи «муки/мученик»; «противник віри».

Окремо проаналізовано лексико-семантичну групу назв осіб, повʼязаних із релігійною сферою. Виявлено, що 
авторські назви осіб часто є контекстуальними синонімами до узуальних лексем, порівняно з якими є значно екс-
пресивнішими.

Особливу увагу звернено на авторські номінації релігійної тематики із символічним значенням. У цьому аспек-
ті детально проаналізовано авторські лексичні новотвори з диференційними семами «змій»/«дракон»; «грім», 
«блискавка». Спостережено, що В. Барка, звертаючись до релігійних вірувань, вказує на вічну боротьбу Бога і 
чорта, добра і зла, на умовне протистояння між світлом і темрявою. Ця противага представлена в оказіональ-
них іменниках, що вступають між собою в антонімічні відношення, у результаті чого маємо приклад неологіч-
них антонімів, що загалом не є характерним для оказіональної словотворчості якогось одного поета.

Констатовано, що для В. Барки характерне використання сакральної лексики і створення на її основі нових 
слів, які органічно вплітаються в поетичний контекст відповідної тематики, оскільки на світогляд В. Барки 
великий вплив мала релігія, особливо християнство і Біблія.

Ключові слова: авторський лексичний новотвір, лексична інновація, сакральна лексика, сема.

Nataliia ADAKH,
orcid.org/0000-0002-4146-4990

Candidate of Philological Sciences,
Associate Professor at the Department of Ukrainian Language 

named after Professor K. F. Shulzhuk
Rivne State University of the Humanities
(Rivne, Ukraine) arsenivna@gmail.com



103ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

Адах Н., Гаврилюк Н. Авторськi лексичнi новотвори релiгiйної тематики в поезiї…

Nataliia HAVRYLIUK,
orcid.org/0000-0003-0225-3258

Candidate of Philological Sciences,
Associate Professor at the Department of Ukrainian Language 

named after Professor K. F. Shulzhuk
Rivne State University of the Humanities

(Rivne, Ukraine) gavryluk.nat@gmail.com

AUTHOR’S NEOLOGISMS OF RELIGIOUS THEME  
IN THE POETRY OF VASYL BARKA

In modern linguistics, the vocabulary for designating religious concepts has repeatedly become the subject of research 
by scientists. However, most scientific investigations cover mainly the features of the usual vocabulary of artistic, 
journalistic and confessional styles. Neological vocabulary on this topic, recorded in literary texts, was considered only 
in isolated works. The proposed article analyzes the semantic features of author’s neologisms on religious themes, found 
in the poetry of V. Barka.

The analysis of the factual material made it possible to single out among the entire corpus of new formations to 
designate religious concepts of innovation with the following differential semes: “happy”, “happiness, bliss”; “candle”; 
“prayer”/“work of religious content”; “divine power”; “altar”; “clothes”; “church utensils”; “a building where 
services are performed”; “death/end”; “hell”. It is noted that these innovations are marked mainly by positive evaluative 
semantics. A negative coloration is characteristic of new formations, in the semantic structure of which semes “torment/
martyr”; “enemy of faith” are distinguished.

The lexico-semantic group of names of persons associated with the religious sphere is analyzed separately. It was 
revealed that the author’s names of persons are often the contextual synonyms for usual lexemes, being significantly more 
expressive in comparison.

Particular attention is paid to the author’s nominations on religious topics with symbolic significance. In this aspect, 
the author’s neologisms with differential semes “snake”/“dragon”; “thunder”/“lightning” are analyzed in detail. It is 
observed that V. Barka, addressing religious beliefs, points to the eternal struggle between God and the devil, good and 
evil, to the conditional confrontation between light and darkness. This counterbalance is presented in occasional nouns 
that enter into antonymous relations, as a result of which we have an example of neological antonyms, which is generally 
not characteristic of the occasional word formation of a single poet.

It is stated that the use of sacred vocabulary and the creation of new words on its basis, which are organically woven 
into the poetic context of the relevant subject, is specific for V. Barka, since religion, especially Christianity and the Bible, 
had a great influence on V. Barka’s worldview.

Key words: author’s neologisms, lexical innovation, sacred vocabulary, seme.

Постановка проблеми. Лексика на позначення 
релігії та церкви наприкінці ХХ – поч. ХХІ ст. нео-
дноразово ставала предметом дослідження мовоз-
навців (В. В. Німчук, С. К. Богдан, М. В. Скаб, 
Л. В. Струганець, А. А. Ковтун, Т. М. Берест та 
ін.), однак дослідження здійснювалися переважно 
на матеріалі узуальної лексики художнього, публі-
цистичного і конфесійного стилів. Неологічна лек-
сика релігійної тематики, що зафіксована у худож-
ніх текстах, проаналізована лише в поодиноких 
працях (В. В. Максимчук). У наш час у мовоз-
навстві простежується посилена увага науковців 
до нових слів. Над проблемами неології працює 
багато дослідників (Г. М. Вокальчук, Ж. В. Колоїз, 
О. О. Жижома, О. В. Кирилюк та ін.). Здійсню-
ється аналіз словотвірних, стилістичних, лексико-
семантичних особливостей авторських лексичних 
новотворів (далі – АЛН).

Аналіз досліджень. Л. В. Струганець вирізняє 
такі мікрогрупи номінацій: назви богослужбових 
відправ; номени видів церковного співу; назви 
духовних осіб; найменування одягу духовних 

осіб, частин їх убрання; лексеми на позначення 
частин божого храму; назви церковних обрядів; 
найменування предметів християнського обряду 
(Струганець, 2010: 207–208). А. А. Ковтун, дослі-
джуючи модифікацію семантики найменувань 
богослужбових реалій в українському худож-
ньому дискурсі ХХ століття, описує процес зба-
гачення внутрішньої лексико-семантичної орга-
нізації групи найменувань богослужбових реалій 
традиційними та інноваційними для сакральних 
понять значеннями (Ковтун, 2009: 186–190).

В. В. Максимчук, досліджуючи авторські лек-
сичні новотвори з компонентами релігійно-хрис-
тиянської тематики на матеріалі творчості поетів 
Рівненщини, виокремлює тематичні групи компо-
нентів на позначення релігійних понять у струк-
турі авторських інновацій (Максимчук, 2013).

Мета статті – проаналізувати семантичні осо-
бливості авторських лексичних новотворів релі-
гійної тематики, зафіксованих у поезії В. Барки. 
Мета зумовила такі завдання: 1) виокремити 
диференційні семи новотворів, з’ясувати їхню 
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конотацію; 2) описати авторські новотвори релі-
гійної тематики із символічним значенням.

Виклад основного матеріалу. В. Барка – поет-
філософ, концепція модернізму якого корінням 
своїм торкається вічних, навколобожних чи Бож-
них джерел, які для нас доступні та розмірами 
невимірні, як і невичерпні (Вірний, 1998: 51).

У творчому доробку В. Барки зафіксовано 1300 
лексичних інновацій. Тематична група АЛН на 
позначення релігійних понять налічує майже 60 
неолексем (близько 5%), серед яких переважають 
оказіональні іменники й прикметники (переважно 
це складні номінації).

Для В. Барки характерне використання 
сакральної лексики і створення на її основі нових 
слів, які органічно вплітаються в поетичний кон-
текст відповідної тематики. Поет зазначає, що 
найкращим підручником поезії є книга вселен-
ського життя, відкрита над всіма бібліотеками 
(Вірний, 1998: 51): ангелолюдство, антихристич-
ник, богозамінний, всесвіт-ікона, страстотерп-
ник, псалмоспівник, псалмоспівець, олтарність, 
церква-небостан, світоіконник, світлоризник.

Створюючи такі слова, за образною характе-
ристикою М. Г. Жулинського, «поет наче прислу-
хається до голосу святих архангелів, виловлюючи 
звуки християнської любові та доброти…», які 
згодом переводить «у слова-іскри великої почут-
тєвої сили» (Жулинський, 2003: 61).

На світогляд В. Барки великий вплив мала 
релігія, особливо християнство і Біблія. Відомо, 
що саме під впливом 66-ої книги Біблії – Апока-
ліпсису – був написаний роман у віршах «Свідок 
для сонця шестикрилих» у 4 томах – твір глибо-
кої релігійно-міфологічної образно-значеннєвої 
семантики (Жулинський, 2003: 61).

Релігія для В. Барки стала своєрідним «про-
стором перебування». Це той притулок, де поет 
відчув свою значущість, де зміг віднайти «втра-
чений душевний рай». Його релігія, як зазначає 
О. О. Маланій, – це не тільки основи христи-
янської моралі і звернення до Біблії та її сюже-
тів, – це передусім своєрідний світ, побудований 
на розбитих ілюзіях, на переоцінених цінностях, 
на повному самозреченні (Маланій, 2003: 11). 
Навколишній світ є творінням божим, прониза-
ним смисловими аналогіями Божої присутності 
(Головань, 2003: 13).

Аналіз фактичного матеріалу дозволяє виді-
лити з-поміж усього корпусу новотворів на позна-
чення релігійних понять інновації з такими дифе-
ренційними семами:

–	 «щасливий», «щастя, блаженство»: сад-рай, 
райськість, раїзм, рай-вертоград, троянднолі-

лейний (едем), зверхблаженний, всеблаженний, 
найблаженніш;

–	 «свічка»: многосвічничок, семисвіччя, стос-
вічник;

–	 «молитва»/«твір релігійного змісту»: молит-
веннично, псалмічність, псалмоспівець, псалмос-
півник, псальмик;

–	 «божественна сила»: самосвятість, свято-
вінечність, святовклінно;

–	 «жертовник»: біловівтарний, олтарність, 
надпрестолля;

–	 «одяг»: стихарний, стихарність, світло-
ризник;

–	 «церковне приладдя»: лампадність, олтар-
ність, біловівтарний;

–	 «будівля, де відбуваються богослужіння»: 
світ-храм, святиня-храм, церква-небостан;

–	 «смерть/кінець»: гробник, гробівниця, гробо-
вість, могильність, могилитися;

–	 «пекло»: жах-ад, найпекляніший, пеклокри-
лець, пекло-яма, підпекелець.

Наведені інновації відзначаються здебіль-
шого позитивною оцінною семантикою: …мій 
порадник! псальмик мій сердечний, / став при 
дверях неба мріти (Барка, 1979: 226); Вивіска з 
царського золота на брамі, / літери діямантні: / 
«Тут – раїзм!» (Барка, 1992: 357); Так – трачену 
в прибоях століть, вертають / святовінечність 
вівтарну (Барка, 1992: 131); Святовклінно з 
тополями колосся / проскомідією змоглося (Барка, 
1992: 179); Від зору первосвященика в мітрі – / 
фіялки нестримні: / колірно помріти! / Молит-
веннично підожуть (Барка, 1992: 310); Любо! 
мимо йдучи, сонця кущик / найблаженніш віє в 
тиші (Барка, 1979: 60).

Негативне забарвлення характерне для ново-
творів, у семантичній структурі яких виділя-
ються семи «муки/мученик»: найпекляніший, 
страждотний, страстотерпник; «небезпечне 
місце»: жах-ад, пекло-яма; «противник віри»: 
антихристичник, храмоборець. Так, семантика 
інновації храмоборець розкривається безпосеред-
ньо в поезії, а сама інновація винесена автором 
у назву твору: Благала: ви від серць дорожчі! – / 
кров хресна викупила всіх; / покайтеся, з трави – 
вельможці, / бо задимить пломінний сніг (Барка, 
1968: 212).

У тематичній групі номінацій на позначення 
релігійних понять виокремлюється лексико-
семантична група назв осіб. АЛН псалмоспівник, 
псалмоспівець позначають «людину (служитель 
православної церкви), яка допомагає священнику 
під час богослужіння»: …при арфі – сонце псал-
моспівець. (Барка, 1992: 189); Древній океан, зді-
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йнявши груди, / вигримить, крізь бурю зблисне – / 
мову, на стострунностях орудних: / вінценосний 
псалмоспівець (Барка, 1979: 270); Присмирнів 
океан – ігумен сивий, / книгою псалмоспівник 
(Барка, 1992: 59).

Назви осіб Життєначальник, життєприкло-
нець є контекстуальними синонімами до узуаль-
ної назви Бога і означають «надприродну істоту, 
що керує вчинками людей»: Враз: виручі підмур’я 
струснувши / світоскладу – розсвіт править; / 
бо Життєначальник, вічно сущий, / воскресає: 
стати в царстві (Барка, 1979: 214); Назаря – 
Життєначальник! всесвятістю приклоняти; / 
киплять, як медами гречок, вали в океані (Барка, 
1992: 125); …стрічати в блискавиччях від пре-
столу – / Життєначальника, що в славі (Барка, 
1992: 290); А ви до мужнього життєприклонця / 
звертаєтесь, як діти – як малі (Барка, 1968: 73). 
Зазначені новотвори на позначення назв осіб вжи-
ваються з позитивною оцінною семантикою.

Серед назв осіб виділяються також інновації з 
негативною конотацією в семантиці, як-от: пекло-
крилець, підпекелець, що містять диференційну 
сему «мешканці пекла»: То: між небом лижуть 
і землею / пеклокрильці «воздух» тайний (Барка, 
1979: 247); У Бога я то вірю, / у підпекельця – ні! 
(Барка, 1992: 37). Крім представлених назв осіб 
з негативним забарвленням, у мовотворчості 
В. Барки є номінації із семою «змій»/«дракон», які 
часто згадуються у Біблії, а у творах несуть симво-
лічне значення: драконня, драконство, потвора-
василіск, драконяно, звіро-змій, горе-змій.

Зі змієм, як винуватцем зла, бореться початок 
світу, істини і добра, і в цій боротьбі породжу-
ється життя у природі фізичній і моральній. Світ 
і тепло протиставляються боротьбі з темнотою і 
холодом. Світ описується у вигляді сонця, а тьма – 
це ніч, гроза, хмари (Костомаров, 1994: 223, 258). 
В. Барка, звертаючись до релігійних вірувань, 
вказує на вічну боротьбу Бога і чорта, добра і 
зла, на умовне протистояння між світлом (світом 
у значенні «світла») і темрявою, що експліцитно 
представлено в словах-символах, які виступають 
твірними для інновацій. Боротьба світла (сонця) і 
тьми (ночі, хмар, грози) відбувається ще в язич-
ницькій міфології слов’яно-руського народу 
(Костомаров, 1994: 259). В. Барка на противагу 
змієві ставить Бога як синтеза абсолютної доско-
налості. Бог у біблійному значенні – «творець 
усього сущого, символ вічності, незалежності, 
мудрості» (БЭ-02, 2002: 52–53). Ця противага 
представлена в оказіональних іменниках, що 
вступають між собою в антонімічні відношення: 
підпекелець – життєприклонець, Життєначаль-

ник; пекло-яма – надсвіття, надземність. Отже, 
маємо приклад неологічних антонімів, що зага-
лом не є характерним для оказіональної слово-
творчості якогось одного поета.

Символічне значення мають також авторські 
лексичні новотвори із семами «грім», «блис-
кавка». Грім у християнстві асоціювався з карою 
за гріхи (НКС-03, 2003: 91). Блискавка сприй-
малась як вираження Божого гніву, що карає 
грішних (Кононенко, 1996: 105–106). Водночас 
спалах блискавки асоціюється із світом, про-
світленням (Керлот, 1994: 328). Зазначені при-
родні явища не залежали від людини, тому в 
уявленні українців вони стали носіями внутріш-
ніх потрясінь, переживань: …ну, і дощі; ну, і гро-
зовинник, / крізь душу, від мене виник… (Барка, 
1992: 118); За гріх: блискавичняться кари: / на 
зловийників – зграї сказністю скреготали; Блис-
кавичняться кари: за гріх, / бо кожен довільно 
злом захворів. (Барка, 1992: 95).

Демон у християнстві – злий дух, диявол 
(ВТСУМ, 2005: 238). Дракон у міфології багатьох 
народів – потвора, чудовисько у вигляді крила-
того вогнедишного змія (СУМ, т. ІІ, 1971: 405). 
Дракон у християнстві – це символ диявола, 
який протистоїть Богові (Баешко, 2007: 130). 
Новотвори із зазначеними семами символізують 
зло, жорстокість: Коли демоння в помлі-заме-
тілі / вгримить пір’їнами, долині цілій / куди з 
тополями втекти?.. (Барка, 1968: 153); Димним 
криком біля небозводів / догрозилося демоння… 
(Барка, 1979: 141); По сфері духу демон-твердо-
крил, / кажан гріха, як блискавка, ширяє… (Барка, 
1992: 98); Бо залізнені рої драконня, / вбивчі! 
(Барка, 1992: 299); Всевишній, зглянься і дракон-
ство змий… (Барка, 1992: 118); Зверх: найсиньо-
бровіші надходять тучі, / блискавичними голками 
вшити степ м’ятучий… / терзаний криваво – зві-
роновично! знову: / в смак червоному драконству 
(Барка, 1992: 390); Драконяно: в коронах цар-
ськости, пренедарма – / сичали на сиріт і вдів, 
по зграблених домах (Барка, 1992: 339). Дракона 
часто пов’язують зі змієм.

Релігійна лексика є однією з характерних 
ознак ідіостилю В. Барки, оскільки поет вико-
ристовує стилістично марковані біблійні поняття, 
представлені такими кореневими морфемами, 
які служать твірними основами для інновацій: 
щасливий – блаженн-, губи – уст-: Любо! мимо 
йдучи, сонця кущик / найблаженніш віє в тиші 
(Барка, 1979: 60).

Як відомо, поняття інтенсивності ознаки фор-
мується тоді, коли предмети порівнюються не за 
ознакою, а за мірою її вияву. Найвищий ступінь 
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порівняння означає, що в одному предметі є най-
більше певної якості: найпекляніші (дуже важкі) 
муки, найпренесамовитіша (дуже безтямна) міна, 
найпроменистіша (дуже осяйна) радість. Оказі-
ональні ад’єктиви саме з такими граматичними 
особливостями (найвищий ступінь порівняння) 
у поетичному лексиконі автора не випадкові. Їх 
поява значною мірою зумовлена особливостями 
релігійного світосприйняття поета: вживання 
прикметникових форм вищого та найвищого сту-
пенів порівняння, що експліцитно виражають 
емоційно-оцінний значеннєвий компонент, харак-
теризують ставлення віруючої особи до об’єктів 
поклоніння, притаманні саме для релігійних тек-
стів (Лук’янчук, 2008: 9). Крім того, частотне 
використання прикметників синтетичної форми 
найвищого ступеня порівняння свідчить про мак-
симальний вияв почувань та емоцій у ставленні 
до Бога (Лук’янчук, 2008: 14).

На думку науковців, релігійне, християнське 
світовідчуття В. Барки особливо відчутні у зрілій 
поезії митця (Маланій, 2003: 11). Релігійний про-
стір поета наповнений різноманітними образами 
та мотивами. Якщо простежити дати появи автор-
ських новотворів релігійної тематики, то поба-
чимо, що лише кілька з них утворені в 40-х роках: 
пломінноликий, пекло-яма, жах-ад, підпекелець, 
пророк-словодар, подарунок-смирна. Семантика 
представлених інновацій має здебільшого нега-
тивне забарвлення. АЛН, зафіксовані у «зрілій 
поезії» (60–90-і роки), характеризуються здебіль-
шого позитивною конотацією, як-от: раїзм, свя-
товінечність, найблаженніш, райськість, само-
святість.

Часто В. Барка створював інновації з метою 
пошуку вдалої рими. Інновація подарунок-смирна 
утворена шляхом поєднання двох узуальних слів. 
Як відомо, смирна – ароматична смола, яка в давні 
часи вважалася цінним подарунком царям (БЭ-02, 
2002: 641): Він [владика. – Н.А.] добився трудно в 
сторону загірну, / принести від царства подару-
нок-смирну (Барка, 1992: 125).

Юкстапозит тернок-вінечник, утворений від 
біблійного словосполучення терновий вінець 
(вінок, покладений на голову Господа, що сим-
волізує страждання (НТС-06, т. 1, 2006: 344): 
Смутний у місяця тернок-вінечник: / зверх 

окликів з двірця віолончельних; / над прірвою 
погрозно прочерленить – / вселенности поріг… 
(Барка, 1992: 212).

Більшість АЛН на позначення номінацій релі-
гійної тематики експресивні: всесвіт-ікона, про-
рок-словодар, світоіконник. Особливою ж екс-
пресивністю відзначається лексична інновація 
сточоломбитство. Оказіональний іменник утво-
рений поєднанням основ слів: компонента сто, 
іменника чоло в орудному відмінку та дієслова 
бити із суфіксом -ств(о). В українській мові фра-
зеологізм чолом бити означає «уклінно просити 
кого-небудь про щось» (НТС-06, т. 1, 2006: 99). 
Новотвір сточоломбитство вживається із значен-
ням «безліч разів просити Бога про щось»: Бісам, 
під маскою блискоти на перунстві, / мов скований 
при аднівщині перепутній, / сточоломбитство 
влупить (Барка, 1992: 337).

Висновки. Лексичні інновації релігійної тема-
тики В. Барки представлено номінаціями різних 
частиномовних класів. З-поміж зафіксованих 
АЛН переважають лексичні інновації з позитив-
ною конотацією, що містять диференційні семи 
«щасливий», «щастя, блаженство»; «свічка»; 
«молитва»/«твір релігійного змісту»; «боже-
ственна сила» та ін. Меншою кількістю пред-
ставлені новотвори з негативною конотацією, яка 
наявна в авторських номінаціях з диференційними 
семами «муки/мученик»; «противник віри». Ана-
ліз поезій В. Барки за хронологічним критерієм 
дозволив простежити таку тенденцію: у ранніх 
творах виявлені новотвори релігійної тематики 
мають здебільшого негативну конотацію, а в «зрі-
лій поезії» (60–90-і роки) наявні переважно автор-
ські номінації з позитивним забарвленням. Назви 
осіб є контекстуальними синонімами до загально-
вживаних слів. У доробку В. Барки наявні АЛН 
релігійної тематики, що мають символічне зна-
чення. Це зумовлене провідними у творчості 
поета-філософа, поета-модерніста, поета-симво-
ліста ідейно-тематичними настановами, що пояс-
нюється тяжінням автора до християнства, ґрун-
товним вивченням Біблії.

Перспективним видається здійснення подаль-
ших системних досліджень, які передбачатимуть 
виявлення тенденцій та закономірностей у галузі 
оказіонального словотворення.
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ОСНОВНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ТЕРМІНОСИСТЕМ  
ТА ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ НОВИХ ТЕРМІНІВ

У статті досліджуються основні передумови формування терміносистем та визначаються джерела форму-
вання нових термінів. Аналізуються наявні дефініції понять «фахова мова», «термін», «термінологія», «терміно-
система». Визначено, що формування будь-якої терміносистеми зумовлене двома основними передумовами: екстра-
лінгвістичними, які спричинені потребою в лінгвістичному номінуванні поняття певної сфери знань або діяльності, 
та лінгвістичними, які пов’язані з різноманіттям понятійних відношень, що передаються термінологічними спо-
лученнями. Серед лінгвістичних стимулів утворення нових слів найважливішим є тяжіння до мовної економії та 
семантичної регулярності. Основним джерелом формування нових наукових термінів є: 1) наявні логіко-філософські 
та математичні терміносистеми; 2) термінології нових сфер знань та сфер діяльності людини; 3) загальновжи-
вана лексика. У формуванні термінів взаємодіють два процеси: термінопородження та закріплення нового терміна 
у відповідній фаховій мові або у загальновживаній лексиці. Основними процесами зміни обсягу значення лексичних 
одиниць є термінологізація, детермінологізація та транстермінологізація. У процесі термінологізації загальновжи-
ваного слова відбувається конкретизація його значення, детермінологізації – його симпліфікація, транстермінологі-
зації – перенесення готового терміна. Переосмислення значення в цьому разі зумовлене асоціативно-метафоричним 
перетворенням семантики конкретного слова-терміна. У цих процесах активну участь бере метафоризація, відбу-
вається повне або часткове переосмислення вихідного значення, що впливає на конотативну забарвленість та екс-
пресивний характер лексем. Визначено, що метафорична номінація лежить в основі розвитку синонімічних засобів, 
появи нових значень і лексико-семантичних варіацій, створення полісемії, розвитку термінологічних систем.

Ключові слова: термін, термінологія, терміносистема, фахова мова.
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BACKGROUND CAUSE OF FORMING TERMINOSISTEM  
AND SOURCES OF FORMING NEW TERMS

The article deals with basic background causes of the terminological systems developing and the main sources of 
new terms creation are investigated. The existing definitions of concepts: professional language, term, terminology, 
terminology systems are analyzed. It has been distinguished that the formation of any terminological system is determined 
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by two main factors: extralinguistic, which are provided by the need for linguistic nomination of the concept of a particular 
field of knowledge or career field and linguistic, which are related to the variety of conceptual relations and reproduced 
by terminological combinations.

Among the linguistic motivations for the formation of new words, the most important are the tendency to linguistic 
economy and semantic regularity. The main source of new scientific terms formation are: 1) existing logical-philosophical 
and mathematical terminological systems; 2) terminology of new areas of knowledge and areas of human activity; 
3) common vocabulary. Two processes interact in the formation of terms: the generation of terms and the consolidation 
of a new term in the relevant professional language, or in common vocabulary. The basic processes of changing 
lexical items content are terminologisation, determinologisation and transterminologisation. Terminologisation occurs 
when the meaning of a common word is specificated, determinologisation – the meaning of a term is simplificated, 
transterminologisation – the term is transferred to another science. The change of meaning in this case is determined 
by associative-metaphorical transformation of specific word-term semantics. The process of metaphorization takes an 
active part in these processes, there is a complete or partial rethinking of the original meaning, which is influenced the 
connotative color and expressive nature of lexical items. It has been found out that the metaphorical nomination is the 
basis of synonymic meanings development, the occurrence of new word meanings and lexical-semantic variations, the 
creation of polysemy, the development of terminological systems.

Key words: term, terminology, terminology systems, professional language.

Постановка проблеми. Сучасний етап розви-
тку науки і техніки характеризується прискорен-
ням темпів її модернізації, розробкою принци-
пово нових технологій та технічних засобів. Ці 
процеси відбуваються одночасно у всіх сферах й 
супроводжуються значною уніфікацією техніки 
й технологій у різних країнах завдяки широкому 
обміну технічними досягненнями та інформа-
цією. Різні мовні засоби, що забезпечують обмін 
інформацією, не є рівноцінними за своєю зна-
чущістю в обслуговуванні процесу спілкування 
спеціалістів. Найбільший змістовний потенціал 
має фахова мова, що визначає актуальність дослі-
дження її проблем.

Аналіз досліджень. Окремі аспекти проблем 
фахових мов досліджені у працях Б. М. Гриньова, 
Р. І. Дудка, Б. М. Головіна, Т. Р. Кияка, В. М. Лей-
чика, Т. С. Пристайко.

Мета статті – дослідити основні передумови 
формування терміносистем та джерела форму-
вання нових термінів.

Поставлена мета передбачає розв’язання 
таких завдань:

1) проаналізувати наявні дефініції понять 
«фахова мова», «термін», «термінологія», «термі-
носистема»;

2) дослідити основні передумови формування 
терміносистем;

3) визначити джерела формування нових 
термінів.

Виклад основного матеріалу. Дослідження 
фахових мов важливе, оскільки без мови не є 
можливим існування самої науки. Лінгвісти пода-
ють різні дефініції терміна «фахова мова». Так, 
відомий німецький лінгвіст Л. Гоффман уважає, 
що поняття «фахова мова» – це сукупність усіх 
мовних засобів, які використовують у конкретній 
сфері науки, щоб забезпечити взаєморозуміння 

комунікантів, які працюють у галузі (Новодра-
нова, 2000: 63). Лексема «фахова мова» – це також 
варіант загальновживаної мови, який слугує осно-
вою пізнання та визначення фахових об’єктів їх 
дослідження та розуміння, а також для специфіч-
них потреб фаху (Дудок, 2009: 174). Функціону-
вання поняття фахової мови забезпечує винятково 
чітко встановлена термінологія (Кияк, 1989: 3).

У лінгвістиці розрізняють три концепції фахо-
вих мов, які стали підґрунтям для дослідження. 
Перша традиційно розглядає фахову мову як сис-
тему мовних знаків. Друга спрямована на фахо-
вий текст і на його концептуальні зв’язки. Голо-
вними поняттями третьої концепції є продуцент 
та реципієнт фахової комунікації. Отже, фахові 
мови містять не лише специфічні терміносис-
теми, а й різну організацію текстової та мовної 
структури, особливо деякі рівні абстрагування 
(Дудок, 2009: 175).

Слово «термін» походить від латинського 
слова „terminusˮ, що в перекладі має значення 
«межа, кордон». Так, саме слово «термін» умі-
щує в собі ідею чогось визначеного, що має чіткі 
межі. У сучасній лінгвістичній літературі існує 
багато різноманітних визначень цього поняття. 
Автори визначення терміна підкреслюють ту або 
іншу якість, низку якостей (параметрів терміна), 
які вважають найбільш суттєвими. Аналіз змісту 
визначень терміна дозволив визначити його осно-
вні лінгвістичні характеристики: 1) має тенденцію 
до однозначності; 2) є точним та йому не є власти-
вими емоційна, експресивна та модальна функції; 
3) є стилістично нейтральним, але лише у визна-
ченій фаховій мові або тексті, що розрахований на 
спеціалістів певної галузі науки чи техніки; 4) має 
дефініцію; 5) є системним.

Сукупність термінів, одиниць спеціальної 
номінації певної сфери діяльності, ізоморфна 
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системі її понять, яка обслуговує її комунікативні 
потреби, утворює термінологію. Терміносистему 
визначають як термінологію, у якій експліцитно 
представлені її системні властивості (Авербух, 
2004: 131). Терміносистема має дві суттєві осо-
бливості: 1) структурованість, системність (це 
означає, що кожен термін логічно та асоціативно 
пов’язаний з іншими структурними одиницями); 
2) повноту, яка виражається наповненістю всіх 
місць у системі понять. Системність уважають 
генетичною властивістю термінів, яка виявля-
ється в здатності брати участь у складних таксо-
номічних побудовах, залучаючи до своїх класи-
фікаційних структур набір логічно зумовлених 
зв’язків, утворюючи множинність, не зовсім влас-
тиву загальновживаній лексиці. Але самі ці «побу-
дови» – наслідок інтелектуальних зусиль окремих 
учених або колективів, тому питання про природ-
ність термінологічної системності залишається 
суперечливим. (Татаринов, 2006: 279). Системи 
термінів створюються для певного дослідниць-
кого завдання. Вони свідомо регульовані, тому є 
керованими (Даниленко, 1977: 79). Отже, термін 
належить до загальної лексичної системи мови 
лише завдяки конкретній термінологічній системі.

Для створення кращих умов ефективного 
засвоєння та розвитку знань, термінуються най-
більш цінні в системі наукових галузей поняття, 
що з’явилися у процесі розвитку теоретичних уяв-
лень про світ, які є об’єктивно необхідними для 
наукової діяльності. Виходячи з того, що в про-
цесах наукового пізнання створюються структури 
інформації, найважливіші з яких об’єктивуються 
в актах номінації, то початковим етапом терміно-
логічної номінації має бути створення ментальних 
репрезентацій, які визначають значення одиниць, 
які використовуються для їх фіксації у мові.

Формування будь-якої терміносистеми зумов-
лене двома основними передумовами (Ивина, 
2003: 21):

1) екстралінгвістичними, які зумовлені потре-
бою в лінгвістичному номінуванні поняття певної 
сфери знань або діяльності, а також потребою 
деталізації та ускладнення понять фундамен-
тальних сфер науки, які перенесені на основу 
прикладних терміносистем. Екстралінгвістичні 
передумови відображають необхідність присво-
єння імен новим реаліям, явищам, концептам, що 
виокремилися у картині світу;

2) лінгвістичними, які пов’язані з різноманіт-
тям понятійних відношень, що передаються тер-
мінологічними сполученнями, а також із можли-
вістю поєднання понятійно різних компонентів. 
Серед лінгвістичних стимулів утворення нових 

слів найважливішим є тяжіння до мовної економії 
та семантичної регулярності.

Основним джерелом формування нових науко-
вих термінів є:

–	 наявні логіко-філософські та математичні 
терміносистеми;

–	 термінології нових сфер знань та діяльності 
людини;

–	 загальновживана лексика (Даниленко, 
1997: 38; Вежбицкая, 1996: 26).

На думку Л. М. Алексеєвої, для утворення 
термінів повинні використовуватись такі мовні 
засоби, які, з одного боку, забезпечують певну 
семантичну відповідність наукової дефініції, а 
з іншого – надають їм більшу (ніж у звичайних 
термінів) узагальненість (Алексеева, 1998: 76). 
С. Д. Шелов стверджує, що термін спеціальної 
сфери знань повинен не тільки щось позначати, 
а й брати участь у «прирощуванні» знання, на 
відміну від звичайного слова, для якого харак-
терним є домінування номінативної функції 
(Шелов, 1984: 26).

Відповідно, утворення спеціальних термінів 
базується на певних закономірностях:

1) у кожній сфері знань обирають ті, які здатні 
найкраще відобразити сутність об’єкта або явища, 
що вони позначають;

2) формування будь-якої термінології відбува-
ється у тісному зв’язку з розвитком відповідної 
сфери знань: чим складнішою є предметна сфера, 
тим більш складні мовні засоби потрібні для номі-
нації нових предметів та явищ (Герд, 1986: 116).

Потрібно враховувати ще й те, що у форму-
ванні термінів взаємодіють два процеси: термі-
нопородження та закріплення нового терміна у 
відповідній підмові та, можливо, у загальновжи-
ваній лексиці.

Для термінології, що формується, більше зна-
чення має перший процес, тобто термінопоро-
дження, тоді як у другому процесі першочерговим 
є закріплення терміна. Залежно від накопичення 
та уточнення знань про об’єкт термін, зберігаючи 
мовну форму, може номінувати вже дещо модифі-
кований концепт.

У період становлення окремої термінологічної 
системи спостерігається процес термінологіза-
ції загальновживаних слів. Вивчення механізму 
перетворення загальновживаного слова в тер-
мін – наукове завдання, вирішення якого вмож-
ливлює дослідження процесів, що відбуваються 
в семантичній структурі слова. Важливим є ана-
ліз формування термінологічного значення, що 
є складним процесом, який стосується не лише 
семантики, а й системних зв’язків лексичної 
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одиниці, її парадигматичних і синтагматичних 
властивостей. Процес термінологізації відіграє 
помітну й важливу роль у формуванні нових 
термінів: нові поняття стають результатом мета-
форичного переосмислення раніше опанованих 
сторін когнітивної діяльності людини. Метафора 
завдяки своїй образності наділяє поняття живою 
формою, робить його доступним для сприйняття. 
У процесі термінотворення метафора вказує на 
схожість і виконує функцію перекодування при-
родного знака в мовний (Мишланова, 1998: 46). 
Метафоричні терміни – важливе джерело попо-
внення складу термінології, що значно полегшує 
процес перекодування, оскільки: 1) терміни як 
номінативні одиниці підлягають певним фоне-
тичним, морфологічним, синтаксичним прави-
лам, мають ті самі граматичні категорії (варто 
зазначити, що терміни мають здатність до втрати 
окремих категорій, таких як функціонування назв 
істот як неістот у терміносистемі, вживання пев-
них понять лише у формі множини, тому що вони 
позначають множинні поняття в термінології); 
2) терміни, як і загальновживані слова, викону-
ють провідну номінативну функцію, познача-
ють, називають поняття, які відображають явища 
об’єктивної дійсності; 3) терміни перебувають у 
тісному зв’язку із загальновживаними словами, 
збагачуючи при цьому лексичну систему мови.

Акт метафоричної номінативної творчості 
лежить в основі розвитку синонімічних засобів, 
появи нових значень і варіацій, створення полі-
семії, розвитку термінологічних систем. Будь-яке 
слово, незважаючи на частиномовну належність, 
може набути термінологічних функцій і стати 
терміном.

Якщо перехід загальних лексичних одиниць 
до спеціальних здійснюється за допомогою пев-
ного мовленнєвого акту, насамперед шляхом 
обмеження лексико-семантичного поля, то проти-
лежний перехід такого акту не потребує. Рушійна 
сила процесу детермінологізації – функціональна 
переорієнтація, що відбувається шляхом перетво-
рення семантичної структури слова, спрощення 
поняття, що називається терміном.

Хоча проблемою детермінологізації займалося 
багато вчених, дотепер дослідники не можуть 
дійти єдиного висновку про те, яку лексику вклю-
чити до детермінологізованої. Так, детермінологі-
зованим уважається слово, вжите в переносному 
значенні (Капанадзе, 1974: 107); детермінологізо-
ваним є слово чи словосполучення, що вийшло з 
одного термінополя й увійшло до іншого (Супер-
анская, 1989: 114); про детермінологізацію можна 
говорити в тому випадку, коли реалія, яку номінує 

термін, перетворюється на побутовий або який-
небудь інший різновид загальнонародної мови 
(Д’яков, 200: 210–212); детермінологізованою 
можна вважати лексику, яка вийшла за межі тер-
міносистеми і функціонує в загальнолітературній 
мові (Панько, 1994: 111).

Дослідники зараховують до детермінологізації 
процеси поступової узуалізації термінологічного 
значення (так звана «функціональна детерміноло-
гізація»), появу різних нових значень і, відповідно, 
нових утворень на основі фахової одиниці (семан-
тична детермінологізація) (Думитру, 2008: 8).

Під час детермінологізації слово проходить 
декілька етапів. На першому (фундаменталь-
ному) етапі слово тільки частково втрачає свій 
термінологічний характер (Непийвода, 1997: 88), 
виходячи за межі вузьконаукової системи свого 
існування. При цьому поняття, позначуване цим 
терміном, залишається тим самим, але порушу-
ється однозначна відповідність між власне тер-
міном та його дефініцією. Наступний етап детер-
мінологізації передбачає оформлення терміна 
як загальновживаного слова літературної мови і 
його фіксацію у словниках у цій новій якості. При 
цьому термінологічне значення зводиться до міні-
муму, за частотністю вживання на перший план 
виходить вторинна номінація. Уже на третьому 
етапі остаточно детермінологізований термін 
набуває стилістичного потенціалу і може вико-
ристовуватися як основа подальшої семантичної 
деривації в мові.

Виокремлюють три стадії переносно-образ-
ного вживання: образне переосмислення (мета-
фора), переносне вживання (частотна метафора) 
та переносне значення (пов’язане з детерміно-
логізацією слова) (Капанадзе, 1974: 107), що 
підкреслює поступовий перехід від трансфор-
мації слова до зміни його семантики, яка зумов-
лена як зовнішніми, так і внутрішніми мовними 
факторами.

Під транстермінологізацією розуміють пере-
несення готового терміна з однієї галузевої сфери 
в іншу з повним або частковим його переосмис-
ленням. Переосмислення значення в цьому разі 
зумовлене асоціативно-метафоричним перетво-
ренням семантики конкретного слова-терміна 
(Володина, 2000: 79). Формування нового зна-
чення відбувається в результаті семантичного стя-
гання, що зумовлене соціальною потребою відпо-
відного поняття і тенденцією до економії мовних 
засобів (екстралінгвістичними та лінгвістичними 
чинниками).

Типовими процесами зміни обсягу значення 
лексичних одиниць є термінологізація, детер-
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мінологізація та транстермінологізація, а саме: 
у процесі термінологізації загальновживаного 
слова відбувається конкретизація його значення, 
детермінологізації – його симпліфікація, тран-
стермінологізації – перенесення готового тер-
міна. Переосмислення значення в цьому разі 
зумовлене асоціативно-метафоричним перетво-
ренням семантики конкретного слова-терміна. 
У цих процесах активну участь бере метафориза-
ція, відбувається повне або часткове переосмис-
лення вихідного значення, що впливає на коно-
тативну забарвленість та експресивний характер 
лексем.

Висновки. Проведене дослідження дає під-
стави стверджувати, що формування будь-якої 
терміносистеми зумовлене двома основними 

передумовами (екстралінгвістичними та лінг-
вістичними). Основним джерелом формування 
нових термінів є наявні логіко-філософські та 
математичні терміносистеми, термінології нових 
сфер знань та діяльності людини, а також загаль-
новживана лексика. Під час вивчення структури 
терміносистеми виокремлення її основних кон-
цептів дає можливість скласти уявлення про 
організацію конкретної терміносистеми, а також 
з’ясувати ієрархію її елементів. Залучення методів 
когнітивного аналізу до вивчення терміносистеми 
з точки зору конкретних моделей уможливлює 
поглиблене проникнення у процеси формування і 
термінів, і терміносистем.

Перспектива подальшого дослідження полягає 
у вивченні когнітивної основи терміносистем.
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ВИВЧЕННЯ МІФІЧНИХ ОБРАЗІВ  
ДРАМИ-ФЕЄРІЇ «ЛІСОВА ПІСНЯ» ЛЕСІ УКРАЇНКИ  

В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО «ПРАДАВНЬОГО ЛІСУ» ДАРИ КОРНІЙ

У статті розглядаються питання духовного формування особистості як комплексу загальнолюдських, наці-
ональних цінностей та орієнтирів засобами літературної компетентності та читацької грамотності як нави-
чки у сприйнятті та використанні інформації в загальному контексті здобувача освіти, оновлення змісту літе-
ратурного читання за умови цілісної освіти та сучасних вимог до освіченості людини, особливості впливу на 
розвиток особистості тем і жанрів, які формують основи системного критичного мислення. Простежується 
варіативність вивчення образної системи драми-феєрії Лесі Українки в контексті міфологічного та літера-
турного аналізу. У процесі вивчення класичного світового шедевру Лесі Українки «Лісова пісня» пропонуєть-
ся залучити сучасне українське художньо-популярне дослідження вірувань праукраїнців Дари Корній «Чарівні 
істоти українського міфу. Духи природи» на основі застосування технології розвитку критичного мислення в 
процесі роботи з творами класичних та сучасних українських авторів на уроках літературного читання. Читан-
ня є потужним засобом формування особистості. Воно прилучає здобувачів освіти до скарбниці духовності і 
культури, літературних надбань українського народу, сприяє моральному, етичному та естетичному розвитку. 
Поряд із цим на уроках літератури відбувається систематична, комплексна робота з формування в учнів усіх 
складників повноцінної читацької навички. Міфологічний і аналітичний підходи у вивченні літературного твору 
забезпечують аналіз філософсько-естетичних поглядів письменниці, неординарне прочитання первісного глибин-
ного та філософського контексту драми-феєрії «Лісова пісня» Лесі Українки, формують нерозривний звʼязок 
літературних традицій із сучасною українською літературою. Інтерпретація міфологічних образів, авторська 
трансформація народних уявлень вписані в канву художніх творів, а смислове навантаження, естетичні харак-
теристики та унікальність використання в образній системі різнопланових та різночасових художніх творів 
створюють цілісну картину культурної спадщини давніх українців.

Ключові слова: духовність, українська література, літературна компетентність, Леся Українка, міф, міфіч-
ні образи, Дара Корній.
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STUDY OF MYTHICAL IMAGES OF LESIA UKRAINKA’S “FOREST SONG” DRAMA  
IN THE CONTEXT OF THE MODERN “FOREST OF YORE” DARA KORNIY

The article considers the issues of spiritual formation of personality as a complex of universal and national values 
by means of literary and reader’s competence as skills in perception and use of information in the general context of 
the learner. Among the humanities, a special role in the formation of spirituality belongs to literature, because it is in 
the process of its study that the teacher has the greatest opportunity to effectively influence the spiritual, emotional and 
evaluative sphere of the child, adjusting his or her value system. Spiritual culture is formed in society together with the 
accumulation of experience of generations, transmitted, preserved and enriched by the new achievements of mankind. 
National identification comes from the study and analysis of both classical literature and modern works. Lesia Ukrainka 
is one of the artists who enriched not only national, but also world literature and spiritual culture. She is known to the 
world as a bright and charismatic personality. During her short life Lesia Ukrainka managed to express herself in many 
literary genres: poetry, prose, drama, translations, literary critic and journalism. Lesia Ukrainka is one of the few artists 
of the Ukrainian artistic word whose work and activity were strongly connected with the world literary process, remaining 
at the same time an original national writer, whose works still arouse great interest among the average readers and 
fine art experts. In the study of the classic world masterpiece of Lesia Ukrainka ‘Forest Song’ it is proposed to involve 
a modern Ukrainian art and popular study of the beliefs of proto-Ukrainians in Dara Kornii’s ‘Magical creatures of 
Ukrainian myth. Spirits of Nature’. Interpretation of mythological images and the author’s transformation of folk ideas 
are inscribed in the outline of works of art. Mythological and analytical approaches in the study of a literary work 
provide an analysis of the writer’s philosophical and aesthetic views, an extraordinary review of the original deep and 
philosophical context of Lesia Ukrainka’s drama ‘Forest Song’, form an inseparable link between literary traditions and 
modern Ukrainian literature.

Key words: spirituality, Ukrainian literature, literary competence, Lesia Ukrainka, myth, mythical images, Dara 
Korniy.

Постановка проблеми. Домінуючим стра-
тегічним вектором сучасної освіти є духовне 
формування особистості. Духовність прийнято 
розглядати як комплекс загальнолюдських, наці-
ональних цінностей та орієнтирів, які є в основі 
вибору життєвих пріоритетів. Серед гуманітар-
них дисциплін особлива роль у формуванні духо-
вності належить літературі, адже саме в процесі 
її вивчення вчитель має найбільше можливостей 
ефективно вплинути на духовну, емоційно-оцінну 
сферу дитини, коригуючи систему її цінностей 
(Міністерство освіти і науки України, 2012).

Духовна культура формується в суспільстві 
разом із накопиченням досвіду поколінь, що 
передається, зберігається і збагачується новими 
надбаннями людства. Від того, наскільки молоде 
покоління – національно свідоме, патріотичне, 
готове взяти на себе відповідальність за розвиток 
і збереження духовності та культурних здобутків 
української держави, значною мірою залежить 
майбутнє України. Національна ідентифікація від-
бувається під час вивчення та аналізу як класич-
ної літератури, так і сучасних творів. Літературна 
освіта спрямована на розвиток та формування 
літературної компетентності здобувача освіти, яка 
передбачає розуміння здобувачами освіти літера-
тури як невід’ємної частини національної і світо-
вої художньої культури.

До митців, які збагатили не тільки національну, 
але й світову літературу та духовну культуру, нале-
жить Леся Українка. Письменниця відома світу як 
яскрава, харизматична особистість. Вона за доволі 

коротке життя встигла заявити про себе в багатьох 
літературних жанрах: поезії, прозі, драматургії, 
перекладах, літературній критиці, публіцистиці. 
Леся Українка належить до тих небагатьох митців 
українського художнього слова, які своєю твор-
чістю і діяльністю були міцно пов’язані зі світо-
вим літературним процесом, залишаючись одно-
часно оригінальною й самобутньою національною 
письменницею, твори якої і донині викликають 
величезну цікавість як у пересічного читача, так і 
в мистецтвознавців і літературознавців.

Аналіз досліджень. Багато дослідників звер-
талося до мистецького спадку Лесі Українки. 
Серед них відомі українські критики та літерату-
рознавці: М. Зеров, В. Петров, О. Білецький. Чис-
ленні праці присвячено й драмі-фейєрії «Лісова 
пісня» у вивченні художніх, міфологічних, ген-
дерних, психоаналітичних, соціологічних аспек-
тів. На особливу увагу заслуговують інтерпре-
тації «Лісової пісні» В. Агеєвої, Т. Гундорової, 
О. Забужко та ін., в яких відображено сучасне 
осмислення проблеми перевтілення персонажів. 
І нині цей геніальний твір залишає багато запи-
тань, які потребують сучасного осмислення.

Мета статті – розглянути можливості залу-
чення до вивчення класичного світового шедевру 
Лесі Українки «Лісова пісня» та сучасного україн-
ського художньо-популярного дослідження віру-
вань праукраїнців Дари Корній «Чарівні істоти 
українського міфу. Духи природи». Нас цікавить 
питання аналізу міфологічної та літературознав-
чої традицій образної системи драми-феєрії в 
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аспекті доповнення матеріалами сучасного літера-
турознавчого дослідження химерного світу чарів-
них істот у праукраїнській міфології Дари Корній.

Фольклорно-міфологічна основа твору з пер-
ших рядків драми-казки відкриває перед читачем 
сповнений таємничості чарівний світ волинської 
природи: Мавка, Водяник, Лісовик, Перелесник, 
Куць та ін. Книга Дари Корній дає змогу попо-
внити наші знання про культурологічну спадщину, 
міфо-поетичний космос праукраїнських істот-
духів і побачити дійових осіб «Лісової пісні» в 
новому аспекті зі смисловим навантаженням, що 
становить особливий мікросвіт Всесвіту.

Виклад основного матеріалу. Творчість Лесі 
Українки припадає на складний період в істо-
рії України як у суспільно-політичному, так і в 
духовному аспектах розвитку. На зламі століть, 
духовних пошуків, нових світів і нових держав, 
митців об’єднує посилена увага до внутрішнього 
світу людини. Поетеса формує власне світоба-
чення, гармонійно поєднавши набутки різних 
літературних спрямувань на основі новаторських 
філософських концепцій. Художні образи, ство-
рені письменницею, стали надбанням наступних 
поколінь. Її твори не втрачають своєї актуальності 
й сьогодні, а інтерпретації дають змогу відкрити 
нові аспекти думок, почуттів, проблем, що були 
важливими для письменниці.

У ліриці Лесі Українки естетика романтизму 
набуває обрисів часу й трансформується в новий 
напрям у літературі – неоромантизм. В її поетич-
ному доробку з’являється творча особистість – 
натхненна, мрійлива, з власним баченням світу 
краси, – власне, саме такою й була письменниця. 
Її твори не були черговою картинкою соціально-
побутової драми. Неоромантичні європейські 
тенденції стали провідними для Лесі Українки 
у створенні персонажів драми-феєрії «Лісова 
пісня» з урахуванням естетичних й культуроло-
гічних особливостей свого народу. Поява про-
блемної філософської й психологічної драми у 
творчості Лесі Українки стала сходинкою в піз-
нанні гармонії Світу. Як музична особистість, 
письменниця все життя зберігала любов до народ-
них пісень, які сама збирала й записувала. Ім’я 
рідного народу стало найменням поетеси, адже 
вона була однією з тих, хто шанував національну 
самобутність українців. Щиро закохана у свою 
маленьку Батьківщину, Леся ще дівчинкою від-
кривала для себе привабливий духовний світ полі-
щуків. У 1911 році в Кутаїсі Леся Українка пише 
за дванадцять днів, на одному диханні, перлину 
своєї творчості, своєрідну філософсько-поетичну 
притчу про життя – драму-феєрію «Лісова пісня». 

Туга за рідним краєм, рідним домом, волинськими 
лісами стали поштовхом до написання дивовиж-
ної казки про відображення чарівного світу при-
роди і звеличення творчого «Я» в людині.

Про задум написання драми «Лісова пісня» 
Леся Українка пише в одному з листів до матері: 
«Мені здається, що я просто згадала наші ліси та 
затужила за ними. А то й ще здавна тую мавку «в 
умі держала», ще з того часу, як ти в Жаборинці 
мені щось про мавок розказувала… Потім я в 
Колодяжному в місячну ніч бігала самотньою в 
ліс (ви того ніхто не знали) і там ждала, щоб мені 
привиділася мавка… Зачарував мене сей образ 
навіки» (Чіп, Веремєєва, 2001: 21).

«Лісова пісня» – твір неоромантичний і за 
задумом, і за жанром, і за змістом. Кожен із 
персонажів – носій «своєї драми», яка надає 
їм неповторності, об’єднуючи водночас спіль-
ними умовами життя. Переживання кожним 
свого випробування відбувається за найвищими 
критеріями, котрі виявляють сильну волю чи 
«рабський дух» особистості, що позбавляє її 
здатності вирватися з-під впливу «людських 
клопотів» і сягнути висот свого духовного 
покликання. Інтуїтивне бачення незримого, 
зв’язок із потойбічним, містичним, сприйняття 
«підземного» потоку життя, філософське сприй-
мання дійсності, відчуття – все це стильові ком-
поненти творчості Лесі. Дивовижне відтворення 
образів на основі українського фольклору, світі 
українських міфів, міфічних володарів природи 
(Ячменьова, 2006).

У «Лісовій пісні» зображені дві складні сис-
теми – світ людини і світ природи, які супереч-
ливо, драматично, а то й трагічно взаємодіють. 
Світ людини представлений образами дядька 
Лева, його небожа Лукаша, сестри, Лукашевої 
матері, Килини та її дітей. Різні характери, долі, 
системи цінностей.

Світ природи – це світ лісу, дерев, трав, озера, 
струмка, худоби, пір року. Водночас це й світ 
міфологічних, казкових персонажів: Лісовик, 
Мавка, Русалка, Водяник, Той, що греблі рве, 
Той, що в скалі сидить, Перелесник, Злидні та ін. 
Варто зазначити, що Леся Українка однією з пер-
ших в українській літературі зобразила природні 
сили як дійових осіб. Поява Мавки пов’язана з 
розквітом рослинності, бо вона – «дочка лісу», 
«лісова царівна», а причиною її пробудження 
стала чарівна мелодія Лукашевої сопілки. Пісня 
пробудила Мавку від зимового сну, привела її на 
людські стежки, дала їй людську душу, навчила 
любити, страждати, згубила її, а згубивши –  
врятувала.
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Доповнити уявлення читача про прадавній 
чарівний ліс та його мешканців Лесі Українки 
допоможе Дара Корній – українська сучасна пись-
менниця, журналістка. Книга «Чарівні істоти 
українського міфу. Духи природи» видавництва 
«Віват» побачила світ у 2017 році. Сторінки книги 
нагадують давні рукописи, де систематизовано й 
описано духів природи – Лісу, Води, Землі, Пові-
тря. Кожен міфологічний персонаж має свій «пас-
порт»: вдача духа, походження, місце проживання, 
магічні здібності/призначення, уподобання (чого 
не любить й навпаки), гостинець (чим можна 
задобрити). В описах тексту виловлюєш нові 
подробиці, хоча й незначні, але цікаві, як-от: колір 
волосся, бороди, прикраси, тотемну рослину. Твір 
зближує сучасного читача з нашими пращурами, 
дає змогу відчути красу древніх вірувань і допома-
гає зрозуміти, що величезний і дуже цікавий шар 
культурної спадщини давніх українців, химер-
ний світ чарівних істот праукраїнської міфології, 
досліджений і опрацьований Дарою Корній, – не 
просто слова, а частина нашої культури. Особли-
вою окрасою книги є авторські казки письменниці.

Головною дійовою особою сакрального світу 
є Мавка (за народною міфологією, мавки, мявки, 
нявки, навки, бісиці). То хто ж вона, лісова кра-
суня, яка прийшла зі сторінок «Лісової пісні»? 
Леся Українка описує свою героїню досить неба-
гатослівно: «В ясно-зеленій одежі, з розпуще-
ними чорними, з зеленим полиском, косами…» 
(Українка, 2004: 18).

Якою ж ми бачимо Мавку в пралісі Дари 
Корній? «Мавка, або Нявка. Назва походить від 
слова «Нав» – так зветься за віруваннями пра-
українців місце, куди людина потрапляє після 
смерті. До мавок завжди було ставлення нео-
днозначним. За давніми уявленнями, мавка – це 
неупокоєна душа дівчини, яка вкоротила собі 
віку через нещасливе кохання або з туги за коха-
ним відмовилась переходити у світ мертвих. 
Після смерті вона не пам’ятає того, що було, але 
відчуває журбу. Наші предки мавок не узагаль-
нювали, а кожну по-особливому виділяли. На 
початку ХХ ст. дослідник Ю. Миролюбов запи-
сав у селах Подніпров’я імена двадцяти восьми 
«сестринець» (Корній, 2019: 80).

«Всі вони надзвичайно вродливі: стрункі, мають 
звабливі очі, довгі вії, розкішне довге волосся. 
Колір волосся буває різний: Березиця – білокоса, 
Вербиця – зеленокоса, Росяниця – з русявим, 
завжди вологим від роси волоссям, Грозовиця – з 
яскраво рудим волоссям, Житниця – золотокоса, 
Косана (Сана) – лісова мавка з чорним довгим до 
землі волоссям…» (Корній, 2019: 89).

«Голову мавки прикрашає вінок з листя дерева, 
у якому вона живе. Якщо мавка польова – то з кві-
тів польових. Лісові мавки скоряються господарю 
лісу – лісовику, польові – польовику. Ставлення 
до людей у мавок неоднозначне… Найворожіша 
до людей мавка Лобаста. Єдина з мавок, що 
активна взимку. Висока, наче дерево, білокоса й 
білотіла… має руки-крила та червоні нігті. Ними 
вона залоскочує до смерті, щойно зимовий сон 
склепить повіки» (Корній, 2019: 90).

Мавка поважає життєвий устрій лісового світу, 
його закони та правила існування. Леся Українка 
змалювала ідеалізований і сильний образ Мавки: 
лісова красуня намагається наблизити дійсність 
до мрії, на шляху до щастя її ніщо не може зупи-
нити. Вона без жалю покинула заради «людського 
хлопця» лісові хащі й могла б знайти з людьми 
спільну мову, якби всі вони були такими мудрими, 
як дядько Лев. «Як дівчина… ба ні, хутчій як 
панна, бо й руки білі, і сама тоненька, і якось 
так убрана не по-наськи…» (Українка, 2004: 18). 
Історія Мавки повертається до первісної єдності 
людського і стихійного. У цій казковій драмі вирі-
шальну роль відіграє романтичне ототожнення 
«особи» і «природи», що є ознакою натураліс-
тичного імпресіонізму. «Німого в лісі в нас нема 
нічого», – говорить Леся Українка устами Мавки 
(Українка, 2004: 17) і цим малює природу в «Лісо-
вій пісні» як живу, не відокремлюючи її від люд-
ського існування. Це суто романтичне сприйняття 
природи як міфу, за яким кожне дерево, камінь у 
західноєвропейських романтиків тлумачено як 
особу, як втілення окремої істоти. Природа не 
завжди чужа і ворожа людині. Вона стає близькою 
до людського й людське з’єднується з природним. 
Гортаючи ілюстрації книги «Чарівні істоти укра-
їнського міфу. Духи природи», можемо побачити, 
який вигляд має Мавка. Безумовно, це погляд 
художниці Ангеліни Канкави. Кожен портрет 
магічної істоти колоритний, деталізований, який 
привертає увагу читача.

Лісовик, гайовик, праведний дід, лісовий пан – 
ось як описує його Леся Українка: «Малий, боро-
датий дідок, меткий рухами, поважний обличчям; 
у брунатному вбранні барви кори, у волохатій 
шапці з куниці… курить люльку» (Українка, 
2004: 10). У п’єсі Лісовик – добрий і розважний 
дух лісу.

Ось що ми знаходимо на сторінках книги Дари 
Корній: «Він добрий, справедливий господар. 
Наші предки вірили, що коли ліс сігає певного 
обширу. Він отримує щось схоже на свідомість і 
волю, які матеріалізуються в дух. Чим сильніший 
та здоровіший ліс, тим могутніший лісовик. Це 
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дух одинак (не варто плутати з російським лєшим, 
який має жінку – кікімору), тому не зацікавлений 
у накопиченні матеріальних благ. Залежно від 
обставин, лісовик легко змінює зовнішність (веле-
тень, мурашка, сухий пень, птах), може набувати 
й людської подоби» (Корній, 2019: 10). Саме 
таким його описувала і Леся Українка: «Лісовик 
має тільки одне вухо – ліве, – воно велике й всечу-
юче. Лісовик істота справедлива й без причини не 
карає. Жодна подія в лісових володіннях не відбу-
деться без його відома та дозволу. Він передбачає 
небезпеки – гучно сурмить у ріг, попереджуючи 
усіх» (Українка, 2004: 12). Мисливці, лісоруби, 
звичайні селяни-збиральники намагалися дотри-
муватися неписаних правил поведінки в лісі, щоб 
не розгнівити лісовика. Саме таким був мудрий 
дядько Лев. Та коли ви накапостили – начувайтеся. 
«Обдурити лісовика неможливо. Зимує він у бар-
лозі, поруч із ведмедем. Прокидається навесні…» 
(Українка, 2004: 13).

Вода, за світобаченням праукраїнців, – одна з 
основних стихій світобудови. За давніми міфами 
й легендами, ця водна стихія існувала у вигляді 
первісного «синього моря». Вода – найважливі-
ший дар неба Матері-Землі, бо вона оживляє її та 
робить плодючою. Вода також виступає як спосіб 
магічного очищення. Земна вода поєднана з небес-
ною, а тому є символом морального і духовного 
очищення, що виявилось необхідним для героїв 
твору. Водна стихія у драмі-феєрії «Лісова пісня» 
представлена в різних іпостасях: озеро, болото, 
дощик, роси, сльози та ін. Вода стає символом ско-
роминучості земного життя і людських почуттів.

Подругою і сестрою Мавки була Русалка – 
нібито весела й безтурботна дівчина, а з іншого 
боку – підступна. Вона прагнула затягти Лукаша 
в болото, використавши допомогу Потерчат і під-
тримку Куця. Русалки – це духи водяної стихії. 
«Русавки (купалки, водяниці, лоскотухи) – богині 
земної води, які живуть на дні водоймищ» (Кор-
ній, 2019: 158). Своїм батьком Русалка називає 
Водяника. «Слово «Русалка» деякі дослідники 
поєднували зі словами «русло», тобто місце пере-
бування в річці. Русалки мають блакитне тіло, 
великі чорні або зелені очі. Волосся в них зелене, 
завжди розпущене, старанно доглянуте. Проки-
даються на весні, оберігають поля від повені чи 
посухи, а ще вміють пустувати. Своїм батьком 
Русалка називає Водяника (водяний, водовик, 
кум Гребінь) – міфічного царя, який володіє всією 
водою на світі, ставлення до людей неодноз-
начне» (Корній, 2019: 160). Водяник має чудо-
вий талант переверництва. Леся Українка описує 
його так: «Він древній сивий дід, довге волосся 

і довга біла борода всуміш з баговинням звиса-
ють аж по пояс. Шати на ньому – барби мулу, на 
голові корона із скойок. Голос глухий, але дужий» 
(Українка, 2004: 4).

«Потерчата (потороча, згибленя) – це душі 
дітей, що живуть по озерах або на болотах, ходять 
у темряві з каганчиком і тим світлом заманюють 
людей» (Українка, 2004: 9). Найвірогідніше назви 
є похідними від слів «терпіти», «потерпати», 
«страждати». Це немовлята, що померли одразу 
після народження без хрещення і стали потойбіч-
ною силою, ховали їх саме на озерах і болотах. «Це 
блудні вогники на болоті, наче каганці то спалаху-
ють, то гаснуть» (Українка, 2004: 14). У «Лісовій 
пісні» вони так пояснюють своє існування: «Нас 
матуся положила / і м’якенько постелила, / бо на 
ріння, на каміння / настелила баговиння, і лататтям 
повкривала…» (Українка, 2004: 14). Говорять про 
них й інші дійові особи: «…і бідним сиротятам-
потерчатам / каганчики водою заливає» ; «Еге! то 
знаю ж я! То Потерчата!» (Українка, 2004: 15).

Дара Корній інтерпретує образ потерчат у дусі 
народної міфології: «На Волині вважали поганою 
прикметою, якщо хату побудовано на місці похо-
вання дітей. Потерчата бояться блискавки, бо, 
якщо вона в них влучить, загинуть. Під час грози 
потерчата ховаються під ліщиною. Вважається, 
що блискавка не влучає в це дерево…» (Корній, 
2019: 101).

Відомою в українській міфології є постать 
Куця, чиє мовлення у драмі розкриває його роль 
і функції: «…бо він умів тримати з нами згоду. 
Було, і цапа чорного держить / при конях, щоб я 
мав на чому їздить» (Ячменьова, 2006). Людям 
відомо, що в стайні потрібно тримати чорного 
цапа для Куця, аби він не чіпав коней. Леся Укра-
їнка на означення лихої, нечистої сили вживає 
кілька лексем, в одному випадку називаючи її 
прямо, в іншому – свідомо оминаючи називання, 
дотримуючись поглядів на те, що ім’я нечистого 
часто згадувати, а особливо після заходу сонця, 
не можна. «Куць, щезник, той, що в скалі сидить. 
Назва походить від слова «щезати». Щезник є 
невидимим, однак має властивість перевтілюва-
тися. Чорна волохата істота з маленькими ріж-
ками на голові. Очі круглі, малі, червоні. Замість 
носа свиняче рило. Зуби дрібні, але гострі. Гострі 
й пазурі на пальцях ніг і рук. І, звісно, у нього 
довгий вертлявий хвіст. А ще він талановито грає 
на сопілці. У такі миттєвості стає видимим для 
людського ока… Його сопілка особлива. Кажуть, 
що в разі потреби за її допомогою щезник може 
зупиняти час – завдяки особливій мелодії, яку 
знає тільки він» (Корній, 2019: 14).
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Представником нечистого світу в драмі є Пере-
лесник, опис якого не різниться від народних уяв-
лень. Це чорт, що літає змієм, постає у вигляді 
молодого хлопця і зваблює дівчат: «…гарний 
хлопець у червоній одежі, з червонястим, буйно 
розвіяним, як вітер, волоссям, з чорними бровами, 
з блискучими очима». «Будь моя кохана! / Зве-
чора і зрана / самоцвітні шати буду приношати, / 
і віночок плести, / і в таночок вести, / і на крилах 
нести…» (Українка, 2004: 6).

Леся Українка майстерно оминає ім’я нечи-
стого, Той, що в скалі сидить, Той, що греблі рве, 
враховуючи вірування українців в те, що, коли зга-
дувати чорта занадто часто і без потреби, можна 
накликати його до хати.

Дуже небезпечні істоти – це Злидні, домові 
карлики, що призводять до зубожіння. Злидні – 
діти Недолі: «Не сама біда ходить, а з дітками». 
«Недоля – велике ледащо, немите й нечесане, 
погано вбране. Мотузком підперезане, яке без 
пуття охає та нарікає, прикульгує на обидві 
ноги та спирається на мотовило. Хустина дірява, 
брудна та геть уся у вузликах. Скільки вузлів 
та дірок – стільки нещасть у недолі» (Корній, 
2019: 228). Леся Українка в «Лісовій пісні» так 
описує злиднів: «Злидні – малі, зморені істоти, в 
лахмітті, з вічним гризьким голодом на обличчі» 
(Українка, 2004: 5). Магія слова може не лише 
приносити удачу, а й накликати біду, якщо мовити 
щось лихе не в ту хвилину. Чи не знали цього Лука-
шева мати з Килиною, бо самі наврочили нещастя 

в дім: «Бодай так вас самих посіли злидні! / Нехай 
того посядуть, хто їх кличе!» (Українка, 2004: 23).

У пролозі бачимо ще незайману, гармонійну 
природу. Причому природа протиставлена люд-
ському світові. Свобода порівнюється з «весняною 
водою», вітром, невпинним рухом і оновленням. 
У фіналі люди таки покидають ліс, повертаються 
до села, не знайшовши гармонії з природою.

Висновки. Отже, в п’єсі Лесі Українки «Лісова 
пісня» співіснують два світи: світ природи та її 
фантастичних істот і реальний світ звичайних 
людей, між якими є певний конфлікт. Міфологічні 
персонажі Лесі Українки в «Лісовій пісні» зобра-
жені саме такими, якими вони склалися в уяві 
українського народу. Проте кожну з демоноло-
гічних істот Леся Українка наділяє загальнолюд-
ськими рисами: вони відчувають і переживають 
радощі, невдачі, горе, родичаються, гніваються. 
Міфологічні істоти виявляються мудрішими 
від людей. Головний конфлікт у драмі полягає в 
боротьбі за світле, гармонійне життя, за мрію, за 
красу. Це стосується як світу людей, так і світу 
природи, оскільки і у світі міфологічних істот є 
світлі й темні. Ці два світи поєднує прагнення до 
гармонії співіснування, творчого начала, краси. 
Тому природа в п’єсі виступає в ролі дійової 
особи. Поповнити скарбницю знань про цікавий 
шар культурної спадщини давніх українців й від-
найти власний шлях до гармонії зі Світом варто і зі 
сторінок сучасної української книги Дари Корній 
«Чарівні істоти українського міфу. Духи природи».
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LANDESKUNDE VERMITTELN – KULTUR VERMITTELN

Der Artikel befasst sich mit der Frage der Anwendung der landeskundlichen Materialien im Fremdsprachen-
unterricht als Mittel zur Entwicklung interkultureller Kompetenz und zur Steigerung der Motivation beim Erlernen 
einer Fremdsprache, analysiert verschiedene wissenschaftliche Ansätze und Ansichten für die Lösung dieses Pro-
blems, untersucht die Rolle des landeskundlichen Ansatzes bei der Bildung des angemessenen Verständnisses von 
Fremdsprachen und Kulturen. Landeskundliche Kompetenz, deren Hauptaufgaben die Wissensvermittlung über das 
Land, dessen Sprache gelernt wird, die Motivation zum Erlernen einer Fremdsprache, die Entwicklung der Persön-
lichkeit der Schüler, die Bildung einer positiven Einstellung zu einer fremden Gesellschaft und das Verständnis, das 
keine Kultur statistisch sein kann, sind, wird von den Autorinnen als die Grundkompetenz für Fremdsprachenlehrer 
bestimmt. Im Artikel werden die Fragen der praktischen Anwendung der landeskundlichen Materialien mit dem Ziel 
der Erhöhung der Effektivität des Unterrichts analysiert, sowie die entsprechenden Anforderungen an authentische 
audiovisuelle, visuelle, gedruckte und Audiomaterialien, wie die Einhaltung der Altersmerkmale der Schüler und 
ihrer sprachlichen Erfahrung in der Mutter- und Fremdsprache, die Anpassung der landeskundlichen Materialien 
an Themen und Sprechsituationen im Klassenzimmer, das Vorhandensein neuer und interessanter Informationen, die 
Fähigkeit des Lernstoffs, angemessene Emotionen hervorzurufen und Motivation zum Erlernen einer Fremdsprache 
zu erhöhen. Die Studie ergab, dass der landeskundliche Aspekt ein wesentlicher Bestandteil des Fremdsprachenler-
nens geworden ist, da die Kenntnis einer Fremdsprache hilft, sowohl Meinungen kompetent ausdrücken, als auch 
bestimmte kulturelle Stereotypen loswerden. Die Anwendung der Landeskunde im Sprachunterricht ist eine notwen-
dige Voraussetzung für die soziokulturelle Entwicklung der Persönlichkeit und eine angemessene interkulturelle 
Kommunikation.

Schlüsselwörter: der landeskundliche Aspekt, interkulturelle Kompetenz, Dialog der Kulturen, die Hintergrundkennt-
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ВИКЛАДАТИ ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВСТВО – НАВЧАТИ КУЛЬТУРІ

У статті висвітлено питання використання країнознавчих матеріалів у навчанні іноземним мовам як засобу 
розвитку міжкультурної компетенції та підвищення мотивації до вивчення іноземної мови, проаналізовано різні 
наукові підходи й погляди щодо вирішення цієї проблеми, досліджено роль країнознавчого аспекту у формуван-
ні адекватного розуміння іноземної мови та іншомовної культури. Країнознавча компетентність, основними 
завданнями якої є передача знань про країну, мова якої вивчається, мотивація до вивчення іноземної мови, розви-
ток особистості учнів, формування позитивного ставлення до іншомовного суспільства та розуміння того, що 
жодна культура не може бути статичною, визначається авторами базовою компетенцією для викладачів іно-
земної мови. Наголошено на провідній ролі країнознавчих матеріалів у формуванні компетенції міжкультурного 
діалогу. Авторами статті детально проаналізовані проблематика практичного застосування лінгвокраїнознав-
чих матеріалів задля підвищення ефективності навчання та відповідні вимоги, які висуваються до автентичних 
аудіовізуальних, візуальних, друкованих, аудіоматеріалів, відповідність віковим особливостям учнів та їх мов-
леннєвому досвіду в рідній та іноземній мовах, відповідність країнознавчого автентичного матеріалу темам та 
мовленнєвим ситуаціям на занятті, вміст нової та цікавої для учнів інформації, здатність матеріалу викликати 
відповідні емоції, підвищувати мотивацію до вивчення іноземної мови, залучати учнів до «культурної» діяльнос-
ті. В результаті дослідження встановлено, що країнознавчий аспект став невід’ємною частиною навчання 
іноземним мовам, адже знання іноземної мови передбачають не лише здатність грамотно висловлювати дум-
ки, але й оволодіння певними культурними стереотипами. Використання країнознавчого підходу спрямоване на 
набуття фонових знань, які є необхідною передумовою соціокультурного розвитку особистості та адекватної 
міжкультурної комунікації.

Ключові слова: країнознавчий аспект, міжкультурна компетенція, діалог культур, фонові знання, носії мови, 
процес навчання.
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LINGUISTIC AND COUNTRY STUDIES TEACHING MEANS CULTURE TEACHING

This article deals with the role of the usage of the country studies aspect in teaching foreign languages as a mean of 
intercultural competence development and increasing motivation to learn foreign language. Various scientific views on 
this problem are analyzed in this article. The role of the country studies aspect in formation of adequate understanding of 
foreign language and foreign culture is investigated in the article. Country study competence is determined as the basic 
competence for teachers of foreign languages, as its main tasks are to transfer knowledge about the country, the language 
of which is studied, motivation to learn foreign language, development of students’ personality, formation of positive 
attitude toward foreign society and understanding that no culture can be static. The article emphasizes the leading role 
of country studies materials in the formation of competencies of intercultural dialogue. The authors of the article analyze 
the issues of practical application of country studies through language materials in order to increase the effectiveness of 
teaching; and the relevant requirements for authentic audiovisual, visual, printed, audio materials, such as compliance 
with age characteristics of students and their speech experience in native and foreign languages, compliance of country 
studies materials with topics and speech situations in the classroom, the content of new and interesting information for 
students, the ability of the material to evoke appropriate emotions, increase motivation to learn foreign language, to 
involve students in “cultural” activities. The study found that the country studies aspect has become an integral part 
of foreign languages studying, because knowledge of foreign language involves not only the ability to express thoughts, 
but also the mastery of certain cultural stereotypes. The usage of the country study approach is aimed at acquiring 
background knowledge, which is necessary prerequisite for socio-cultural development of the individual and adequate 
intercultural communication.

Key words: country studies through language aspect, intercultural competence, dialogue of cultures, background 
knowledge, native speakers, learning process.
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Konzepte von Landeskunde im DaF-Unter-
richt. Das Ziel der Landeskunde ist den Lernenden 
ein besseres Verständnis der Zielsprachenkultur zu 
vermitteln und den Rahmen der sprachlichen Kom-
munikation zu weiten. Fremdsprachenlernen ist ohne 
Landeskunde kaum denkbar – darauf wird nicht 
zuletzt auch im Gemeinsamen Europäischen Refe-
renzrahmen für Sprachen (GER) hingewiesen, in dem 
sprachliches Handeln in zahlreichen lebensweltlichen 
und interkulturellen Zusammenhängen verortet.

Ziele und Aufgaben des Artikels. Dem Zusam-
menwirken sprachlichen und landeskundlichen Ler-
nens wird damit besondere Relevanz zugeschrieben. 
Vor diesem Hintergrund ausgehend befasst sich unser 
Artikel damit, welche Themengebiete der Begriff 
Landeskunde umfasst, welcher Stellenwert sozio- 
und interkulturellem Wissen im Unterrichtsalltag 
eingeräumt werden sollte und wie dieses Wissen in 
kulturelles Bewusstsein und kommunikative Kompe-
tenz transferiert werden kann. Je nach Studiengang, 
um fremde Sprachen und Kulturen kennen zu lernen, 
sind zielorientierte Lehr- und Lernmaterialien erfor-
derlich, die diesem wachsenden Interesse gerecht 
werden und mit den neuesten Erkenntnissen aus 
der Fremdsprachenforschung Schritt halten können. 
Auf diese und die anderen Fragen versuchen wir in 
diesem Artikel die Antwort zu finden. Vermittlung 
von anderen Kulturen und Werten, sowie die Dar-
stellung anderer Lebensweisen sind unverzichtbare 
Säulen des Fremdsprachenunterrichts. Man stellt im 
landeskundlichen/kulturkundlichen Bereich jedoch 
fest, dass das Angebot an didaktisch aufbereiteten 
und geeigneten Handbüchern unzureichend ist. Unter 
Berücksichtigung praktischer Lehrerfahrung als Leh-
rende und durch Unterrichtsbeobachtung entstand 
der Wunsch festzustellen, wie der Erwerb von neuen 
Kulturkenntnissen optimiert und aktualisiert werden 
kann, und wie in der praktischen Unterrichtstätig-
keit solche landeskundlichen Kenntnisse vermittelt 
werden können. Vor diesem Hintergrund beschäf-
tigt sich der vorliegende Artikel zunächst mit dem 
Stellenwert der Landeskunde und der Kulturwissen-
schaft in der Translatorik und versucht ihre beson-
dere Bedeutung im Fremdsprachenerwerbsprozess 
zu erläutern. Wenn die Kulturen fremd für uns sind, 
wenn wir keine, wenig oder nicht genug Kenntnisse 
über fremde Leute haben, dann entstehen Stereotype, 
die uns helfen, in unterschiedlichen sozialen Kon-
texten zurechtzufinden. Die Landeskunde aber bietet 
die Möglichkeit, das Bild einer bestimmten sozialen 
Gruppe oder einer Kultur neu zu überdenken und 
umzuformen. Laut Duden ist Landeskunde “Wissen-
schaft von der Kultur, den geographischen Verhält-
nissen, den historischen Entwicklungen o. Ä. eines 

Landes“. Diese Definition könnte man im Grunde 
genommen für richtig halten, aber in Bezug auf die 
Methodik des Fremdsprachenunterrichts scheint sie 
bestimmt unvollständig zu sein. Landeskunde ist ein 
wichtiger und untrennbarer Bestandteil des Fremd-
sprachenunterrichts. Ihre Aufgaben im Zusammen-
hang mit DaF-Unterricht sind:

–	 Vermittlung der Kenntnisse;
–	 Motivation der Lernenden zum Erwerb einer 

Fremdsprache;
–	 Entwicklung der Persönlichkeit des Lernenden;
–	 positive Einstellung der zielsprachlichen 

Gemeinschaft gegenüber.
Die Landeskunde, die wir in den letzten Jahren 

verstärkt unter der Bezeichnung Kulturwissenschaft 
erforschen, gehört damit als wesentlicher Bestand-
teil zu Curriculum vieler Kommunikationsberufe 
und interdisziplinärer Studiengänge. Trotzdem fehlt 
heute – wie wir in diesem Artikel zeigen werden – 
noch ein eindeutiger Konsens über den Kern bzw. den 
Gegenstand dieses Faches und besonders über die 
methodologische Vorgehensweise bei der Vermitt-
lung landeskundlicher bzw. kulturwissenschaftlicher 
Kenntnisse. In diesem Kontext müssen wir uns mit 
zwei grundlegenden Fragestellungen beschäftigen: 
Was gilt es zu vermitteln? Wie?

Aufgaben der Landeskunde im Fremdspra-
chenunterricht. In der Weiter- und Fortbildung 
schlagen wir vor, vier unterrichtsrelevante Fragen der 
Landeskunde zu erarbeiten, die aus der Perspektive 
der internationalen Germanistik Herausforderungen 
an Lehrende und Lernende stellen.

1) Auswahl der Themen und Inhalte: Lehrende 
können auf Angebote in Lehrwerken zurückgreifen, 
stehen aber nicht selten vor Fragen, wie: Welche 
zusätzlichen Themen kann ich meinen Lernenden 
anbieten? Welche Informationen zur Vorbereitung 
des Unterrichts kann ich heranziehen? Wie schlage 
ich bei der Themenauswahl die Brücke zwischen 
Aktualität, Relevanz und Adressateninteresse? Dabei 
werden Kriterien zur Einschätzung der Angemessen-
heit von Themen, Inhalten, sowie mögliche Lernziele 
der Landeskunde diskutiert.

2) Materialerstellung: Landeskundliche Themen 
auszuwählen und Lernziele zu formulieren, führt im 
nächsten Schritt zur Erstellung eigener Materialien 
mit klar definiertem Adressatenbezug. Der Schwer-
punkt 2 stellt die Frage, welche didaktischen und 
gestalterischen Überlegungen im Mittelpunkt stehen 
und wie sich diese in eigenen Materialien zur Landes-
kunde widerspiegeln.

3) Unterrichtsgestaltung: Im Schwerpunkt 3 sollen 
Unterrichtszenarien entwickelt werden, welche unter 
der Berücksichtigung der Horizonte der Lernenden 
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die ausgewählten Themen angemessen vermitteln 
und je nach Lerngruppe und Lernziel verschiedene 
landeskundliche Ansätze und didaktische Vermitt-
lungsinstrumente in den Mittelpunkt der Themenbe-
arbeitung rücken.

4) Evaluation: Die Formulierung von Lernzielen 
und die Vermittlung von Inhalten führt schließlich zur 
Frage der Messbarkeit des Erlernten. Schwerpunkt 4 
beschäftigt sich damit, welche Instrumente geeignet 
sind, um landeskundliches Wissen und (inter-) kultu-
relle Kompetenzen zu messen und zu bewerten.

Die Landeskunde befasst sich mit einer Gesell-
schaft und ihrer aktuellen Entwicklung und umfasst 
die ganze Menge von verschiedenen Themen, die 
mit dieser Gesellschaft und mit dem von ihr bewohn-
ten Land eng verbunden sind. Zu den vorhandenen 
Themen gehören z.B. Politik, Wirtschaft, Ökonomie 
und Kultur. Es wurde bewiesen, dass „die Sprache 
als Kommunikationsmittel nicht ohne Bezug zu der 
Gesellschaft, in der die Sprecher dieser Sprache leben, 
vermittelt und erlernt werden kann, dass der Lerner 
Informationen über die natürlichen Bedingungen und 
das Leben der Bewohner eines Landes, seine politi-
schen, wirtschaftlichen, kulturellen Gegebenheiten 
und Entwicklungen benötigt” (Biechele, 1999).

Die DaF-Lehrer beschäftigen sich immer noch 
gerne mit der Frage, wie Landeskunde im Deutschun-
terricht am besten thematisiert und durchgeführt wer-
den soll. Sie konzentrieren sich aber natürlich auch 
auf den interkulturellen Landeskundeansatz, denn 
Sprach- und Kulturlernen sind eng verknüpft. Zahl-
reiche authentische Materialien wurden didaktisiert, 
zahlreiche landeskundliche Beispiele wurden schon 
hergestellt. Die neuen Medien ermöglichen erlebte 
und interkulturelle Landeskunde, interkulturelle Pro-
jekte, interkulturelle Kommunikation, die Lernenden 
können in realer Zeit mit realen Partnern kommu-
nizieren. Dank ihnen kann man die Motivation der 
Lernenden erhöhen, sie können das Land, die Kul-
tur, die Lebensbedingungen, Verhaltensweisen, Wel-
tanschauung und Denken der Menschen besser ver-
stehen, Vorurteile abbauen und Vertrauen aufbauen. 
Eine intensive Beschäftigung mit der „Eigenen Kul-
tur“ setzt die Auseinandersetzung mit der „fremden“ 
Kultur voraus. „Kultur in ihrem weitesten Sinne ist 
das, was dich zum Fremden macht, wenn du von zu 
Hause fort bist“, besagt eine bekannte Kulturdefini-
tion (Desselmann/Hellmich, 1981).

Damit wird zweierlei klar. Erstens: mit Fremdheit 
wird nicht eine feste Eigenschaft, sondern die Kenn-
zeichnung einer Beziehung gemeint. Die Fremd-
heit existiert nie an sich, sondern setzt immer einen 
anderen voraus, der den Ersten als fremd empfindet. 
Daraus folgt, zweitens: die Verortung von Fremdheit 

richtet den Blick des Betrachters auf die „Entde-
ckung“ der eigenen Kultur. Das Erreichen der Sen-
sibilisierung für die eigene Kultur, ein wichtiges Ziel 
auf dem Wege zur interkulturellen Kompetenz, ist 
ohne Spiegelung durch den fremden Blick denkbar. 
Wie bekannt, können das Wissen und die Relativität 
des Fremdheitsgefühls einen wichtigen Anstoß für 
den Prozess des interkulturellen Lerners geben. Der 
Lerner kann dabei jede Feststellung von Andersartig-
keit nutzen, um das eigene Register von Erwartungen 
und Zuschreibungen, die üblicherweise „automa-
tisch“ hergestellt und verwendet werden, zu formen.

In diesem Artikel möchten wir kurz über die Ein-
drücke von der deutschen Kultur, bezogen auf einige 
Beispiele während der Studienzeit von ausländischen 
Studenten, berichten. Sie messen ihre Eindrücke 
an dem Wertesystem, das sie kennen, nämlich der 
Kultur ihrer Heimatländer. Das heißt, dass sie sich 
darauf beziehen, wie sie die Unterschiede zwischen 
der Heimatkultur und der deutschen Kultur erlebt 
haben. Die Erfahrungen mit der deutschen Kultur 
haben die meisten durch ihren Aufenthalt zum Teil 
in Süddeutschland und zum Teil in Norddeutschland 
gesammelt.

Eine auffällige Eigenschaft der deutschen Kul-
tur ist der formelle Umgangston und der Respekt 
von Autoritäten. Die deutsche Art beim ersten zwi-
schenmenschlichen Umgang ähnelt dem Auftreten 
in den 60er Jahren, als das Siezen und der Gebrauch 
von Titeln ein wichtiger Bestandteil des formellen 
Umgangstons waren. Während des Studiums in einem 
deutschen Studiengang haben die ausländischen Stu-
denten mit deutschen Professoren zusammengearbei-
tet. Es war unheimlich wichtig, nicht zu vergessen, 
den deutschen Professor immer mit Herrn, Titel und 
Sie anzusprechen, weil es sonst als eine Beleidigung 
aufgefasst werden konnte. In anderen Ländern hat 
man daran gewöhnt, den Professor, die Vorgesetz-
ten usw. mit Vor- und Nachnamen (in einigen Län-
dern, wie z. B. Dänemark mit Du) anzusprechen. Der 
Gebrauch von Titeln in Kombination mit der Anrede 
„Sie“ erscheint dem Dänen nicht selten als ein Aus-
druck von Arroganz und Selbstbehauptung.

Der andere sehr interessante Aspekt in der deut-
schen Kultur ist das Begrüßungsritual. Die Rede ist 
von dem Händedruck. Das ist eine aktive Handlung, 
die schnell Kontakt schafft. „Ich sehe das als eine 
sehr positive Angewohnheit“, betont die ehemalige 
dänische Studentin, die sich erfreulicherweise in 
Dänemark wieder durchzusetzen beginnt. Durch die 
Begegnung mit der deutschen Kultur hat man über-
rascht feststellen müssen, wie unterschiedlich zwei 
Nationalitäten, die geographisch so nah beieinander 
liegen, denken, handeln und auftreten.
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Kulturkenntnisse sollen dazu beitragen, Verständ-
nis und Respekt für andere Verhaltensweisen zu 
entwickeln. Kulturkenntnisse über das andere Land 
zu besitzen, heißt zu wissen, was typisch für eine 
Gruppe von Menschen und weder angeboren noch 
sozial bedingt, sondern als Kodierung gemeinsa-
mer Werte entstanden ist, und was in Mentalität und 
Lebensform zum Ausdruck kommt. Oft entstehen die 
Kulturkenntnisse aus Vorurteilen und oberflächlichen 
Auffassungen über die Verhaltensweisen anderer. 
Deswegen kommt es leider oft zu Missverständnis-
sen, wenn zwei Kulturen aufeinanderstoßen. Wer 
längere Zeit im Ausland lebt, wird irgendwann auch 
die allgemein bekannten Klischees zumindest etwas 
vermissen. Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit sind 
Tugenden, die uns das Leben miteinander einfacher 
machen. Die meisten sind erfreut über ordentliche 
Arbeit und Dinge, die auch wirklich funktionieren 
und lange halten. In der Zeit der Globalisierung und 
der modernen Welt ist es zunehmend schwieriger, 
einzelne Nationen nach bestimmten Eigenheiten zu 
beurteilen. Auch typisch deutsche Gewohnheiten, 
Tugenden und Macken lassen internationalen Gege-
benheiten Platz. In vielen Städten wird amerikani-
sches Fastfood, sowie italienische Pizza gern geges-
sen, englische Musik ist neben den Volksliedern fest 
etabliert, und soziale Onlinenetzwerke breiten die 
persönlichen nationalen Grenzen schon seit langem 
aus. „Die Aufgaben sind alle sprachlichen Aktivitä-
ten, die „einen Sitz im Leben“ haben, d.h. die in die-
ser Form nicht nur im Kursraum stattfinden. Um diese 
Aufgaben zu lösen, brauchen wir Wörter, sprachli-
che Regeln, die Kenntnis von Textsorten und inter-
kulturellem Verhalten, sowie auch landeskundliche 
Kenntnisse und die Fähigkeit zu flüssigem Sprechen 
und Schreiben (Feigs, 1993). Wie bekannt, eignen 
sich die Lernaufgaben nicht nur zur Förderung der 
kommunikativen, sondern auch der interkulturellen 
Kompetenz. Laut East “liegt ihr besonderes Potenzial 
hierbei in der Möglichkeit, einen Interaktionsraum zu 
schaffen, wo die Lernenden unterschiedliche kultu-
relle Perspektiven kennenlernen, aushandeln und neu 
definieren können“ (Heyd, 1991). Vorteil von Lern-
aufgaben ist somit, dass sie einerseits eine authenti-
sche und bedeutsame Kommunikation anregen und 
andererseits interkulturelles und transkulturelles Ler-
nen gestatten. Durch die Vermittlung von Wissen und 
den Erwerb von Kompetenzen sollen Lernende in der 
Lage sein, sich in fremdsprachigen Umgebungen zu 
bewegen und interkulturelle Begegnungssituationen 
sprachlich zu bewältigen. Ihre Handlungsfähigkeit 
bezieht sich aber nicht nur ausschließlich auf die 
Sprache: Lernende sollen auch dazu fähig sein, all-
tagskulturelle Phänomene verstehen zu können und 

Empathie und Offenheit zu entwickeln. Es handelt 
sich hier besonders um die sogenannte „implizite 
Landeskunde“ und die versteckten oder geheimen 
landeskundlichen Botschaften, die von den Lernen-
den auf den ersten Blick nicht entdeckt und sofort 
erschlossen werden können. Sie können oft von ihnen 
falsch verstanden oder interpretiert werden. Infol-
gedessen sollten die Lehrenden für die Zwecke des 
Fremdsprachenunterrichts nur solche Texte wählen, 
die das Bild des anderen Landes objektiv, sorgfältig, 
differenziert und sachgerecht zeigen.

Die landeskundlichen Inhalte sollen zur Heraus-
bildung und Weiterentwicklung der kommunikativen 
Fähigkeit beitragen. Indem die Lernenden landes-
kundliche Inhalte kennen lernen, lernen und üben 
sie zeitgleich fremdsprachliche Strukturen oder neue 
Vokabeln. Die Landeskunde beeinflusst und unter-
stützt im großen Maße die Wortschatzvermittlung. 
Wenn sich die Lernenden zu landeskundlichen Inhal-
ten (z.B. zu dem Gelesenen oder Gehörten) Meinung 
äußern möchten, sind sie dazu gezwungen, den ent-
sprechenden Wortschatz in der richtigen Situation zu 
verwenden und ihr Weltwissen zu aktivieren. Das sind 
alles landeskundliche Kenntnisse, die den Lernenden 
helfen, die fremde Sprache effektiver zu erwerben 
und sich besser in neuen Situationen zurechtzufinden 
(Krumm, 1992).

Die Lehrenden sollen den Unterricht so gestalten, 
dass alle Sprachfertigkeiten der Lernenden gleicher-
maßen entwickelt werden können. „Die Landeskunde 
wird in die Spracharbeit einbezogen und trägt zwei-
felsohne zur Entwicklung sowohl rezeptiver als auch 
produktiver Fertigkeiten bei. Durch die Begegnung 
mit landeskundlichen Materialien (mit Zeitungen, 
Zeitschriften, Gedichten, Liedern, Radio- und Fern-
sehsendungen etc.) und durch entsprechende Steue-
rung und Unterstützung seitens der Lehrkraft entwi-
ckeln die Lernenden ihre Kommunikationsfähigkeit. 
Sie erlernen eine große Menge neuer Wörter, werden 
allmählich dazu fähig, sich an Gesprächen zu beteili-
gen, machen sich mit bestimmten festen Gebrauchs-
formen vertraut, die sie dann in vielen schriftlichen 
und mündlichen Äußerungen wie Briefe, Berichte 
oder Beschreibungen anwenden können“ (Krumm, 
1992). Außerdem soll im Unterricht mehr beobachtet 
und beschrieben und weniger interpretiert und bewer-
tet werden.

Die Rolle der Landeskunde bei der Entwicklung 
des stillen Lesens ist auch zu erwähnen. „Texte zum 
stillen Lesen sorgen für eine anschauliche Vorstellung 
vom Leben der Menschen im Land der Zielkultur“. 
Besonders von Bedeutung sind die Lesestoffe aus Zei-
tungen oder Zeitschriften, die aktuell, interessant und 
originell verfasst werden. Sie werden für die Zwecke 
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des Fremdsprachenunterrichts nicht vereinfacht oder 
entstellt. Man muss aber die Lernenden früher auf die 
Arbeit mit einem Text vorbereiten. Sie sollen erfah-
ren, wie die wichtigsten Informationen bei der Ver-
arbeitung landeskundlicher Texte zu entnehmen sind 
(Goethe-Institut, 2016).

Das Hörverstehen ist eine wichtige Fähigkeit, 
die im FSU mit Hilfe der Landeskunde auf jeden 
Fall geübt werden muss. Dazu eignen sich am bes-
ten z.B. Radio-, und Fernsehsendungen, speziell für 
diese Zwecke gestaltete Hörtexte zu landeskundli-
chen Gegebenheiten oder verschiedene Hörspiele. 
Eine gewisse Unterstützung leisten: Notizenmachen 
oder landeskundliches Bildmaterial, das eine Vorstel-
lung von den Gegebenheiten im Zielland schafft. Als 
Überprüfung des Verstehens können Gruppendiskus-
sionen oder Wiedergabe des Gehörten vorgeschlagen 
werden (Goethe-Institut, 2016).

Bei der Auswahl von landeskundlichen und kul-
turbezogenen Lernzielen und Inhalten sollten die 
Prinzipien der Lerner- und Handlungsorientierung 
berücksichtigt werden. Wenn Interessen und Wün-
sche der Lernenden, ihr objektiver Bedarf, ihr Wissen 
und Können, ihre Lerngewohnheiten und Einstellun-
gen zur Zielkultur beachtet werden, wenn die Aus-
wahl der Inhalte im Unterricht aktuell und möglichst 
für die Lernenden relevant ist, sind sie aktiv, moti-

viert und offen, ihre Aufmerksamkeit und ihre Wahr-
nehmungsfähigkeit sind hoch.

Fazit. Die Aufgabe dieses Artikels war zu bestim-
men, welche Rolle die landeskundlichen Inhalte beim 
Fremdsprachenerwerb spielen könnten. Es lässt sich 
nicht bestreiten, dass die Landeskunde beim Fremd-
sprachenerwerb heutzutage nicht wegzudenken ist. 
Die Landeskunde vermittelt nicht nur die Kenntnisse, 
über die die Lernenden verfügen müssen, um erfolg-
reich zu kommunizieren, sondern auch zahlreiche 
Informationen über die Mentalität, Verhaltensweise 
und Gewohnheiten der Bewohner des Zielsprachen-
landes. Die landeskundlichen Kenntnisse können 
nicht nur Kommunikationsfähigkeit entwickeln. Sie 
helfen den Lernenden, Situationen richtig zu erfassen 
und zu deuten. Sie sind auch Voraussetzung für die 
Aufnahme der Kontakte und für die Verständigung 
mit den Muttersprachlern.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die 
hier vorgeschlagenen landeskundlichen Materialien 
bzw. Aufgaben vielfältige Einsatzmöglichkeiten bie-
ten und mit Sicherheit das Interesse der Lernenden 
ansprechen. Sollten die.

Aufgabenformate nicht auf Anhieb Interesse 
wecken, so geschieht dies sicherlich nach ihrem ers-
ten Unterricht im eigenen Kurs: dafür wünschen wir 
allen gutes Gelingen.

LITERATURVERZEICHNIS
1. Biechele M. Didaktik der Landeskunde. Langenscheidt, 1999.
2. Desselmann/Hellmich Didaktik des FSUs. 1981.
3. Feigs W. Interkulturelle Kommunikation und Landeskunde. DaF. 1993. № 2. Р. 78–79.
4. Heyd G. Deutsch lehren. Frankfurt a. M., 1991.
5. Krumm H. J. Landeskunde. Fremdsprache Deutsch. 1992. № 6. Р. 16–19.
6. Goethe-Institut. Kurzfilme und Werbespots im Deutschunterricht. 2016. URL: http://www.goethe.de/lhr/prj/fab/dein-

dex.htm (Stand 03.08.2016).

REFERENCES
1. Biechele, M. (1999): „Didaktik der Landeskunde“, [Didactics of regional studies], Langenscheidt. [in German].
2. Desselmann/Hellmich (1981): „Didaktik des FSUs“, [Didactics of the FSU]. [in German].
3. Feigs, W. „Interkulturelle Kommunikation und Landeskunde“, [Intercultural Communication and Regional Studies] 

in: DaF, 2/1993 (78–79). [in German].
4. Heyd, G. (1991): „Deutsch lehren“, [To Teach German], Frankfurt a. M. [in German].
5. Krumm, H. J. : “Landeskunde“ in: „Fremdsprache Deutsch“, [Regional Studies in: Foreign Language German]  

6/1992 (16–19). [in German].
6. Goethe-Institut (2016): Kurzfilme und Werbespots im Deutschunterricht. Online: [Short films and commercials in 

German lessons. Online:] http://www.goethe.de/lhr/prj/fab/deindex.htm (Stand 03.08.2016). [in German].



127ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

Киселюк Н. Прагматика взаємодiї вербальних i невербальних емотивних засобiв…

УДК 811.111
DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863/35-8-20

Наталія КИСЕЛЮК,
orcid.org/ 0000-0002-8401-8579

кандидат філологічних наук,
доцент кафедри іноземної та української філології

Луцького національного технічного університету
(Луцьк, Україна) kyselyuk@ukr.net

ПРАГМАТИКА ВЗАЄМОДІЇ ВЕРБАЛЬНИХ І НЕВЕРБАЛЬНИХ  
ЕМОТИВНИХ ЗАСОБІВ У ФОРМУВАННІ ЕКОЛОГІЧНОСТІ ПОВІДОМЛЕННЯ 

В АНГЛОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ

Стаття присвячена проблемам аналізу взаємодії вербальних і невербальних засобів комунікації. Розглянуто 
їхній вплив на створення екологічного повідомлення. Стверджується, що емоційна складова частина присутня в 
будь-якому типі повідомлення і відіграє значну роль у спілкуванні. Розгляд емоційності як важливого регулятора 
прагматики висловлення визначає місце лінгвістики емоцій у прагма- та комунікативній лінгвістиці. Доведено, 
що комунікативно-прагматичні й етичні аспекти спілкування безпосередньо впливають на емоційність мовлен-
ня та зумовлюють вибір вербальних і невербальних засобів комунікації.

Емоції в мовленні набувають великого значення, оскільки семантика та прагматика засобів мовлення впли-
вають на психоемоційний стан мовця, сприяючи або ж заважаючи досягненню комунікативних цілей. Емотивна 
компетенція є складовою частиною комунікативної, саме тому правильне використання емотивних невербаль-
них компонентів комунікації значно підвищує комунікативну компетенцію мовленнєвих партнерів у плані праг-
матики спілкування. Емотивна функція невербальних засобів спілкування розкривається у їхньому потенціалі 
виражати різні емоції, переживання та почуття комунікантів. Актуальність вивчення взаємозв’язку та законо-
мірностей взаємодії емоцій і невербальної поведінки людини підтверджує той факт, що до 93% емоційно-оцін-
ної інформації передається за допомогою невербальних компонентів спілкування. Включення різних невербальних 
компонентів до процесу комунікативної взаємодії розглядається як бажання встановлення емоційного контак-
ту, надання позитивної чи негативної оцінки тому, що відбувається.

Дотримання правил невербальної комунікації за умов соціальної інтеракції є вкрай важливим, оскільки зни-
жує імовірність виникнення перешкод на шляху отримання інформації через невербальний канал, а також забез-
печує більш чітку та правильну її інтерпретацію. Позитивна ввічливість застосовується з метою демонстрації 
турботи, співчуття або захоплення; приділення уваги потребам, бажанням та інтересам слухача; встановлен-
ня і підтримання контакту та сприяє екологічній комунікації.

Екологічне мовлення персонажів англомовного художнього дискурсу марковано такими прагматичними 
феноменами: стратегією позитивної ввічливості, актами, загрозливими для обличчя співрозмовників; максима-
ми ввічливості; непреференційними або преференційними мовленнєвими ходами; актомовленнєвою специфікою.

Акти, загрозливі для обличчя співрозмовника, застосовуються як негативна оцінка поведінки співрозмовни-
ка, що не відповідає соціальним стереотипам. Такі акти демонструють дотримання кооперативних максим і 
можуть посилюватися невербальними компонентами комунікації.

Стратегію позитивної ввічливості можна розглядати як екологічний регулятор мовленнєвої поведінки, спря-
мований на підвищення ефективності комунікації та орієнтований на емоційно позитивне спілкування. Невер-
бальні засоби впливу, що використовуються комунікантами в ході конфлікту, мають різкий характер, вира-
жають неприязнь і ворожість, частково або повністю ігнорують принцип ввічливості, тому не відповідають 
критеріям екологічності. Причиною породження неекологічних емоційних дій є небажання адресанта зберегти 
позитивне обличчя адресата.

Ключові слова: вербальні та невербальні компоненти комунікації, екологічне / неекологічне мовлення, комуні-
кативні цілі, стратегія позитивної ввічливості, акт, загрозливий для обличчя співрозмовника.
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PRAGMATICS OF INTERACTION OF VERBAL AND NON-VERBAL EMOTIVE 
MEANS OF COMMUNICATION IN FORMATION OF ECOLOGICAL MESSAGE  

IN ENGLISH LITERARY DISCOURSE

The article deals with analyzing interaction of verbal and nonverbal means of communication and their impact on an 
ecological message. The emotional component is stated to be present in any type of a message and to play a significant 
role in communication. Emotivity, as an important regulator of pragmatics of the utterance, determines the place of 
emotive linguistics in pragmalinguistics and communicative linguistics. It is proved that the communicative-pragmatic 
and ethical aspects of communication affect directly emotional capability of speech and determine the choice of verbal 
and nonverbal means of communication.

Emotions in speech play a very important role, since the semantics and pragmatics of the communicative means 
affect the psychoemotional state of the speaker, contributing or hindering the achievement of communicative goals. 
Emotive competence is a component of communicative competence. Consequently, the correct use of emotive non-verbal 
components of communication improves greatly the linguistic performance of speech partners in terms of pragmatics. The 
emotional function of non-verbal means of communication is revealed in their ability to express various emotions and 
feelings of communicants. The relevance of studying the relationship between a person’s emotions and non-verbal behavior 
proves the fact that up to 93% of emotional-evaluative information is transmitted by means of non-verbal components 
of communication. The involvement of various non-verbal components in the process of communicative interaction is 
considered as an intention to establish emotional contact, provide a positive or negative assessment of circumstances.

Implementation of regulations in non-verbal communication during social interaction is extremely important, as it 
reduces the risk of obstacles while obtaining information through a non-verbal channel. Besides, it provides clearer and 
more correct interpretation of the information. Positive politeness is used to show concern, empathy, or admiration; to 
pay attention to the needs, desires, and interests of the listener; to establish and maintain contact. So, it contributes to 
ecological communication.

Ecological speech of characters in English literary discourse is marked by the following pragmatic phenomena: the 
strategy of positive politeness, acts that threaten an addressee’s positive face; maxims of politeness; non-referential or 
preferential speech moves; speech act peculiarities.

Face-threatening acts are used as a negative assessment of the other person’s behavior that does not correspond 
to social stereotypes. Such acts demonstrate compliance with cooperative maxims and can be enhanced by non-verbal 
components of communication.

Positive politeness strategy can be considered as an ecological regulator of speech behavior, aimed at improving 
the effectiveness of communication and focused on emotionally positive communication. Non-verbal means of influence 
used by communicants during a conflict are harsh, they express hostility and partially or completely ignore the principle 
of politeness. Therefore, they do not correspond to the criteria of ecological communication. Non-ecological emotional 
actions are generated by unwillingness of the addresser to maintain a positive face of the addressee.

Key words: verbal and non-verbal components of communication, ecological / non-ecological speech, communicative 
goals, positive politeness strategy, face-threatening act.

Свідомість і комунікативна поведінка людини 
в дискурсивних практиках неодноразово ставали 
об’єктом вивчення різних лінгвістичних студій. 
З огляду на загальну тенденцію сучасної науки 
до антропоцентризму виправданим є незмінний 
інтерес до осмислення прагматики вербальних і 
невербальних емотивних засобів у мовленні. За 
останні роки спостерігається підвищений інтерес 
науковців до нового напряму лінгвістичних дослі-
джень – емотивної еколінгвістики, яка набула 
наукової значущості та практичної цінності у 
багатьох царинах діяльності людини, а особливо 
у комунікації (Шаховский, 2013).

Постановка проблеми. Однак поза межами 
наукових пошуків залишається низка проблем, 
пов’язаних із прагматичною зарядженістю різ-
норівневих одиниць, що використовуються для 
створення екологічного повідомлення. Крім того, 
питання про роль емоційної складової частини та 
її вплив на екологічну / неекологічну комуніка-
цію, на наш погляд, залишається відкритим.

Аналіз досліджень. Проблема оптимізації 
спільної діяльності за допомогою ефективної 
комунікації пояснює той факт, що в останні роки 
стали особливо інтенсивно розроблятися теоре-
тичні проблеми, пов’язані із задоволенням інтер-
есів комуніканта. Із цього погляду особливий 
інтерес становлять теоретичні аспекти мовного 
впливу адресанта на адресата, можливість про-
грамування реакції одержувача повідомлення за 
допомогою вербальних та невербальних засо-
бів (Пирогова, 2001; Иссерс, 2008; Серякова, 
2012). Це пов’язано з тим, що семантика слова 
і його прагматика через енергетичну потуж-
ність емоцій впливає на емоційну свідомість і 
волю людини, що відбивається на її поведінці. 
Актуальність вивчення взаємозв’язку та зако-
номірностей взаємодії емоцій і невербальної 
поведінки людини підтверджує той факт, що до 
93% емоційно-оцінної інформації передається 
за допомогою невербальних компонентів спіл-
кування (Mehrabian, 2009: 182).
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Мета цієї роботи – з’ясувати, як вербальні та 
невербальні компоненти, взаємодіючи між собою, 
формують екологічні / неекологічні повідомлення 
та впливають на адресата, а також проаналізувати 
виявлені прагматичні особливості вербальних і 
невербальних засобів при формуванні екологіч-
ного повідомлення.

Виклад основного матеріалу. Нині у лінг-
вістиці немає чіткого визначення термінів «еко-
логічна / неекологічна комунікація». У цьому 
дослідженні ми пропонуємо відносити до нееко-
логічної комунікації будь-які вербальні / невер-
бальні засоби, стратегії та тактики комунікативної 
поведінки, які суперечать комунікативно-прагма-
тичним та етичним нормам і, таким чином, зни-
жують ефективність мовленнєвого спілкування та 
досягнення комунікативних цілей.

З огляду на це особливо актуальним стає роз-
гляд теоретичних аспектів функціонування у 
мовленні стратегічних засобів впливу і побудови 
структури мовленнєвих актів, способів і особли-
востей нарощування іллокутивних сил. З іншого 
боку, функціонально-прагматичний аналіз дозво-
ляє дослідити прикладний аспект проблеми мов-
ного впливу на адресата.

Як відомо, основною одиницею стратегії вва-
жається тактика – сукупність прийомів і форм 
діяльності, спрямованих на реалізацію тієї чи 
іншої стратегії. В основі комунікативної тактики 
лежить невизначена кількість мовленнєвих дій, 
які безпосередньо сприяють здійсненню конкрет-
ної комунікативної стратегії (Иссерс, 2008).

Варто зазначити, що інформація, яка переда-
ється невербальними засобами, також відіграє 
важливу роль у процесі спілкування. На користь 
цього твердження висуваються різні аргументи: 
1) у комунікації невербальна інформація володіє 
високим ступенем довіри; 2) невербальні ком-
поненти сприймаються на підсвідомому рівні, 
отже, їх складніше виділити в мові; 3) за неу-
згодженості вербальних і невербальних склад-
ників повідомлення може виникнути недовіра 
до поданої інформації. (Пирогова, 2001: 546). 
Крім того, аналіз функціонального потенціалу 
невербальних знаків у номінативному просторі 
є невід’ємною частиною наукових досліджень у 
галузі невербалістики. У низці наукових праць, 
виконаних на матеріалі англомовного худож-
нього дискурсу (Крейдлин, 2002; Серякова, 
2012; Calero, 2005), простежується тенденція 
розгляду невербальних компонентів комунікації 
(голосу, усмішки, виразу обличчя, проксемічних 
дій, зорової поведінки) як функціонально необ-
хідних і значущих.

Комунікативна поведінка, як вербальна, так і 
невербальна, має свої особливості через відмін-
ності вибору тих чи інших засобів комунікації, їх 
вживання в різноманітних ситуаціях спілкування. 
Функціональний потенціал невербального каналу 
комунікації далі розкривається в його здатності 
передавати інформацію про роль, соціальний ста-
тус, домінантну позицію учасників комунікатив-
ного акту, їхню професійну належність (Calero, 
2005: 17). Ідеться про так звану дейктичну функ-
цію, завдання якої – вказувати на референта та 
його характеристики (Серякова, 2012: 123).

Вибір засобів комунікації у процесі спілку-
вання не є вільним. Цей вибір має соціокуль-
турну природу і зумовлюється особливостями 
соціальних відносин, якими керується людина у 
повсякденній діяльності, включаючи комуніка-
тивну. Принцип відбору мовних засобів залежить 
від організації суспільства, зокрема від того, які 
ситуації суспільство вважає типовими та якої 
поведінки воно вимагає від людини в цих типових 
ситуаціях. Наприклад:

ALBUS: So how do we decide – which compartment 
to go in …

ROSE: We rate them all and then we make a 
decision.

ALBUS opens a door – to look in on a lonely 
blond kid – SCORPIUS – in an otherwise empty 
compartment. ALBUS smiles. SCORPIUS smiles back.

ALBUS: Hi. Is this compartment …
SCORPIUS: It’s free. It’s just me.
ALBUS: Great. So we might just – come in – for a 

bit – if that’s okay?
SCORPIUS: That’s okay. Hi. (Thorne, Tiffany, 

Rowling, 2016: 6).
Як свідчить вищенаведений приклад, невер-

бальний компонент комунікації «посмішка», яким 
обмінялися комуніканти, разом із вербальними 
засобом на позначення оцінки ситуації (great), 
а також ввічливим припущенням (we might just, 
if that’s okay) є соціально зумовленим ситуацією 
першого знайомства і прагненням комунікантів 
справити один на одного гарне враження. Така 
взаємодія вербальних і невербальних компонентів 
комунікації повністю відповідає комунікативно-
прагматичним та етичним нормам спілкування, 
а отже, є екологічною. З огляду на вищезгадані 
компоненти комунікації можемо говорити про 
застосування мовцями стратегії позитивної ввіч-
ливості, основна мета якої – зберегти позитивне 
обличчя мовця. Під позитивним обличчям мовця 
ми маємо на увазі особу, сповнену позитивного 
змісту, яка бажає бути позитивно сприйнятою 
партнером по комунікації.
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Стиль комунікації безпосередньо пов’язаний 
зі стратегією ввічливості, яка передбачає комп-
лекс певних мовленнєвих дій, направлених на 
досягнення комунікативної цілі – продемонстру-
вати солідарність, задоволення, бути поміче-
ним, зрозумілим тощо. Лінгвістична реалізація 
позитивної ввічливості у багатьох відношеннях 
є вербальною поведінкою близьких людей, котрі 
у повсякденному спілкуванні виявляють інтерес 
один до одного. Аналізуючи стратегії позитивної 
ввічливості або солідаризації зі співрозмовником, 
не можна оминути питання максим ввічливості, 
насамперед максим великодушності, симпатії, 
згоди та скромності. Наприклад:

And suddenly we’re in the Great Hall and 
PROFESSOR McGONAGALL is standing at the front 
with a big smile on her face.

PROFESSOR McGONAGALL: And I’m 
pleased to announce Gryffindor’s newest member 
of the Quidditch team – our – (she realizes she 
can’t be partial) your superb new Chaser – Rose 
GrangerWeasley.

The hall erupts into cheers. SCORPIUS claps 
alongside them all.

ALBUS: Are you clapping her too? We hate 
Quidditch and she’s playing for another House.

SCORPIUS: She’s your cousin, Albus.
ALBUS: Do you think she’d clap for me?
SCORPIUS: I think she’s brilliant. (Thorne, 

Tiffany, Rowling, 2016: 15).
Втілена у прикладі максима великодушності 

передбачає обмеження або навіть відмову мовця 
від власних інтересів на користь інтересів іншого. 
Дотримуючись такої максими, співрозмовники 
підтверджують важливість для них іншої людини, 
її здібностей, побажань тощо. У наведеному при-
кладі максими симпатії та великодушності репре-
зентовані невербальними кінесичними засобами 
посмішки (a big smile on her face) та фонаціями 
(The hall erupts into cheers). Даючи позитивну 
оцінку призначення Роуз ловцем (SCORPIUS 
claps, she’s brilliant), адресат (Скорпіус) задля 
збереження свого позитивного обличчя гото-
вий відмовитися від конкуренції та традиційних 
поглядів на гру, які склалися на факультеті (We 
hate Quidditch and she’s playing for another House). 
Таким чином, взаємодія вербальних і невербаль-
них засобів у вищеописаній ситуації свідчить не 
лише про екологічність обраної стратегії, а й про 
екологічність супутніх їй максим.

Звернення до категорії ввічливості має надзви-
чайно важливе значення, оскільки комунікація – 
це не лише обмін інформацією, але також і засіб 
демонстрації відносин. Саме невміння або неба-

жання співрозмовників продемонструвати своє 
ставлення один до одного відповідно до норм сус-
пільства і до конкретних очікувань партнера при-
зводить до комунікативних невдач. Наприклад:

ALBUS: – (ROSE hits him again.) Rose, will you 
please stop hitting me?

ROSE: I’m not hitting you.
ALBUS: You are hitting me, and it hurts.
SCORPIUS’s face falls.
SCORPIUS: She’s hitting you because of me.
ALBUS: What?
SCORPIUS: Listen, I know who you are, so it’s 

probably only fair you know who I am.
ALBUS: What do you mean you know who I am?
SCORPIUS: You’re Albus Potter. She’s Rose 

Granger-Weasley. And I am Scorpius Malfoy. My 
parents are Astoria and Draco Malfoy. Our parents – 
they didn’t get on.

ROSE: That’s putting it mildly. Your mum and dad 
are Death Eaters!

SCORPIUS (affronted): Dad was – but Mum 
wasn’t.

ROSE looks away, and SCORPIUS knows why 
she does.

ALBUS looks from an uncomfortable ROSE to 
a desperate SCORPIUS (Thorne, Tiffany, Rowling, 
2016: 7).

Із прикладу видно, що небажання одного з 
комунікантів (ROSE) спілкуватися з новим зна-
йомим, які проявляються через невербальні знаки 
(ROSE hits him, ROSE looks away), зводить нані-
вець старання іншого учасника комунікації бути 
ввічливим (desperate SCORPIUS, SCORPIUS 
(affronted), SCORPIUS knows why she does). Так-
тильний засіб впливу, що використовуються кому-
нікантом у ході спілкування, має різкий, бруталь-
ний і навіть больовий характер (You are hitting 
me, and it hurts) і виражає неприязнь і ворожість, 
ігнорує принцип ввічливості, тому не відповідає 
критеріям екологічності. Таким чином спілку-
вання зазнає невдачі, а мета – справити гарне вра-
ження під час першого знайомства – не досягнута. 
Така невербальна поведінка комуніканта є неко-
ректною, оскільки загрожує негативному і пози-
тивному обличчю його співрозмовника, який, 
по-перше, має виправдовуватися, спростовуючи 
відкриті звинувачення (Your mum and dad are 
Death Eaters!), що порушує свободу його кому-
нікативних дій (загроза негативному обличчю), 
і, по-друге, не зважає на почуття адресата (небез-
пека позитивному обличчю), котрому може бути 
неприємно розповідати про своїх батьків.

З іншого боку, негативне обличчя адресанта 
(Роуз) надає їй певну свободу дій, реалізує її право 
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бути незалежною від етикетних норм. Дівчинка не 
маскує свої мовленнєві акти під «ввічливі» та не 
переймається психологічним станом співрозмов-
ника. Обрана нею комунікативна поведінка супер-
ечить етичним нормам спілкування. З погляду 
коопераційної раціональності та цілеспрямова-
ності спілкування така поведінка порушує мак-
симу релевантності та є неекологічною.

Отже, повернення другого співрозмовника до 
основного ходу розмови та виправдання за своє 
походження не змінює ані факту загрози його 
обличчю, ані комунікативного ускладнення його 
відповіді бічним мовленнєвим ходом, а також 
ходом-виправданням. Такі комунікативні дії свід-
чать про непреференційність не лише мовленнє-
вого ходу, що містить звинувачення у негідному 
походженні, але й висловлень, які є відповіддю 
на таке звинувачення. Таким чином, можемо 
зробити висновок про те, що максима релевант-
ності / нерелевантності сприяє формуванню 
екологічності / неекологічності повідомлення, 
а непреференційні мовленнєві ходи порушують 
екологічність спілкування.

У реальному спілкуванні обов’язково виника-
ють відхилення від принципу кооперації, оскільки 
комуніканти не завжди дотримуються максим 
кооперації та релевантності та тим самим ство-
рюють загрозу для обличчя адресата. Як свідчить 
опрацьований ілюстративний матеріал, мовленнє-
вими актами, що несуть найбільшу загрозу пози-
тивному обличчю адресата, є вираження несхва-
лення, критика, скарга, обговорення табуйованих 
тем тощо. Загроза позитивному обличчю адресата 
полягає передусім в індиферентності адресанта 
стосовно почуттів і потреб слухача. Наприклад:

HARRY: Al-Albus, I’ve been exchanging owls with 
Professor McGonagall – she says you’re isolating 
yourself – you’re uncooperative in lessons – you’re 
surly – you’re –

ALBUS: So what would you like me to do? Magic 
myself popular? Conjure myself into a new House? 
Transfigure myself into a better student? Just cast a 
spell, Dad, and change me into what you want me to 
be, okay? It’ll work better for both of us. Got to go. 
Train to catch. Friend to find.

ALBUS runs to SCORPIUS, who is sitting on his 
case – numb to the world. (Thorne, Tiffany, Rowling, 
2016: 25).

У наведеному прикладі адресант (Гарі Поттер) 
критикує адресанта (Албуса) за його небажання 
вчитися належним чином у Хогвардсі. Ефект 
критики посилюється за рахунок полярності 
думок співрозмовників. В аналізованому фраг-
менті спостерігаємо використання такої сти-
лістичної фігури, як повтор (you’re isolating 
yourself – you’re uncooperative in lessons – you’re 
surly – you’re –), а також еліптичні конструкції 
(Magic myself popular? Conjure myself into a new 
House? Transfigure myself into a better student?), 
які свідчать про надзвичайну емоційну напругу 
мовців. Несхвалення поведінки Албуса призво-
дить до загрози його позитивному обличчю.

Слід звернути увагу на те, що відповідно до 
дотримання або порушення максим кооперації 
акти, які містять загрозу для обличчя співрозмов-
ника, цілком відповідають принципу коопера-
ції, оскільки вони позбавлені ухильності, засобів 
непрямого вираження інформації. Такі акти пере-
важно є прозорими й інформативними за своєю 
іллокуцією, відповідають максимі якості інформа-
ції та є безпосередньою реакцією на попередній 
мовленнєвий хід співрозмовника, демонструючи 
відповідно дотримання максими релевантності. 
Що ж до екологічності, то такі мовленнєві акти 
негативно впливають на емоційний стан мовця. 
Крім того, комунікативна ціль впливу на адресата 
не досягнута. Отже, можемо зробити висновок про 
те, що мовленнєві акти, які містять загрозу пози-
тивному обличчю адресата, є неекологічними.

Висновки. Аналіз теоретичних джерел та ілю-
стративного матеріалу допоміг нам дійти висно-
вку, що комунікативно-прагматичні й етичні 
аспекти спілкування безпосередньо впливають 
на емоційність мовлення і, таким чином, зумов-
люють вибір вербальних і невербальних засобів 
комунікації. Емоції в мовленні набувають вели-
кого значення, оскільки семантика та прагматика 
засобів мовлення впливають на психоемоційний 
стан мовця, сприяючи або ж заважаючи досяг-
ненню комунікативних цілей. Причиною поро-
дження неекологічних емоційних дій є небажання 
адресанта зберегти позитивне обличчя адресата. 
Стратегію позитивної ввічливості можна розгля-
дати як регулятор мовленнєвої поведінки, спрямо-
ваний на підвищення ефективності комунікації та 
орієнтований на емоційно позитивне спілкування.
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ДОСЛІДЖЕННЯ АНГЛОМОВНИХ ТОПОНІМІЧНИХ НАЗВ  
ІЗ ПОЗИЦІЇ ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВСТВА

Формування комунікативної компетенції у студентів під час вивчення іноземної відбувається шляхом оволо-
діння соціокультурною складовою частиною вивчення мови, що полегшує подолання бар’єрів спілкування, слугує 
розв’язанню проблем міжкультурної комунікації, а загалом сприяє формуванню діалогу культур.

Одним із завдань лінгвокраїнознавства як предмету, націленого на відтворення у навчальному процесі відо-
мостей про національно-культурну специфіку мовного спілкування, є вивчення топонімів – лексичних одиниць, які 
позначають реалії, географічні назви. Топоніми у країнознавстві вивчають мову як символи регіональної культу-
ри і, таким чином, відображають історію, середовище існування та навколишнє середовище місця.

У статті розглянуто назви окремих населених пунктів і географічні назви у складі виразів i фразеологіч-
них одиниць, котрі мають у своїй структурі топоніми. Досліджувані лінгвокраїнознавчі одиниці насамперед 
пов’язані з історією, культурою, економікою, національним складом населення міст і регіонів.

У процесі проведення дослідження були використані такі методи: аналітично-описовий – для розгляду та 
характеристики особливостей назв окремих населених пунктів, міст, штатів США, фразеологізмів, що міс-
тять географічні назви; метод аналізу – для дослідження специфіки словотворення запропонованих лексичних 
одиниць; процедура кількісного аналізу – для опису елементів застосовування досліджуваних топонімів, які вхо-
дять до складу неофіційних назв американських прізвиськ міст і штатів.

Як показало дослідження, географічна назва – стилістично нейтральне слово – набуває експресивного зна-
чення у складі словосполучення та фразеологізму і стає їх невід’ємною частиною. Цьому сприяли історичні, соці-
альні та культурні фактори. Отже, наше топонімічне дослідження було спрямоване на встановлення зв’язку 
між топонімічними назвами й об’єктивною реальністю.

Ключові слова: топоніми, географічна назва, лінгвокраїнознавство, культурний спадок, населений пункт, 
фразеологічна одиниця, експресивне значення.
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INVESTIGATION OF ENGLISH TOPONIMIC NAMES  
FROM THE POINT OF VIEW OF LINGUISTIC COUNTRY STUDIES

To form the communicative competence when learning a foreign language students have to master the socio-
cultural component of language learning. The culture and country study as well facilitate overcoming barriers to 
communication, serve to solve problems of intercultural communication, and, furthermore, contribute to the formation 
of intercultural dialogue.

One of the tasks of linguistic country studies, as a subject aimed at reproducing in the educational process information 
about the national and cultural specifics of language communication, is the study of toponyms – lexical units that denote 
realities, geographical names. Toponyms in linguistic country study serve as symbols of regional culture and thus reflect 
the history, habitat and environment of the place.

The article considers the names of individual settlements, as well as geographical names in the composition of 
expressions and phraseological units, which have toponyms in their structure. The studied linguistic units, predominantly, 
are connected with the history, culture, economy, national composition of the population of cities and regions.

To provide the research, the following methods were used: analytical and descriptive method was used to consider 
and characterize the names of individual settlements, cities, states of the United States, as well as phraseological 
units containing geographical names; method of analysis was used to study the specifics of word formation in the 
proposed lexical units; quantitative analysis procedure method was used to describe the implementation patterns of 
the studied toponyms.

Research has shown that a geographical name is a stylistically neutral word which acquires an expressive meaning 
in word combination and phraseological unit. Our toponymic research was aimed at establishing the origin of some 
names of towns, states, regions and to show their connection with country’s history from the point of view of linguistic 
country studies.

Key words: toponyms, geographical name, linguistic country studies, cultural heritage, inhabited locality, 
phraseological unit, expressive meaning.

Постановка проблеми. Серед провідних 
компетентнісних вимог до підготовки сучасних 
бакалаврів-філологів у ЗВО України є «здатність 
вільно оперувати спеціальною термінологією для 
розв’язання професійних завдань; здатність вико-
ристовувати у професійній діяльності системні 
знання про основні періоди розвитку мови та літе-
ратури, що вивчається, від давнини до ХХІ ст., 
еволюцію напрямів, жанрів і стилів, чільних пред-
ставників…» тощо (Про затвердження стандарту, 
2019). Таке формування комунікативної компе-
тенції студентів відбувається шляхом оволодіння 
соціокультурною складовою частиною вивчення 
мови, що полегшує подолання бар’єрів спілку-
вання, слугує розв’язанню проблем міжкультур-
ної комунікації, а загалом сприяє формуванню 
діалогу культур.

Формування соціокультурних знань і вмінь 
передбачає поглиблення знань про країну, мова 
якої вивчається, її культурні, наукові, історичні 
реалії, суспільних діячів і культурні постаті, а 
також звичаї, правила, норми, ритуали. Така мето-
дика викладання іноземної мови через ознайом-
лення з культурою її носіїв за посередництвом цієї 
мови має наукову назву «лінгвокраїнознавство».

Аналіз досліджень. Перші згадки про лінгво-
країнознавство з’явилися у роботі російських вче-
них В. Г. Костомарова та Є. М. Верещагіна «Лінг-
вістична проблематика країнознавства у процесі 
викладання англійської мови» («Лингвистичес-
кая проблематика страноведения в преподавании 

русского языка иностранцам» (Москва, 1971)), 
де науковці «лінгвокраїнознавство» описали як 
«спосіб ознайомлення учнів із дійсністю країни 
мови, що вивчається» (Верещагін, 1976). Пізніше 
зміст цього терміна був переосмислений та уточ-
нений, і «лінгвокраїнознавство» надалі почали 
трактувати як методичну дисципліну, націлену на 
відтворення в навчальному процесі відомостей 
про національно-культурну специфіку мовного 
спілкування носія мови з метою забезпечення 
міжкультурної компетенції учнів / студентів. 
Завданням лінгвокраїнознавства є вивчення еле-
ментів загальнонаціональної культури, які вті-
люються в літературному мовному стандарті, що 
обслуговує цілу націю.

Вітчизняні науковці переважно розглядають 
поняття «лінгвокраїнозанавство» як навчальний 
предмет і визначають його місце у «викладанні 
української мови як іноземної» (Стеценко, 2009) 
або підкреслюють необхідність формування 
лінгвокраїнознавчої (Осадча, 2015) чи лінгвосо-
ціокультурної компетентності (Zelenska, 2020), 
у вивченні іноземних мов як у школах, так і в 
ЗВО студентами-магістрами немовних спеці-
альностей.

Одним із найменш досліджених елементів регі-
ональної культури в контексті лінгвокраїнознав-
ства можна вважати топоніми, тому мета нашого 
дослідження – виявити походження та проаналі-
зувати деякі окремі англомовні географічні назви 
(топоніми), сполучення слів і фразеологізмів, до 
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складу яких входять географічні назви, – назви 
сіл і міст, районів міст, штатів тощо. Крім того, 
необхідно провести кількісний аналіз топоні-
мів-реалії, які від початку свого існування віді-
гравали важливу політико-економічну роль, були 
центрами культурного і світського життя. Більше 
того, з топонімами пов’язано багато значних, а 
часом і кумедних подій, відображених у слово-
сполученнях і фразеологізмах, що розглядаються.

Для досягнення поставленої мети були вико-
ристані такі методи дослідження: аналітично-
описовий – для розгляду та характеристики осо-
бливостей назв окремих населених пунктів, міст, 
штатів США, фразеологізмів, які містять геогра-
фічні назви; метод аналізу – для дослідження спе-
цифіки словотворення запропонованих лексич-
них одиниць; процедура кількісного аналізу – для 
опису елементів застосовування досліджуваних 
топонімів, що входять до складу неофіційних назв 
американських прізвиськ міст і штатів.

Виклад основного матеріалу. Топонімічні 
дослідження мають зазвичай мультидисциплі-
нарний характер. У будь-якій мові слова, які під-
даються перетворенню в топоніми, охоплюють 
широкий семантичний діапазон – від імен людей, 
посилань на населені пункти, зоонімів, фітоні-
мів, гідронімів, оронімів до загальних назв, що 
відображають природу місцевості. Проте процес 
формування топонімів зазнає постійних змін та 
оновлень, переважно тому, що реальність, на яку 
посилаються топоніми, зазнає змін та оновлень, 
іншою причиною можуть бути історичні події та 
зміни геополітичного простору.

Toпоніми формують спеціальну групу оно-
мастичних реалій (Єрмоленко, 2001). Як лексичні 
елементи, що позначають реалії, географічні 
назви, топоніми належать до особливо цікавих 
феноменів у сфері власних назв, які несуть певну 
соціокультурну інформацію, яскраве національне 
забарвлення. Саме через високий ступінь інфор-
мативності й етнокультурного наповнення топо-
німи є цікавими для досліджень вітчизняними і 
зарубіжними науковцями. Дослідники переважно 
характеризують вказаний різновид онімів у межах 
системи прізвиськ певної мовної спільноти (Лео-
нович, 2007: 11), аналізують конотативні топо-
німи як особливий тип власних імен, штатів і міст 
США (Канна, 2009: 12), досліджують прецедентні 
феномени (Селіванова, 2006: 492–493; Зосімова, 
2019: 50–58).

Розглядаючи тoпоніми як об’єкт дослідження 
лінгвокраїнознавства, нагадаємо, що лінгвокра-
їнознавство насамперед слід розуміти як аспект 
методики викладання іноземних мов, у якому 

досліджуються прийоми ознайомлення тих, хто 
вивчає мову, з новою для них культурою. Для 
використання чи комунікації іноземною мовою 
учасники мовленнєвого акту повинні мати пев-
ний досвід як нелінгвістичних знань (знань про 
навколишній світ), так і лінгвістичних (знання 
мови). Такі спільні для учасників комунікатив-
ного акту знання одержали назву фонових знань 
(калька з англійського background knowledge). 
Фонові знання включають насамперед загально-
людські знання, регіональні відомості, і з погляду 
лінгвокраїнознавства розуміються як спільність 
відомостей мовців певної національної культури 
(Яновська, 2014).

Топоніми – невід’ємна частина фонових знань 
носіїв певної мови та культури; у них, немов у 
дзеркалі, відображена історія народу, історія засе-
лення й освоєння певної території, тому саме ця 
частина лексики здавна привертає увагу не лише 
філологів, а й істориків, етнографів, географів 
тощо. Базисом є наука топоніміка, що вивчає 
географічні назви, їхнє походження, смислове 
значення, розвиток, сучасний стан, написання і 
вимову. Топоніміка є інтегральною науковою дис-
ципліною, яка розташована на стику трьох наук і 
використовує дані із трьох галузей знань цих наук: 
географії, історії та лінгвістики (Гаврющенко, 
2017). Отже, топоніми – це лінгвістичні поняття, 
оскільки вимагають розуміння фонетичної історії 
мов, а також інформації про діалектологію та лек-
сику (етимологічні та історичні словники, слов-
ники місцевих мов) тощо.

Топоніміка відрізняється надзвичайною ста-
лістю. Як тільки слово або словосполучення пере-
творилося у назву населеного пункту, місцевості, 
річки тощо, воно відразу ж стає власною назвою, 
і ця особливість міцно за ним закріплюється. 
Географічні назви, що створені одним народом, 
а сприймаються іншим, який розмовляє іншою 
мовою, можуть піддаватися лише так званій фоне-
тичній адаптації.

Географічні назви є носіями культурного 
спадку, серед них можна виділити велику групу 
топонімів-реалій, котрі пов’язані з якимись поді-
ями із життя народу – носія мови та культури і 
виконують у мові, крім своєї основної функ-
ції найменування географічного об’єкта, низку 
додаткових функцій. Прикладами таких реалій 
можуть бути назви міст, селищ (Томахин, 1982).

Appomattox – Аппоматокс, селище у штаті 
Biрджінія, де в 1865 р. відбулася капітуляція пів-
денноамериканської армії під командуванням 
генерала Лі, і ця подія вважається закінченням 
громадянської війни у США (1861–1865 рр.).
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Jamestown – Джеймстаун, перше англійське 
поселення на північноамериканському конти-
ненті, на території штату Вірджинія, в гирлі річки 
Джеймс.

Plymouth – Плімут (містечко у штаті Маса-
чусетс, найстаріше поселення в Новій Англії, 
засноване отцями-пілігримами в 1620 р., які при-
були на кораблі «Мейфлауер» («Mayflower»). 
Назване на честь англійського міста Плімут, 
звідки пішов у плавання через Атлантику кора-
бель. Miсце висадки має назву Plymouth Rock – 
Плімутська скеля чи просто Rock (скорочено від 
Plymouth Rock).

Yorktown – Йорктаун, місто у штаті Вірджи-
нія, місце капітуляції англійських військ (17 лис-
топада 1781р.), яка стала закінченням Війни за 
незалежність США.

Cumberland – Камберленд, селище у штаті 
Меріленд, де починалася Сumberland Road – Кам-
берлендська дорога, яка відіграла велику роль в 
освоєнні земель за Аппалачами.

Toledo – Tолідо, місто у штаті Огайо. Стало відо-
мим через так звану «толідську війну» (Toledo war, 
1835) за розподіл земельних угідь між штатами.

Abilene – Aбілін, ковбойське місто у штаті Кан-
зас, початковий пункт абілінського та чісхольм-
ського трактів (Chisholm Trail). Чісхольмський 
тракт, яким переганяли худобу, простягнувся від 
Сан-Антоніо (Техас) до Абіліна (Канзас).

Для топонімів характерна велика кількість 
прізвиськ штатiв.

The Ancient Dominlon (the Old Dominion) –  
«старий домініон». Офіційне прізвисько штату 
Bіpджинія, на території якого виникла перша 
англійська колонія на Північноамериканському 
континенті – Джеймстаун. Колонія була засно-
вана «джентльменами», які розраховували на 
легке життя за рахунок праці інших. Звідси й 
походить інше прізвисько Вірджинії історичного 
характеру – the Cavalier State, «штат кавальєрів» 
(кавальєри Biрджинії під час англійської буржуаз-
ної революції XVII ст. виступили на боці короля, 
проти парламенту).

The Quaker State – «квакерський штат». Пріз-
висько штату Пенсільванія, заснованого як коло-
нія квакерів Вільямом Пенном. Жителів штату 
називають Quakers. Квакери – члени релігійної 
християнської общини, заснованої в Англії в 
середині XVII ст. Квакери заперечують інститут 
священиків, проповідують пацифізм, займаються 
благодійністю. Їх переслідували англійський уряд 
і англіканська церква, і, починаючи з 60-х рр. 
XVII ст., багато общин квакерів емігрували в Пів-
нічну Америку.

The Hard-Case State – «штат тертих людей». 
Прізвисько штату Орегон асоціюється з важкими 
умовами життя перших поселенців у період коло-
нізації штату.

The Constitution State – «штат конституції» 
(Коннектикут), де у 1639 р. вперше серед північ-
ноамериканських колоній були прийняті так звані 
«Fundamental Orders», які надалі послужили осно-
вою для конституції США.

The First State – «перший штат». Під час Війни 
за незалежність штат Делавер першим ратифіку-
вав конституцію CША, що послужило основою 
для цього офіційного прізвиська.

The Last Frontier – «останній кордон». 
Рекламне прізвисько штату Аляска, де ще багато 
необжитих земель.

Інколи, маючи на увазі яку-небудь історичну 
подію, автор не говорить про неї прямо, а називає 
те місце, де вона відбулася, наприклад: We fought 
Lexington to freе ourselves, we fought Gettysburg 
to free others (Fr. Norris). Lexington – Лексинг-
тон (місто в Америці, де відбулася перша битва 
під час Bійни за незалежність північноамери-
канських колоній 1775–1783 рр.); Gettysburg – 
Геттicберг (місто, де 1–3 липня 1863 р. північні 
штати отримали вирішальну перемогу над 
рабовласниками Півдня під час громадянської 
війни у США).

У цьому реченні метонімічне вживання гео-
графічних назв особливо ускладнює розуміння, 
оскільки в аналогічних випадках для адекватного 
сприйняття всього того, що заховано за геогра-
фічною назвою, недостатньо лише географічних 
знань – необхідні також і знання історії країни.

Ще важче, не знаючи історії, розібратися із 
вживанням і перекладом фразеологізмів, котрі 
містять географічні назви. Розглянемо деякі 
англійські фразеологізми, до складу яких входять 
географічні назви (Клычков, 1987).

All ship-shaре and Bristol-fashion aбо Bristol-
fashion and ship-shape – у зразковому порядку.

Із XIV–XV ст. місто Брістоль стало другим 
(після Лондона) портом країни. На його верфях 
будувалися чудові кораблі, які здійснювали бага-
томісячні подорожі до берегів Америки й Африки. 
Заслужена слава кораблів, збудованих у Брістолі, 
відображена в цьому фразеологізмі.

Brummagem або brumma button – фальшива 
монета.

Brummagem – спрощ. від Вirmingham. У XVII ст. 
в Бірмінгемі широкого розмаху набуває карбування 
фальшивих монет, а також виробництво дешевих, 
зроблених без смаку прикрас, які імітували справ-
жні коштовності.
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У XIX ст. слово Birmingham набуває нового зне-
важливого відтінку, пов’язаного із промисловим 
переворотом, що відбувся в Англії, і зміною вигляду 
багатьох міст країни. Сіpі промислові міста з чор-
ними димарями (серед них Бірмінгем – одне з пер-
ших промислових міст Англії) стали уособленням 
пошуків нового, незрозумілого життя, яке не сприй-
мається прихильниками старої сільської Англії.

To grin like а Cheshire cat – усміхатися, посмі-
хатися на весь рот (досл. посміхатися як чешир-
ський кіт).

Існують такі пояснення походження цього фра-
зеологізму:

1. Англійське графство Чешир здавна сла-
виться своїми сирами. Певний період часу голо-
вкам чеширського сиру надавали форму котячої 
голови, яка шкірилася на весь рот.

2. На родинному гербі однієї зі шляхетних сімей, 
які проживали у графстві Чешир, був зображений 
лев. Багаторазове копіювання місцевими художни-
ками геральдичного знаку для pізноманітних виві-
сок призвело до того, що грізний «цар звірів» став 
подібний на усміхненого кота.

To send smb. to Coventry – бойкотувати когось, 
перестати спілкуватися з кимось, ігнорувати кого-
небудь (досл. відправити кого-небудь у Ковентрі). 
Лексикографічні джерела пропонують такі варі-
анти тлумачення походження цього фразеологізму:

1. Під час англійської буржуазної революції 
(XVIII ст.) у місті Ковентрі знаходилася тюрма, 
до якої під охороною доправляли супротивників 
нової буржуазної влади. Ковентрі, таким чином, 
був для роялістів мiсцем заслання і вигнання.

2. Жителі Ковентрі відчували глибоку неприязнь 
до солдатів, котрі розташовувалися на постій у їхніх 
будинках. Це почуття неприязні було настільки 
сильним, що, якщо жінку бачили в товаристві вій-
ськового, то з нею відразу поривали всі стосунки. 
Ворожість жителів міста стала причиною того, 
що військова служба в Ковентрі вважалася непри-
ємною і небажаною повинністю, виразом громад-
ського осуду, відчуженням від інших людей.

True as Coventry blue – вираз, який вжива-
ється під час укладання комерційної угоди й озна-
чає, що угода має чесний характер. Цей фразео-
логізм пов’язаний зі словосполученням Сoventry 
blue, яке мало значення «справжній синій колір»: 
у місті Ковентрі знали секрет виробництва синьої 
фарби, що не линяла під час прання.

А (wise) man of Gotham – людина, котра 
робить дурниці. Готам – населений пункт, що зна-
ходиться недалеко від міста Нотінгема. Ніхто не 
знає напевно, коли і чому англійські дотепники 
вибрали героями своїx жартів і анекдотів жителів 

Готама. Згідно з однією з версій вони здійснювали 
численні дурниці, роблячи це навмисно, щоб уник-
нути сусідства короля Джона, який збирався збу-
дувати недалеко від Готама свій замок-фортецю. 
Жителі Готама, зрозумівши, що король обкладе їх 
додатковими податками, вирішили піти на хитрощі 
та вдати із себе божевільних. Коли королівські 
посланці побачили багато людей, котрі здійсню-
вали безглузді вчинки, вони поспішили покинути 
Готам і переконали короля Джона не влаштовувати 
поруч свою резиденцію. Ось чому жителям Готама 
приписують вираз «more fools pass through Gotham 
than remain in it» – більше дурнів проїжджає через 
Готам, ніж живе в ньому.

Go to Halifax, Go to Bath – вирушай у Галі-
факс, вирушай у Бат (евфемізми, що замінюють 
вираз «Іди до біса»).

Галіфакс – місто у графстві Йоркшир. Волоцюги 
і злидарі, які блукали дорогами середньовічної 
Англії, обходили його стороною. У місті, відомому 
своїми ткацькими мануфактурами, аж до 1650 р. 
діяв закон, що надавав його жителям право вима-
гати смертної кари для кожного, хто був викри-
тий у крадіжці куска тканини вартістю більше 
13,5 пенса. Рішення суду виконувалося за допомо-
гою спеціального механічного приcтосування, яке 
нагадувало гільйотину (Halifax Gibbet) і здобуло 
собі недобру славу. Таким чином, вираз to go to 
Halifax набув значення «йти на смерть, у пекло».

Бат – живописне місто-курорт на річці Ейвон. 
Знамените своїми лікувальними джерелами, місто 
здавна було популярним серед англійської аристо-
кратії. У період реставрації монархії в Англії (друга 
половина XVІІ ст.) аристократична верхівка, коли 
приїзджала в Бат, відкрито демонструвала сво-
боду звичаїв, за що її дуже осуджували пуритани, 
які прозвали Бат царством сатани (the Devil’s own 
playground). У вустах пуритан вираз to go to Bath 
oзначав «йти до диявола (в пекло)». У сучасній 
англійській мові вирази Go to Hallfаx і Go to Bath 
стали тотожними.

To be on the high-road / highway to Needham – 
бути на межі розорення / банкрутства (досл. бути 
на шляху в Нідам). Такі два слова визначають 
сенс цього фразеологізму: 1) Needham – похідне 
слово (nеed – нужда, бідність+ham – суфікс, який 
досить часто зустрічається в назвах англійських 
міст, наприклад, Cheltenham, Rotherham тощо) і 
2) Needham Market – невеличке село недалеко від 
міста Iпсвіча.

То сarry сoals to Newcastle – возити щось 
туди, де цього і так достатньо, займатися безглуз-
дою справою (досл. возити вyгiлля в Ньюкасл, з 
рос. їхати в Тулу зі своїм самоваром). Ньюкасл – 
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центр англійської вугільної промисловості. Перші 
вугільні копальні розроблялися тут ще в ХVII ст.

Scarborough warning, Lydford law – фразео-
логізми, що мають такі значення: 1) розправа без 
суду і слідства, 2) попередження, зроблене за дуже 
короткий термін.

Скарборо – мiсто у графстві Йоркшир. У цьому 
місті в XVI ст. королівські чиновники практику-
вали розправу без суду над розбійниками, обґрун-
товуючи свої дії формулою «blow first, warning 
later» – спочатку покарати, а потім розібратися. 
Історичною ілюстрацією виразу Scarborough 
warning стало в XVII ст. швидке і несподіване 
захоплення Томасом Страффордом однієї з фор-
тець Скарборо. Найближчий помічник короля 
Карла І, страченого згодом під час англійської 
буржуазної революції, Т. Страффорд відзначався 
надзвичайною жорстокістю і здобув собі нена-
висть народу всієї країни.

Дуже цікаві фразеологізми з топонімами, які 
означають рід занять людей (Collins, 1987).

New York finеst – «браві молодики Нью-Йорка» 
(прізвиська нью-йоркських поліцаїв).

Тyburn blossom – молодий злодій, правопо-
рушник (Тyburn – місце для публічних страт у 
Лондоні до 1783 р).

Bull of Bashan – «васанський бик», тобто 
людина, яка голосно говорить (Вashan – область 
у Палестині на схід від Йорданії, що славилася у 
давнину великою рогатою худобою).

Наведемо ще декілька прикладів виразів із 
топонімами на суспільно-політичну тематику.

Dutch bargain – угода, яка завершується випив-
кою (також wet bargain); угода, вигідна лише для 
однієї сторони, однобока угода (вживання слова 
Dutch походить від англо-голландської конкурен-
ції на морях у XVII ст.).

California blankets – каліфорнійські ковдри 
(газети, якими накривалися безробітні, що ночу-
вали у парках).

Serbonian bog – безвихідне становище (від 
назви болота, яке висохло у Єгипті, де, як кажуть, 
у стародавні часи загинули багато солдатів).

From China to Peru – скрізь, повсюди (вираз 
вперше вжитий С. Джонсоном).

Donnybrook Fair – галасливе збіговисько, 
збори, гомін, базар (за назвою щорічної ярмарки, 
що проходила до середини XIX ст. недалеко від 
Дубліна).

Kentish fire – голосне висловлювання аудито-
рією своєї незгоди або нестриманості (виникло у 
зв’язку із проведенням у Кенті в 1828–1829 рр. гуч-
них зборів, спрямованих проти Catholic Releif Bill).

The Queen of Adriatic – перлина Адріатики – 
Венеція.

A Philadelphia lawyer – складна, заплутана 
справа.

Як показало дослідження, топоніми досить 
часто зyстрічаються у сленгу (Спієрс Ричард, 
1991), зокрема американському, і переважно озна-
чають наркотики. Цілком зрозуміло, що утво-
рення сленгового виразу пов’язане з місцем виро-
щування або розповсюдження певного наркотикa. 
Haприклад, Acapulko gold (мapихyaнa), California 
cornflakes (кокаїн), Manhattan white, Manhattan 
silver (pізні види марихуани), Меxican brown 
(коричнева мариxyана).

Висновки. Одним із завдань лінгвокраїноз-
навства як предмету, націленого на відтворення 
в навчальному процесі відомостей про націо-
нально-культурну специфіку мовного спілку-
вання, є вивчення топонімів – лексичних одиниць, 
що позначають реалії, географічні назви. Топо-
німи у країнознавстві вивчають мову як символи 
регіональної культури і, таким чином, відобра-
жають історію, середовище існування та навко-
лишнє середовище місця.

Нами були розглянуті топоніми: назви окре-
мих населених пунктів, географічні назви у складі 
виразів і фразеологічних одиниць (останні ста-
новлять найбільший інтерес). Як показало дослі-
дження, географічна назва – стилістично ней-
тральне слово – набуває експресивного значення 
у складі словосполучення та фразеологізму і стає 
їхньою невід’ємною частиною. Цьому сприяли 
історичні, соціальні та культурні фактори.
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ІВАН ВИШЕНСЬКИЙ ЯК ПРЕДСТАВНИК АРХЕТИПНОГО ОБРАЗУ  
ЛЮДИНИ ДУХУ В ЛІТЕРАТУРІ ЕПОХИ БАРОКО

Статтю присвячено дослідженню особистості І. Вишенського, в образі якого втілився один із ідеалів мас-
кулінності доби Бароко, характерними рисами якого є патріотизм, істинна шляхетність духу, стриманість 
у плотських бажаннях, аскетизм, моральність, неприйняття несправедливості й гноблення. Доведено, що під 
впливом християнської релігійності та чернечої аскети в полемічній літературі письменника сформувалося уяв-
лення про чоловіка як носія духу, тобто репрезентовано архетипний образ Духовної людини. Наголошується, 
що світоглядне підґрунтя ідей афонського аскета багато в чому спирається на реформаційні ідеї, доповнені 
ісіхастськими й ранньохристиянськими поглядами. Доводиться, що, розглядаючи в полемічних творах проблеми 
моралі, пізнання, соціального устрою, І. Вишенський спирався на ідею несумісності Бога і світу, протиставляю-
чи два світи: світу трансцендентного, як світу добра та істини, протиставляв світ земний, створений Богом із 
нічого, нестабільний, тимчасовий, гріховний. Проаналізовано, що, відповідно до концепції двох світів, в І. Вишен-
ського вибудовується вчення про людину, яка суміщає в собі дві сутності: людину «зовнішню», що є невід’ємною 
часткою природи й суспільства, і «внутрішню», природа якої пов’язана зі світом трансцендентного. Духовне 
й тілесне в природі людини І. Вишенський рішуче розмежовував. Зв’язок між Богом і людиною здійснюється 
завдяки розуму. Авторки зауважують, що так як обов’язковою ознакою істинної церкви полеміст уважав від-
мову від власності, а також від сім’ї, «від себе і своїх», то це вчення варто розглядати як типову середньовічну 
утопію хіліастичного походження. Авторки дійшли висновку, що в полемічній літературі Івана Вишенського 
активізувався архетипний образ Духовної людини (Тихої людини) та Мудреця. Сам образ письменника як могут-
ньої особистості, самовідданого патріота свого народу, незламного борця проти католицизму й унії, викривача 
соціального й національного гноблення є також утіленням цих архетипних образів.

Ключові слова: полемічна література, Бароко, архетип Людини Духу, духовне, тілесне.
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Купцова Т., Колiєва I. Iван Вишенський як представник архетипного образу людини…

ІVAN VYSHENSKIY AS THE REPRESENTATIVE OF THE ARCHETYPICAL IMAGE 
OF A SPIRITUAL MAN IN THE BAROQUE LITERATURE

The article deals with the personality of I. Vyshenskiy whose image embodies one of the masculine ideals of the 
Baroque. The distinguishing features of this masculine ideal are patriotism, a true nobility of spirit, restraint of corporeal 
desires, asceticism, morality, nonacceptance of inequality, and oppression. It has been proved that the polemic literature 
of the writer under the influence of the Christian religiosity and monastic ascetic life presents the representation of a 
human being as the holder of spirit, i.e. the archetypical image of the Spiritual Man is represented. The article stresses 
that the world view background of the Athos ascetic’s ideas is mostly based on the reformational ideas complemented by 
the hesychastic and early Christian views. The article proves that examining in his polemic works the issues of morality, 
cognition, and social structure, Vyshenskiy considered the idea of incompatibility of God and the world. Vyshenskiy was 
contrasting two worlds; he was contrasting the transcendental world as the world of good and truth to the world of earth, 
created by God from nothing, an unstable, temporary, sinful world. It has been analyzed that according to the concept of 
two worlds Vyshenskiy developed the study about a human being who combined two essences, the “outer” human being 
as the integral part of nature and society, and the “inner” one whose nature was connected to the transcendental world. 
Vyshenskiy vigorously delimited the spiritual and corporeal in the human’s nature. The connection between God and a 
human being is due to the mind. The authors of the article point out that as the polemicist thought that the property refusal 
as well as the refusal to have a family, the refusal of “yourself and the nearest and dearest” as an obligatory feature, the 
study should be considered as a typical medieval utopia of the chiliastic origin. The authors of the article have made the 
conclusion that in polemic literature of Ivan Vyshenskiy the archetypical image of the Spiritual (the Calm) and Wise man 
was activated. The very image of the writer as a powerful personality, a dedicated patriot of his peoples, an unbroken 
fighter against Catholicism and the church union, a denouncer of social and national oppression also embodies these 
archetypical images.

Key words: polemic literature, Baroque, archetype of the Spiritual man, spiritual, corporeal.

Постановка проблеми. Для стабільного духо-
вно-культурного розвитку українському суспіль-
ству необхідні моральні цінності, які базуються 
на колективній пам’яті. Спроба експлікації ген-
дерних характеристик чоловічого у творчості 
великого полеміста Івана Вишенського видається 
досить перспективною в плані виявлення осо-
бливостей репрезентації соціокультурних харак-
теристик статевого в межах українського Бароко. 
Аналіз провідних моделей маскулінності важли-
вий сьогодні як спосіб відтворення колективно-
групових цінностей, що являються одним із важ-
ливих чинників знаходження й утвердження своєї 
національної ідентичності.

Аналіз досліджень. В означеному плані мето-
дологічним підмурком дослідження стали праці 
О. Матицина, Б. Кравціва, І. Єрьоміна, А. Мака-
рова, Я. Стратія, А. Пашук, Д. Чижевського. Важ-
ливим у цьому плані є доробок Валерія Шевчука з 
аналізу творчості І. Вишенського.

Мета статті – розглянути репрезентацію про-
відних моделей маскулінності, їхніх моральних 
цінностей, характеристик, поглядів у полемічних 
творах непересічної й загадкової постаті в історії 
розвитку української літератури, духовного пись-
менника Івана Вишенського; виявити їх вплив на 
формування світоглядних засад суспільного буття 
в межах епохи Бароко.

Виклад основного матеріалу. Бароко стає 
засобом сприйняття й осмислення життя, у якому 
поряд із поціновуванням церковних і суспільних 
авторитетів особливої ваги набуває ідея людської 

гідності, мандрування душі і тіла, боротьба добра 
з гріхом. Українські письменники цього періоду 
прагнуть знайти вихід для людини із внутрішньої 
розірваності (розум схильний до помилок, душа 
розривається від бажань і нахилів), зосередити 
всі свої сили на духовному. На перший план вихо-
дить чоловічий образ Духовної людини, для якої 
матеріальне є тимчасовим, а духовне – головним 
і вічним. Метою її вічних мандрів є осягнення 
істини, Бога як першооснови буття.

Більш адекватно зрозуміти зрушення в образі 
традиційної маскулінності, які спричинила епоха 
гуманізму, можна через творчість тих мислите-
лів, які не сприйняли ренесансний ідеал людини-
титана, а отже, у доробку критично відобразили 
найбільш характерні його риси. Зокрема, в Острозі 
зібралася група вчених і культурних діячів, яка 
засуджувала «латинників», що орієнтувалися на 
ідеал західної маскулінності. Герасим Смотриць-
кий був їхнім ідеологом, проголошуючи необ-
хідність культурної орієнтації на нашу давнину 
та культурні здобутки Київської Русі, важливість 
збереження ідеології Візантії, тобто орієнтуючи 
наших мисленників на «відродження в питомих 
національних формах» (Шевчук, 2004: 153). Поді-
бна позиція характерна й для нашої полемічної 
літератури.

Одним із яскравих представників полемічної 
традиції, розквіт якої припадає на кінець ХVI і 
першу половину ХVII ст. й особливого розмаху 
набуває після Брестської унії, був І. Вишенський. 
Донедавна вітчизняні та зарубіжні науковці осо-
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бливої новизни в нашій полемічній літературі не 
помічали, розглядаючи її як схоластику. Зокрема, 
Олексій Матицин зазначає: «Ренесансні мотиви є 
неприйнятними для Івана Вишенського, він нега-
тивно ставиться до всіх новітніх течій як у духо-
вному, так і в естетичному аспектах. Естетика 
Вишенського – це естетика крайніх форм аске-
тизму» (Матицин, 2010: 519–520).

Щодо цього видається слушним зауваження 
Б. Кравціва, що така оцінка не відповідає дій-
сності (Кравців, 1974: 33–52).

Поряд зі схоластичним розумуванням і спрос-
туванням необхідності титанічних зусиль у заво-
юванні життєвих переваг у межах полемічної 
літератури сформовано новий образ чоловіка-
інтелектуала, яскравого полеміста, що гострим, 
сміливим словом здатен впливати на владу та 
соціальні процеси. Утіленням такого типу й був 
Іван Вишенський, який хоча й «стояв трохи осто-
ронь від основного русла полемічної літератури 
ХVI–ХVII ст.» (Єрьомін, 1959: 5), але виявив себе 
в усіх відомих нам шістнадцяти творах, більшість 
із яких листи й послання, як переконаний демо-
крат, борець проти національного та соціального 
гноблення, викривач несправедливості владної 
верхівки, у тому числі й релігійної, Польсько-
Литовської держави.

Один із ранніх творів полеміста «Послання 
до всЂх обще, в Лядской земли живущих», що 
з’явився на наших землях на початку 90-х років 
ХVI ст., пронизаний нищівною критикою фео-
дально-кріпосницького ладу Польської держави. 
Докори були адресовані всім, хто, на думку автора, 
ніс відповідальність за злидні та негаразди в житті 
народу, зокрема обвинувальний акт пред’явлено 
вельможному «рицерству» Корони Польської і 
князівства Литовського, шляхетству, панам світ-
ським і духовним, усім, хто «в мякких постелях 
спят» і «безфрасунливое» (безтурботне) життя 
ведуть». І. Єрьомін зазначає: «До панів, незалежно 
від їхньої національності, Вишенський ставився з 
неприхованою ненавистю; користуючись тим, що 
на далекому Афоні йому ніхто не зможе «затво-
рить язык», він викривав життя світських і духо-
вних феодалів різко і прямолінійно, незважаючи ні 
на імена, ні на репутації» (Єрьомін, 1959: 12).

У творах І. Вишенського життя чоловіка – 
подвижника віри та духу – протиставляється життю 
панів, яке проходить у постійному бенкетуванні, 
непробудному пияцтві та нескінченних супереч-
ках про шляхетські «права, статути і конституції», 
перейняте єдиною турботою про мисливських 
собак і благополуччя «хортов» і «окгаров», мар-
нославством, непристойними жартами, лайкою 

та всіляким лихослів’ям, є свідченням пустоти й 
ницості існування. Навіть зовнішній вигляд пан-
ства викликав осуд в афонського подвижника. 
Так, у «Пораді» він зауважує, що «выструганому» 
(добре поголеному), «мылом вышарованному», 
добре одягненому шляхтичу, який, «вибритвивши 
потылицю, … косичку или пЂрце верх маркгерки 
(модної шапки) устромивши и делЂю (плащ) на 
собЂ перепявши, плече одно выше от другого 
накокорЂчивши, як полетЂти хотячи», потре-
бує покаяння та віри більш за інших, поскільки 
«… дворское злое житие всЂ границы прироженя 
и цноты кгвалтует».

І. Вишенський розкриває пустоту й снобізм та 
іншого провідного маскулінного типу своєї епохи, 
критикуючи князів церкви – єпископів, котрим він 
докоряв за те, що вони переймалися не справами 
віри, а переважно стяжанням пожертв з богомоль-
ців з метою збільшення своїх доходів, покращення 
життя своїх синів і дружин, а також використову-
вали кошти на наложниць, пишні карети, розкішні 
лівреї слугам.

І. Вишенський мав серйозні розходження й із 
діячами «братського» руху в Україні, уважаючи, 
що «братчики» не сприяли запровадженню істин-
ного християнства. Будучи впевненим, що рим-
сько-католицька церква є чужою для слов’ян, а 
Ватикан, так само як і польське панство, тільки 
й чекає нагоди, щоб винищити «руський народ», 
полеміст уважав обов’язком бути патріотом своєї 
землі, відданим захисником народу та свідомим 
громадянином, вести непримиренну війну з поши-
ренням католицизму на наших землях. У розмислі 
«О началствЂ и власти старЂ старЂйшенства пап 
римских» полеміст звинувачує папу й католицьких 
служителів у тому, що вони вважають себе спад-
коємцями влади Петра, «от Христа дарованную». 
«… Видиши ли, яко се ест лож, а не истинна. Сего 
бо в писании ниже петровом, ниже прочих апос-
тол обрЂсти никакоже мощно нЂсть», – ствер-
джує полеміст (Вишенський, 1959: 135).

І. Вишенському боліло підписання акта унії 
між православною та римсько-католицькою церк-
вами, що відбулося в 1596 р. на соборі в Брест-
Литовську, він заявив про неможливість прими-
рення із цим фактом. Послання митрополиту та 
єпископам, «утекшим от православное вЂры», 
пронизано впевненістю, що народ буде відстою-
вати свою православну віру, сприймаючи це як 
боротьбу за національну й релігійну незалежність.

Досить важко однозначно оцінити ставлення 
І. Вишенського до запровадження західної освіти. 
Полеміст критикував «курс наук вільних», що 
викладалися в єзуїтських колегіях. Особливу 
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неприязнь у нього викликали риторика, діалек-
тика (розділ риторики) і схолатична філософія. 
Захисник віри оголосив ці науки «брЂдней», 
«учением внЂшним», «плотским мудрованием», 
«прелестью художества языческого».

Юрій Рогатинець, один із головних керівників 
братств, наполягав на активній участі І. Вишен-
ського в тій духовній і просвітницькій роботі, 
яка ними велася, зокрема, у Львові, але останній 
гостро розкритикував братчиків за те, що вони 
«латынских басней ученицы», трудитися в церкві 
не хочуть і в проповідях навчають латинської казу-
їстики. Полеміст називає братчиків «теперешними 
нашими русскими философами», які навчилися 
єресі в єзуїтів і плюндрують основи істинної пра-
вославної віри. До того ж він помітив відсутність 
єдності серед керівників братств і постійні сутички 
між ними, що призводили до розбрату. Його ідеї про 
цілковите зречення чинного укладу життя й повер-
нення до апостольської аскези не знайшли відгуку. 
Відтак відбувся розрив зі львівським братством. 
Свої дії І. Вишенський намагається пояснити в 
«Посланні до Домникії», зокрема, підкреслюючи: 
«С котораго цвичения и заживаня способом тым 
хитростным латинских наук не вижду ни куса: ни 
попа, ни диякона ани протчаго священническаго 
чина служителя, только если тые байки риторские 
знают, то тЂжь к басням досконалшим, родителем 
сих, то есть до латини, паки возвращаются и отхо-
дят: свойственное к своему духу влечется и при-
лепляет» (Вишенський, 1959: 189).

Дуже цікаве пояснення такому «мракобіссю» 
полеміста щодо освіти подає видатний дослідник 
культури українського бароко А. Макаров, зазна-
чаючи: «Усі світові релігії застерігають від надмір-
ного захоплення волею, енергією, силою розуму 
як засобами здобуття власного благополуччя або 
«розумного» перетворення світу. У цьому, мабуть, 
і слід шукати причину, чому християнські діячі 
або просто віруючі люди так часто вступають 
у конфлікти з прихильниками культу людини-
титана, вождя і великого перетворювача світу. 
Серед тих, хто посварився із своїм часом саме на 
цьому ґрунті, був також Іван Вишенський» (Мака-
ров, 1994: 143).

Дещо іншою версією при поясненні несприй-
няття полемістом західного раціоналістичного 
типу освіти й вихованої нею особистості послу-
говується І. Єрьомін, який наполягає на прагненні 
мислителя зберегти самобутність нашої культури, 
що протиставляється західній. Дослідник пише: 
«Вишенського, демократа і патріота, не могло 
не турбувати прагнення єзуїтів нав’язати укра-
їнському народові чужу йому латино-польську 

католицьку культуру. За всіма його нападками на 
єзуїтів, їх школи і науки відчувається турбота про 
те, щоб його «убогая Русь» не наслідувала при-
клад деяких «младенцев бЂлобрадых руских» 
(тобто шляхтичів) і не втратила свого національ-
ного обличчя, своєї культурної незалежності. … 
Вишенський наполягав на такій постановці шкіль-
ної освіти на Україні, яка, сприяючи основній меті 
всякої освіти – моральному очищенню, спиралася 
б перш за все на свої місцеві культурні традиції. 
Велике значення в справі народної освіти Вишен-
ський надавав ретельному вивченню слов’янської 
мови» («плодоноснішої від усіх мов і богом люби-
мої»)» (Єрьомін, 1959: 24).

Світоглядне підґрунтя ідей афонського аскета 
багато в чому спирається на реформаційні ідеї, 
доповнені ісіхастськими та ранньохристиян-
ськими поглядами. Розглядаючи проблеми моралі, 
пізнання, соціального устрою, І. Вишенський спи-
рався на ідею несумісності Бога і світу. Він проти-
ставляв два світи: світу трансцендентного як світу 
добра та істини протиставляв світ земний, ство-
рений Богом з нічого, нестабільний, тимчасовий, 
гріховний. Для земного, гріховного світу харак-
терні жорстокість, сваволя, неправда, підступ, 
зрада й насильство. Відповідно до концепції двох 
світів, в І. Вишенського вибудовується вчення про 
людину, яка суміщає в собі дві сутності: людину 
«зовнішню», що є невід’ємною часткою при-
роди й суспільства, і «внутрішню», природа якої 
пов’язана зі світом трансцендентного. Духовне та 
тілесне в природі людини І. Вишенський рішуче 
розмежовував. Зв’язок між Богом і людиною здій-
снюється завдяки розуму. Я. Стратій зазначає, що 
розум І. Вишенський розглядав як найвідчуже-
нішу від усього живого, пов’язану з Богом частку 
людської душі, що «була спрямована на пізнання 
божественної істини і здійснювала це пізнання в 
акті одномиттєвої інтуїції» (Стратий, 1982).

І. Вишенський залишив також учення про 
ідеальний суспільний устрій, ознаки якого спів-
падають з ознаками «істинної» церкви, тобто 
поняття церкви і суспільства в ученні полеміста 
зливалися воєдино (Вишенський, 1959: 188–197). 
Обов’язковою ознакою істинної церкви поле-
міст уважав відмову від власності, а також від 
сім’ї, «від себе і своїх». Дослідники оцінюють це 
вчення як типову середньовічну утопію хіліастич-
ного походження (Єрьомін, 1959: 29).

Загалом варто зазначити, що в образі та твор-
чості І. Вишенського втілився один із ідеалів 
маскулінності тієї доби, характерними рисами 
якого є патріотизм, істинна шляхетність духу, 
стриманість у плотських бажаннях, аскетизм, 
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моральність, неприйняття несправедливості 
та гноблення. Усі ці риси спонукали вітчизня-
них науковців говорити про письменника як про 
могутню особистість, самовідданого патріота 
свого народу, незламного борця проти католи-
цизму й унії, викривача соціального й націо-
нального гноблення. Зокрема, А. Пашук підкрес-
лювала: «Викриття експлуататорської природи 
католицько-уніатської ієрархії, яке спрямовува-
лося водночас проти світських вельмож, шляхти, 
проти всякого зла і неправди, несправедливості і 
поневолення, розкриває демократичну і антифео-
дальну позицію І. Вишенського як захисника при-
гноблених і експлуатованих верств українського 
суспільства» (Пашук, 1972: 9).

Поряд із позитивними характеристиками варто 
відзначити й певне «випадіння зі свого часу», 
яке передусім виявлялося в найкатегоричнішому 
неприйнятті полемістом ренесансного типу 
людини як істоти честолюбної і владної, титанізм 
життєвих потуг якої спонукав її до постійного 
неспокою та борні, а також призводив до про-
тиборства з Богом, що християнським аскетом і 
відлюдником, звичайно, не могло бути сприйня-
тим і виправданим ні за яких умов. Така позиція 
випливала із заснованих на ідеї недосконалості 
людини філософських установок мислителя. 
Прагнення полеміста прищепити людині монас-
тирську мораль стало свідченням утопічності 
його позиції. Якщо користуватися типологією 
барокових типів маскулінності А. Макарова, то 
варто зазначити, що І. Вишенський являв собою 
образ «тихої людини».

Висновки. Очевидним є те, що бароко варто 
сприймати не лише як мистецький стиль, а пере-
дусім як особливу форму культурного буття 
нашого народу, що засновувалася на дуже сво-

єрідних світоглядних узагальненнях. Характер-
ними ознаками барокової культури є метафо-
ризація дійсності, яка дає розвиток алегоризму 
й особливому символізму, заснованому на син-
тезі протилежностей, сполученні чуттєвості й 
абстрактності, натуралістичності й гедонізму з 
аскетизмом. Так, проаналізувавши полемічну 
літературу Івана Вишенського, можемо зробити 
висновок, що головна етична концепція пись-
менника спрямована на духовний світ людини. 
Він реалізує потребу у внутрішній безпечності, 
що врівноважує безодню соціального простору й 
часу, у якому може загинути, потонути сенс люд-
ського буття, звичайно, така настанова теж спира-
ється на певну тенденцію, що ґрунтувалася пере-
дусім на християнській етиці, з властивою ідеєю 
«переображення», богоподібності людини, праг-
ненням до енергетичного злиття людини з Богом. 
Підводячи підсумки аналізу, не можна не згадати 
слова Валерія Шевчука: «Нові письменники, які 
з’явилися після Вишенського, швидко забули про 
нещадний аскетизм полеміста з його складною, 
побудованою на християнських символах, систе-
мою і порадами, як вилікувати світ, – вони мали 
свої проблеми й клопоти. Водночас живе життя 
не забуло й Вишенського, воно подбало, щоб 
воскресити в пам’яті людській цю непересічну 
постать і бере з його творів все світле й добре, що 
людину облагороджує й підносить. Воно сплітає 
далекому бунтареві, мандрівничому, який будив 
людське сумління на зламі XVI–XVII ст., належ-
ний вінець, адже він доклав свою посильну частку 
для того, щоб світ став таким, яким він є сьогодні, 
щоб людина глибше пізнала себе і щоб став ближ-
чий той «золотий вік» розуму й добра, про який 
людство мріяло і мріє» (http://sites.utoronto.ca/elul/
Vyshenskyi/Shevchuk-vstup.html).
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ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНА РЕЦЕПЦІЯ  
ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ І. С. НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО

У статті з погляду лінгвокультурології проаналізовано мовну практику І. С. Нечуя-Левицького, яка засвідчи-
ла рівень інтелектуалізації української літературної мови другої половини ХІХ – початку ХХ ст., відображений, 
по-перше, у лексикографічних джерелах, що підтверджують історичну тяглість, спадковість лексичного ядра 
української літературної мови, по-друге, у художніх текстах І. С. Нечуя-Левицького, які моделюють мовний 
портрет тогочасної української інтелігенції, а також актуалізують марковані ідіостилем мовно-структурні 
одиниці на позначення внутрішнього стану й мовомисленнєвої діяльності людини.

Запропоновано модель опису історії української літературної мови та спростовано стереотипну оцінку 
творчості І. С. Нечуя-Левицького і щодо етнографічної орієнтації на мову села, і щодо недостатньої психологі-
зації мовних портретів персонажів.

Лексикографічний, лексико-семантичний, лінгвостилістичний та лінгвокогнітивний аналіз мови художніх 
текстів письменника сприяв поглибленню пізнання ідіостилю І. С. Нечуя-Левицького та уточненню поняття 
мовного реалізму в художньому стилі української літературної мови.

Аналіз лексикографічних джерел засвідчив не лише народнорозмовну, а й книжну лексику творів письмен-
ника, зокрема номінації, пов’язані з поширенням суспільно-політичних, соціально-культурних ідей, актуальних 
для української інтелігенції того часу – українофілів, народників, націоналів, космополітів; лінгвокультуроло-
гічна рецепція концепту ІНТЕЛІГЕНЦІЯ та моделюванння лексико-семантичного й асоціативного макрополя  
«МІСТО» забезпечили нове прочитання текстів і зміну стереотипного уявлення про мовотворчість письменника.

Обґрунтовано також доцільність комплексного дослідження проблеми «роль мовотворчості І. С. Нечуя-
Левицького в історії української літературної мови»; з’ясовано вплив багатогранної культурологічної діяльності 
письменника на мову його художніх творів.

Ключові слова: лінгвокультурологія, історія української літературної мови, мовотворчість письменника, 
І. С. Нечуй-Левицький, художній текст, концепт, метафора, лексико-семантичне й лексико-асоціативне поле.
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LINGUOCULTURAL PERCEPTION  
OF I. S. NECHUY-LEVYTSKY’S ARTISTIC TEXTS

In terms of linguoculturology, the article analyzes the language practice of I.S. Nechuy-Levytsky, which showed the 
intellectualization level of Ukrainian literary language of the second half of the XIX – early XX centuries, reflected, firstly 
in lexicographic sources that are proving a historical continuity, heredity of the lexical nucleus of Ukrainian literary 
language, secondly in the artistic texts of I.S. Nechuy-Levytsky, that are modeling the linguistic portrait of Ukrainian 
intellectuals of that time, as well as they are actualizing the idiosyncratic language-structural units to denote the human 
inner state and linguistic activity.

The model of the description of the history of Ukrainian literary language is proposed and the stereotypical assessment 
of I.S. Nechuy-Levytsky's linguistic creativity concerning ethnographic orientation to the language of the village and 
insufficient psychologization of characters’ linguistic portraits is refuted.

Lexicographic, lexicosemantic, linguostylistic and linguocognitive analysis of the language of writer’s artistic texts 
contributed to the knowledge deepening of I.S. Nechuy-Levytsky’s idiostyle and clarification of the concept of linguistic 
realism in the artistic style of Ukrainian literary language.

The analysis of lexicographic sources demonstrated not only the vernacular, but also the book vocabulary of the 
writer’s works, in particular terms related to the dissemination of sociopolitical, sociocultural ideas relevant to Ukrainian 
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intellectuals of that time – Ukrainophiles, populists, nationals, cosmopolitans; linguocultural perception of the concept 
INTELLECTUALS and modeling of lexicosemantic and lexicoassociative fields «CITY» provided a new reading of texts 
and a change in the stereotype of the writer's language.

The actuality of a complex study of the problem «the role of I.S. Nechuy-Levytsky’s linguistic creativity in the history 
of Ukrainian literary language» is also substantiated; the influence of the multifaceted culturological writer’s activity on 
the language of his artistic texts is exanimated.

Key words: linguoculturology, history of Ukrainian literary language, writer’s linguistic creativity, I. S. Nechuy-
Levytsky, artistic text, concept, metaphor, lexicosemantic and lexicoassociative fields.

Постановка проблеми. У контексті сучасної 
інтегративної стилістики та історії літературної 
мови потребує нового осмислення проблема лінг-
вокультурологічної інтерпретації функціонально-
стильових і жанрово-стильових різновидів укра-
їнської літературної мови, зокрема прозового 
жанру як джерела формування мовно-естетичних 
знаків національної культури, що відбивають 
понадчасові ознаки когнітивної функції націо-
нальної мови, пропущені через інтелектуально-
почуттєвий зміст індивідуальної творчої манери 
письменників.

Аналіз досліджень. Аналіз мови письмен-
ника відбивають праці, виконані в контексті істо-
рії української літературної мови (І. І. Огієнко, 
В. К. Чапленко, Ю. В. Шевельов, П. П. Плющ, 
П. Д. Тимошенко, І. К. Білодід, М. А. Жовтобрюх, 
Г. П. Їжакевич, В. М. Русанівський, В. В. Статє-
єва, Л. І. Мацько, О. Г. Муромцева), діалектоло-
гії (І. Г. Матвіяс, Г. І. Мартинова, Є. М. Пили-
пенко), лінгвостилістики (С. П. Бибик, Н. І. Бойко, 
Н. М. Бобух, Н. Ф. Венжинович, Н. Я. Дзюби-
шина-Мельник, С. Я. Єрмоленко, В. В. Красавіна, 
Л. О. Пустовіт, Л. О. Ставицька, Н. Г. Сидяченко, 
Н. М. Сологуб та ін).

Мета статті. Нове прочитання художніх тек-
стів І. С. Нечуя-Левицького потребує застосу-
вання лінгвокультурологічної рецепції мовної 
творчості письменника, виразне мовомислення 
якого сприяло естетизації мовно-естетичних зна-
ків національної культури.

Виклад основного матеріалу. В історії 
української літературної мови другої половини 
ХІХ – початку ХХ ст. мовотворчість І. С. Нечуя-
Левицького – це переконливий доказ існування 
самобутньої української літератури й мови як 
основи творення такої літератури. Українська 
мова письменника засвідчувала національну іден-
тичність як щодо ословлених автором тем, так і 
щодо виявлення рівня розвитку української літе-
ратурної мови.

Занурюючись у глибини історії, обґрунто-
вуючи давнє походження українського народу 
і його мови, І. С. Нечуй-Левицький аналізував і 
соціально-культурне становище українського 
суспільства другої половини ХІХ ст., оцінював 

тогочасний стан національно-мовної свідомості й 
роль української інтелігенції у формуванні такої 
свідомості, висловлював думки про шляхи роз-
витку української культури, освіти рідною мовою 
(Мялковська, 2019: 54–56).

Письменник бачив Україну в нових світових 
зв’язках, а українську інтелігенцію – зорієнтова-
ною на європейський рівень цивілізації. Виразні 
ідеї письменника-культурника висловлено в його 
науково-публіцистичних і художніх текстах. Але 
твори про українську інтелігенцію не були акту-
алізовані ні в час їхньої першої публікації, ні в 
радянський час через їхній «буржуазно-націона-
лістичний зміст».

Оскільки мова письменника – «це певний 
часовий зріз української літературної мови з її 
народнорозмовними, книжними, фольклорними 
джерелами, з фіксацією нових мовних явищ, спри-
чинених міжмовними, міжкультурними контак-
тами, а також пошуками індивідуального худож-
нього мововираження» (Єрмоленко, 2013: 6), її 
дослідження потребує комплексного аналізу.

Варто наголосити, що мова творів І. С. Нечуя-
Левицького не була обійденою увагою дослід-
ників. Про значення творчості письменника в 
розвитку літературної мови писали Іван Огієнко 
(Огієнко, 2004), П. П. Плющ (Плющ, 1971), є 
окремий розділ в академічному «Курсі історії 
української літературної мови» (Їжакевич, 1958).

На всіх цих працях і оцінках мовотворчості 
І. С. Нечуя-Левицького позначається панівна 
ідеологія, а часто й суб’єктивні оцінки дослід-
ників. Дослідники пишуть про мовний пуризм 
письменника ( Чапленко, 1970), про «течію орі-
єнтації на реальності мови села й сільського 
фольклору, яка йшла до панування», і яку пись-
менник «довів згодом майже до пародійності 
[…] своїм гаслом писати «мовою сільської баби 
Палажки»», про те, що він вбачав «правильну 
українську мову тільки в підросійській Україні 
(Шевельов,1992: 74).

В. М. Русанівський в «Історії української 
літературної мови» по-новому оцінює мову 
І. С. Нечуя-Левицького, широко використову-
ючи дослідження О. Г. Муромцевої про нові 
лексичні запозичення у творах письменника й 
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робить висновок: «в надрах нової інтелігенції […] 
визрівала думка про нову роль української літе-
ратурної мови: вона має стати посередником між 
українським народом і світом» (Русанівський, 
2001: 248).

Вивчення мови художніх творів І. С. Нечуя-
Левицького як феноменів історії української літе-
ратурної мови і як об’єктів лінгвокультурологіч-
ного аналізу індивідуального стилю письменника 
передбачає відповідь на питання: Як мова пись-
менника вплинула на розвиток української літера-
турної мови? У чому полягає своєрідність мови і 
стилю автора?

Тому актуальність і новизна обраної теми 
полягає у потребі знайти найбільш ефективний 
механізм опису мови художніх текстів І. С. Нечуя-
Левицького та на прикладі дослідження мовотвор-
чості письменника запропонувати модель опису 
історії української літературної мови; спростувати 
стереотипну оцінку творчості І. С. Нечуя-Левиць-
кого і щодо етнографічної орієнтації на мову села, 
і щодо недостатньої психологізації мовних пор-
третів персонажів.

До традиційного лексико-семантичного і лінг-
востилістичного аналізу художнього тексту про-
понуємо додати лексикографічний і лінгвоког-
нітивний аналіз, який сприятиме поглибленню 
пізнання ідіостилю письменника та уточненню 
поняття мовного реалізму в художньому стилі 
української літературної мови.

Так, лексикографічний аналіз засвідчив істо-
ричну тяглість розвитку літературної мови, її ядра 
й периферії у творчості знакового письменника.

Твори І. С. Нечуя-Левицького, віддзеркалюючи 
усно-розмовну і писемно-книжну мовну прак-
тику, сприяли кодифікації в «Словарі української 
мови» за редакцією Б. Грінченка лексики різних 
тематичних груп і різного стилістичного забарв-
лення. Використані як ілюстративний матеріал 
словника приклади конкретного слововживання 
письменника фіксують значну кількість варіант-
них графічних оформлень запозичених слів, акти-
візацію в писемно-літературній практиці народ-
норозмовної лексики.

Вивчення художньої мовотворчості І. С. Нечуя-
Левицького у проєкції на співвідношення його 
лексикону з реєстром прижиттєвого лексикогра-
фічного джерела «Словаря української мови» за 
редакцією Б. Грінченка – дало змогу встановити: 
а) тодішній лексичний склад української літе-
ратурної мови, її нормативну основу, сталість і 
змінність літературної норми; б) активну культур-
ницьку позицію багатогранної мовної особистості 
письменника у процесі інтелектуалізації україн-

ської літературної мови другої половини ХІХ – 
початку ХХ ст.

Аналіз лексики в Словнику української мови 
в 11 томах, проілюстрованої цитатами з творів 
І. С. Нечуя-Левицького, підтвердив, що дієслівні 
синонімічні ряди на позначення розумової та 
мовної діяльності людини у текстах письменника 
найчисленніші. Функціональне навантаження 
таких дієслів пов’язане з оригінальною образною 
характеристикою людського спілкування, мане-
рою вести бесіду.

Прикладом може слугувати такий контекст, 
у якому змальовано розмову, що лунає в при-
ватному колі людей вищого соціального стану 
(повість «Неоднаковими стежками»). Авторський 
оцінний текст (з характерними порівняннями, з 
авторським обігруванням книжних і розмовних 
елементів, що створюють гумористичний ефект), 
виявляють ознаки виразно національної комуніка-
тивної ситуації, яку сприймає автор – людина кла-
сичної освіти: Гості огляділи нову обставу, обі-
йшли й пильно обдивились, доторкались до всього 
й полапали пучками усе, навіть нові килими, потім 
посідали на канапі. Хазяїн та гість сіли проти їх. 
В салоні пішла розмова.

Де б узяти, де б напитать таких швидких 
стенографів, щоб вони похопились записать їх 
швидке лепетання! Неначе усі дев'ять муз зара-
зом влинули в світлицю й висипали всі свої 
скарби та дари, окрім богині мудрості Афіни, 
котра, звичайно, зникає в таких салонах і тікає 
далеко, певно, аж на Олімп. Почалось таке трі-
щання та цвірінькання, неначе в світлицю вле-
тіла силенна сила горобців, от як вони напри-
кінці літа навіщось збираються на вербах на 
якусь горобину раду й завзято цвірінькають. 
Здавалось, ніби світлиця одразу стала млином 
на четверо коліс, ще й з ступами….

Гук од розмови аж лунав по покоях. Здавалось, 
ніби самі шибки в вікнах дзвеніли й торохтіли, 
неначе в час великого грому. Галас і тріщання 
лилось, соталось, переплутувалось, мов поплу-
тані нитки.

«Цитованість» письменника в академічному 
тлумачному Словнику засвідчила стабільність 
ядра лексичної системи української літературної 
мови, а також граматичну, морфологічну, слово-
твірну варіантність її у реальній мовній прак-
тиці, яку індивідуалізував своїм мовним чуттям 
письменник.

У текстах І. С. Нечуя-Левицького узагальнений 
образ європейського українця-інтелігента репре-
зентують: назва інтелігенція, словосполучення 
інтелігентні люди, інтелігентна людина, а також 
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слово європейці. До назви європейці звертається 
письменник, передаючи позитивну оцінку освіче-
них людей. Пор.: Студенти з України й Білору-
сії були цивілізованіші, делікатніші. Вони стояли 
далеко вище од інших, навіть розвиттям розуму, 
і виглядали паничиками й європейцями між гру-
бими великорусами («Хмари»).

Для індивідуального стилю І. С. Нечуя-Левиць-
кого показове поєднання номінацій Україна та 
Європа, українська інтелігенція та європейський 
світ. Напр.: – Європа вийшла з темряви й дійшла 
високої культурності через науки та просвіт-
ність. Нам треба хоч потроху доганять Європу, 
щоб не опинитися далеко позаду, і піднімать роз-
виток сільських і міських мас («Хмари»).

У мовомисленні І. С. Нечуя-Левицького худож-
ній концепт ІНТЕЛІГЕНЦІЯ набуває багатоплано-
вого змісту, формує складну смислову структуру, 
нарощування якої забезпечив цілий комплекс тек-
стових конструкцій із домінантою ‘європейськість’ 
на трьох асоціативно-семантичних рівнях. Такі 
рівні репрезентують відповідно духовний (пор.: 
європейська культура, європейські принципи, євро-
пейські ідеї, європейські ідеї й наука, європейська 
просвіта, дорога європейського громадянства), 
матеріальний (напр.: європейська цивілізація, 
європейська мода, європейська обстава, європей-
ська мебіль) та соціокультурний (пор.: європей-
ські звичаї, європейські мови, європейський візит) 
простір персонажа-інтелігента.

У досліджуваних творах художній концепт 
ІНТЕЛІГЕНЦІЯ розгортається через образи наро-
довців, націоналів, культурників: Націонали й 
народовці – то тепер такі молоді люди, котрі 
говорять українською мовою, хотять, щоб i 
жінки й діти говорили тією мовою, хотять 
злитись з народом… просвічувать темний 
народ i піднімать його морально й матеріально 
(«Хмари»).

У текстах І. С. Нечуя-Левицького конструк-
тивну роль у моделюванні художнього концепту 
ІНТЕЛІГЕНЦІЯ відіграє назва українська мова. 
Для письменника українська мова була живим 
зв’язком з українськістю та дієвим, оптимальним 
інструментом зв’язку інтелігенції з народом. При-
нагідно зауважимо, що на позначення поняття 
«українськість» автор уживає назву українщина 
(2 слововживання). Саме це слово фіксує Словник 
Грінченка із тлумаченням: «украинскій языкъ и 
литература» (СГ IV, 331).

У конкретних текстових реалізаціях фіксуємо 
такі значення номінації українська мова:

а) українська мова – засіб спілкування, засіб 
самоідентифікації, напр.: Павло Радюк говорив 

чистою українською мовою («Хмари»); б) укра-
їнська мова – мова Т. Шевченка, напр.: [.] ви, 
Ольго Василівно, будете говорить по-українськiй 
i не будете нехтувать мовою великого поета, 
[.] будете читати Кобзаря («Хмари»); в) укра-
їнська мова – основа культуромовної роботи, 
спрямованої на задоволення культурних потреб 
своєю мовою, напр.: Комашко розказував Сані 
план своєї літературної роботи на українській 
мові, котру він виготовлював для галицького 
журналу («Над Чорним морем»); г) українська 
мова – ознака нижчої «мужицької» (сільської) 
культури, напр.: – А Шевченка ви читали? – спи-
тав для штуки Фесенко, щоб випитать в неї 
[Мані] погляд на українщину. – Ні, не читала. 
В папи є Шевченків Кобзар, але мама казала мені, 
щоб я його не читала: каже, що він написаний 
мужицькою мовою («Над Чорним морем»). Такі 
оцінні висловлювання засвідчують стан тогочас-
ного соціокультурного і мовного середовища.

У метафоричному моделюванні образу людини- 
інтелігента конструктивна роль належить лек-
сиці, яка пов’язана із почуттями, суб’єктивною 
оцінкою, осмисленням зовнішнього світу. Це такі 
назви, як думка, мисль, душа, серце, мрія, почу-
вання, почуття і под. (Мялковська, 2020).

Продуктивну модель метафоротворення 
репрезентують загальномовні метафори із сло-
вом-поняттям думка, такі метафоричні структури 
найчастіше актуалізують традиційні метафоричні 
моделі: птах → думка, хмари → думка, конкретні 
предмети → думка, пор.: І пішли його [Радюка] 
думи за думами, неначе журавлі в небі повелись 
ключами, нешвидко, помаленьку, з журливим 
сутінком журавлиного вуркотання в літньому 
тихому небі («Хмари»); […] важкі думи напо-
лягають на неї [Саню], як хмари часом несподі-
вано насовуються на чисте прозоре небо в ясний 
погожий день («Над Чорним морем»); І думи […] 
низались, неначе намистини в разку намиста 
(«Неоднаковими стежками»).

У моделюванні внутрішнього стану людини 
активну роль відіграють експресеми емотивного 
змісту, зокрема ті, що у своїй семантиці містять 
позитивну оцінку – радість, веселість, солоднеча 
(те саме, що солодкість; ужито 8 разів), а також 
ті, що передають негативну експресію – злість, 
ненависть, ненависність, сум, смуток, туга, 
нудьга і под.

Показове для лінгвокультурного осмис-
лення художніх текстів письменника лексико-
семантичне й асоціативне макрополе «МІСТО» 
об’єднує кілька мікрополів: мікрополе міста як 
ословлення певного простору зовнішніх зорових 
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атрибутів міста – вулиця, алеї, мостова, ліхтарі, 
доми, домки, оселі; мікрополе метонімічного зна-
чення лексеми місто. Кожне з мікрополів допо-
внене характерними загальномовними та інди-
відуально-авторськими епітетами, метафорами, 
що актуалізують візуальні словесні образи, пози-
тивно-оцінне сприймання картин природи, пере-
давання цієї оцінки через опредметнення абстрак-
тних понять, через модальну семантику багатої 
людської уяви.

У художньому баченні письменника Київ 
постає як святе, старе велике місто, як давня 
столиця, напр.: Старий город пишавсь на горі, 
неначе виставляв проти гарячого сонця на показ 
усю свою дивну красу («Хмари»). Пор. у В. Під-
могильного: дивна краса міста.

Просторову модель міста Києва окреслюють 
власні та загальні назви вулиць, провулків – Хре-
щатик, Братська вулиця, Владимирська вулиця, 
Трехсвятительська вулиця / улиця, Софіївська 
вулиця, Олександрівська вулиця / улиця, Свя-
тополк-Михайлівський переулок, Андріївський 
спуск, Олександровський спуск, Круглий спуск, 
подільські вулиці; назви сакральних та архітек-
турних споруд – церква св. Андрея, Андріївський 
собор, Михайлiвське, Михайлівський монастир, 
Михайлівська дзвіниця, Десятинна церква, Лавра, 
Софія, церкви, дзвіниці, монастирі, пам’ятник 
князю Владимиру; назви об’єктів, призначених 
для відпочинку, розваг та проведення різних гро-
мадських заходів: будинок з сінематографом, 
панорама «Голгофа», Царський садок, Шато, 
літній театр, кафе-шантан, садок Купецького 
клубу, забудування Купецького клубу.

В описах київських пейзажів спостерігаємо 
функціонування характерних об’єктів порів-

няння, в яких ключове слово-поняття зорового 
сприймання – золото, напр.: золоті букети, букет 
золотих квіток, букети золотоверхих церков, 
золоті букети з бань та хрестів (Мялковська, 
2019: 114–124).

Мовні деталі художнього опису Києва узагаль-
нені у вербалізованому понятті краса: […] Я довго 
милувався цією величністю картини, яку дове-
лось мені бачить вперше на віку. Яка краса! 
Якими прикрасами багата природа закрасила 
прегарний Київ! Недурно ж письменники звуть 
Київ городом-красунем […] («Вечір на Влади-
мирській горі»). Індивідуальна естетика мотивує 
звертання автора до порівняння Києва з мрійним 
та лиснючим Вавилоном.

Висновки. Отже, лінгвокультурологічний ана-
ліз мовної практики І. С. Нечуя-Левицького, яка 
засвідчила рівень інтелектуалізації української 
літературної мови другої половини ХІХ – початку 
ХХ ст., забезпечив об’єктивну оцінку ролі пись-
менника в розвитку української літературної 
мови другої половини ХІХ – початку ХХ ст.; 
унаочнив різноманітність авторського слово-
вживання як джерела укладання загальномовних 
словників (Словника Грінченка, Словника україн-
ської мови в 11 томах), що фіксують і кодифіку-
ють норми української літературної мови ХХ ст.; 
виявив особливості текстової реалізації концепту  
ІНТЕЛІГЕНЦІЯ, моделювання образу міста, мовні 
структури індивідуально-авторського художнього 
мислення, що належать до мовно-естетичних зна-
ків української культури.

Перспективу нашого дослідження вбачаємо в 
подальшому вивченні мовотворчості І. С. Нечуя-
Левицького в контексті історії української літера-
турної мови.
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ТЕМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОЛЬСЬКОЇ ПОЕЗІЇ  
НА СТОРІНКАХ САЙТУ “LITERATURA”

У статті проаналізовано тематичні особливості поезії на сайті «Література». Визначено, що найбільше 
поезії присвячено темам про нерозділене кохання або любов на відстані. Проаналізовано вірші Тадеуша Боровсько-
го, неримовані, проте прості та зрозумілі для сприйняття. Визначено, що в інтимній ліриці автор постійно акти-
візує увагу читача риторичними звертаннями, часто предмет рефлексії письменника – буттєва проблематика. 
Поезії Боровського психологічні та автобіографічні, проте в доробку автора є й вірші із політичною тематикою.

Проаналізовано також поезії Адама Асника, у яких автор осмислює роль поколінь, родоводу у формуванні 
майбутнього; його поезії притаманні образи-переживання. Основа світогляду Асника – меланхолія. Вивчено тво-
ри Аліції Ковальської, яка порушує тему самотності літніх людей. Проблема одинокої людини актуальна й для 
творів Анджея Понедзєльського, де автор використовує елементи візуалізації. Письменник порушує проблему 
належності людини до країни, міста, материка. Досліджено, що одна із актуальних проблем сучасності, яку не 
минають автори «Літератури», це відірваність від своєї землі, маргінальність, відчуженість. Таку тему акту-
алізує Баран Юзеф, використовуючи метафори, градацію як засіб увиразнення.

Ще одна актуальна проблема на сторінках «Літератури» – тема майбутнього і переживання за нього. 
У поезії Антоні Сломінського це хвилювання за смерть, що посилюється численними риторичними запитаннями. 
Чарльз Буковськи описує цей стан детально. Визначено, що в польській поезії часто йдеться про буденні речі: 
людей, які поспішають на роботу, які сидять у кав’ярнях і керують автомобілем. Поети описують життя у 
його багатогранності. На сторінках багато патріотичної поезії, у якій йдеться про любов до країни, єднання, а 
також чимало поезій на екологічну тематику. У деяких віршах переосмислюється біблійна тематика.

Ключові слова: поезія, тематика, анафора, метафора, візуалізація.
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THEMATIC FEATURES OF POLISH POETRY  
ON THE PAGES OF THE SITE “LITERATURE”

The article analyzes the thematic features of poetry on the site “Literature”. It is determined that most 
poetry is about unrequited love or long-distance love. The analyzed poems of Tadeusz Borowski are unrhymed, 
but simple and understandable. It is determined that in the intimate lyrics the author constantly activates the 
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reader’s attention with rhetorical appeals. Often the subject of the author’s reflection is about an existence 
issue. Borowski’s poetry is psychological and autobiographical, but the author also has poems on political 
themes. Adam Asnik’s poems are also analyzed, the author comprehends the role of generations, ancestry in 
forming the future; his poetry is characterized by resentment-experiences. The basis of Asnik’s worldview is 
melancholy.

The studied works of Alicia Kowalska raise the topic of the old people’s loneliness. The problem of the 
lonely person is also relevant in the works of Andrzej Ponedzielski, in which the author uses elements of 
visualization. The author raises the issue of human belonging to the country, city, continent. It is investigated 
that one of the current problems of modernity, which is not overlooked by the authors of “Literature” – is the 
detachment from their native land, marginality, alienation. Such a topic is actualized by Baran Józef, using 
metaphors, gradation as a tool of expression. 

Another actual topic “Literature” pages – the theme about the future and feelings about it. In Antoni 
Slominski’s poetry it concerns death, which is intensified by numerous rhetorical questions. Charles Bukowski 
describes this condition in detail. In the article it is determined that Polish poetry is often about everyday 
things: people in rush to work, sitting in cafes and driving a car. Poets describe life in its diversity. The page 
contains a lot of patriotic poetry, which is about the love to the country, community, as well as many poems are 
about environmental issues. Some poetry rethinks the bible topics.

Key words: poetry, themes, anaphora, metaphor, visualization.

Постановка проблеми. У сучасному україн-
ському літературознавстві про польську поезію 
майже не написано нічого. Критики за кордоном 
хоча й аналізують творчий процес у Польщі, проте 
детального аналізу сучасної польської поезії 
немає. Так, у книзі Е. Леонової охарактеризовано 
польську літературу кінця XIX – початку XX ст., 
проте авторка описала саме прозовий доробок 
польських літераторів (Леонова, 2020).

Аналіз досліджень. У монографії В. Хорева 
«Польская литература XX века» проаналізовано 
найвідоміші польські книги XX ст., але автор 
зупинився на 90-х роках і не охопив сучасну пое-
зію (Хорев, 2009).

У Польщі чимало літературних журналів, 
де постійно публікувалися вірші: «Бруліон» 
(1987-1999), «Нови нурт» (1994-1996), «Лампа» 
(з 2004), «Студіум» (1995-2011), «Акцент», 
«Одра», «Діалог», «ФА-Арт», щоквартальники 
«Ред» (2006-2013), «Енігма», «Креси» (з 1989), 
«Портрет» (1995-2010), «Тигель» (із 1991), 
«Шафа» (з 1997). Проте польська поезія популя-
ризувалася не лише на сторінках журналів, а й у 
соцмережах і на You Toube. 

Чимало текстів можна знайти й на спеціалізо-
ваних сайтах, зокрема «Література» (“Literatura”). 
Специфіка ресурсу в тому, що будь-який автор 
може подати свій матеріал до публікації та отри-
мати відгук на власний твір. На сторінках «Літе-
ратури» опубліковано не лише поетичні тексти, 
а й прозові та драматичні. Весь матеріал розмі-
щено в алфавітному порядку за прізвищем автора 
та назвою твору. На сайті можна знайти не лише 
польську поезію, а й переклади.

Мета статті – проаналізувати вірші на сайті 
“Literatura”, завдання –визначити тематичні осо-
бливості поезії.

Виклад основного матеріалу. Тематичні осо-
бливості поезії онлайн різні: це побутова тематика, 
інтимна лірика, поезії з філософською тематикою 
та вірші про минуле. Найбільше поезій про нероз-
ділене кохання або любов на відстані. Наприклад, 
лірика Тадеуша Боровського:

Wiem, z nagła się otworzy krąg
miłości naszej. Nieostrożny
mej ręki ruch odpłoszy ciebie –
wtedy odejdziesz. Każda rzecz,
której dotknęłaś, nawet powiew
powietrza, idącego od drzwi
lekko przez ciebie otwieranych –
ciebie mi będą przypominać,
jak gdyby struną były, którą,
przechodząc mimo, potrąciłaś…
A jakim dźwiękiem będę drżał
ja, który miałem cię w ramionach? (Literatura)
Поезія Тадеуша Боровського часто неримо-

вана, проте проста та зрозуміла для сприйняття. 
В інтимній ліриці автор постійно активізує увагу 
читача риторичними звертаннями. Часто предмет 
рефлексії письменника – буттєва проблематика, 
коли він осмислює плинність часу і подій. Отже, 
твори набувають філософського змісту:

Ja wiem, ze w wiecznym kole przemian
zapadnie wszystko jakby w morze,
że minie czas i minie ziemia,
i to, com kochał i com tworzył. (Literatura)
Поет осмислює власне життя й шукає в ньому 

сенс. Таких поезій у Боровського чимало, вони 
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психологічні та автобіографічні, адже автор закін-
чив життя самогубством, так і не віднайшовши 
сенсу буття. 

У доробку Боровського є й вірші із політичною 
тематикою, у яких він звертається до умовного 
адресата, якого вже немає, поета, що боровся на 
барикадах, очевидно, до такого ж учасника Поль-
ської об’єднаної робітничої партії, як і сам:

Dali mi adres,
pisać pośpieszam.
Przeżyłem. Jestem
w Monachium, w Rzeszy.
Niesprawiedliwie
na mnie wypadło,
żem nie był z wami
na barykadach (Literatura)
Філософського змісту поезії Адама Асника, у 

яких автор осмислює роль поколінь, родоводу у фор-
муванні майбутнього. Основа світогляду автора – 
меланхолія. Його поезії властиві такі лексеми, як 
smutni, zgnębieni, cierpią, giną, zranione serca. Поезії 
Асника притаманні образи-переживання. Здебіль-
шого це туга, нудьга. Ці відчуття потрібно пере-
жити для того, щоб продовжувати життя далі.

Сприйняття зовнішнього світу через від-
чуття культивує у своїй поезії “Trzeba patrzeć 
przez serce” Аліція Ковальська. Авторка порушує 
чимало актуальних проблем, зокрема тему само-
тності літніх людей. За допомогою еліптичних 
конструкцій у вірші “Kiedyś młodzi, dziś starzy” 
вона розставляє смислові акценти, виділяючи лек-
семи starzy, bezużyteczni, zmęczeni:

Kiedyś młodzi,dziś starzy, laskami podparci. 
Bezużyteczni, nic nie warci. Twarze zmarszczkami 
pokryte, bez prawa do marzeń. Zmęczeni, podróżą 
życiowych zdarzeń. Siedzący cicho przy zapiecku. 
(Literatura). 

Завдяки антитезі młodzi – starzy та рефрену а 
boli, boli, ich młodych patrzenie na starszych ludzi 
посилено емоційно-смислове навантаження твору 
та підкреслено трагічні відчуття літньої людини.

Такі ж відчуття описано в поезії Анджея Поне-
дзєльського “Jakoś tak”. Для того, щоб точніше 
відобразити глибинні почуття, автор послугову-
ється мовною грою:

Zamień mój żal na bal, na bal,
a sny pozamieniaj na dni.
Dla Ciebie to kwestia zmiany liter,
dla mnie to życie. (Literatura)
У вірші “To nieprawda” Анджей Понедзєль-

ськи переосмислює відомий афоризм «Двічі в 
одну річку не ввійдеш». Автор використовує еле-
менти візуалізації: змістовні лексеми переносить 
у новий рядок, підкреслюючи їх важливість:

To nieprawda
że nie można
dwakroć do tej samej rzeki wejść
można okpić świątobliwy upływ czasu
pożartować (Literatura)
Тема належності людини до країни, міста, 

материка також актуалізована в поезії «Літе-
ратури». Так, Анджей Понедзєльськи у “Moja 
Europo” підкреслює свою тотожність із європей-
цями, використовуючи присвійний займенник 
moja та численні риторичні звертання:

Ty i ja
tyle tak podobnych dźwięków
imion, świąt, kolorów, prawd
ten sam atlas nadziei i lęków
Moja Europo. (Literatura)
Така ж тема вірша Анни Фрайліх “Jest”, 

тільки авторка акцентує увагу на своїй приязні 
до міста:

To miasto jest moje
i ja jestem jego
w kryształowym powietrzu
płyniemy wzdłuż brzegów
czy jest piękne? – to mało istotne pytanie
ważne że łodzią jest
i jest przystanią. (Literatura)
Одна з актуальних проблем сучасності, яку не 

минають автори «Літератури», це відірваність від 
своєї землі, маргінальність, відчуженість. Таку 
тему актуалізує Баран Юзеф у творі “Ballada o 
emigrantach”:

…budzą się w środku nocy
odcięci od pępowiny ojczyzny
z zakneblowanymi ustami
nie czując ziemi
pod stopami (Literatura)
Баран Юзеф використовує метафори “pępowina 

ojczyzny”, “zakneblowane usta” як засіб уви-
разнення мовлення та градацію: transplantacji 
języka – transplantacja mózgu – przeszczep serca – 
śmierć jest też emigracją для посилення емоційно-
експресивного навантаження.

Ще одна актуальна проблема на сторінках 
«Літератури» – тема майбутнього і переживання 
за нього. У поезії Антоні Сломінського це хви-
лювання за смерть, що посилюється численними 
риторичними запитаннями:

Samotna gwiazda w noc ciemną
Patrzy na mnie
I pyta: Co z nami będzie,
Z tobą i ze mną?
Zetrą nas czasu żarna,
Noc pochłonie czarna
Ciebie i mnie (Literatura).
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Смерть, її очікування та переживання як погра-
ничного стану також актуальна для дописувачів 
«Літератури»:

Zamykam oczy, może otwieram
w niebo spoglądam. Jakieś białe…
Nie wiem czy żyję, czy umieram
oję się wiedzieć, więc nie pytałem. (Literatura)
Чарльз Буковськи описує цей стан детально 

як розуміння власної безпомічності, бажання 
подолати страх, відчуття непотрібності й конеч-
ності буття.

У польській поезії часто йдеться про буденні 
речі: людей, які поспішають на роботу, які сидять 
у кав’ярнях і керують автомобілем. Поети опису-
ють життя у його багатогранності:

… widzę ludzi na parkowych ławkach
i widzę w sposobie w jakim
siedzą i patrzą,
że to odeszło…
widzę ludzi w samochodach
i widzę w sposobie, w jakim
prowadzą swoje auta,
że nie kochają, i że nie są
kochani. (Literatura)
На сторінці багато патріотичної поезії, у якій 

йдеться про любов до країни, єднання. Чимало 
таких віршів у Ернеста Бриля:

Bądźmy dla siebie bliscy bo nas rozdzielają
I co chwila nam ziemia pęka pod stopami. 
(Literatura)
Патріотична лірика пов’язана з екологічною 

тематикою: Бриль у поезії закликає берегти ліси, 

використовуючи анафору для підкреслення акту-
альності проблеми:

Nikt nie powie
– Drzew nie wolno palić – 
Nowe lasy powstają w piecach. (Literatura)
В автора чимало віршів на релігійну тематику: 

“Boże, anioła ześlij…”, “Boże, miłościw bądź roślince 
małej…”, “Boże, nic nie rozumiem…”, “Bóg odetchnął 
głęboko, mocno – piersią całą”, “Bóg szeptem mnie 
obudził…”, “Bóg trzymał mnie przed sobą.”. Це про-
хання-благання в Бога про пораду, розраду, допо-
могу. У релігійній поезії образи активно сприй-
маються через нюхові, слухові, зорові відчуття: i 
poczuł, że ma ciało, słyszałem Jego oddech.

У деяких віршах переосмислюється біблійні 
тематика. Наприклад, у Йонаша Кофти є біблій-
ний сюжет із пророком Йоною у череві риби:

Wieloryb był wielki
I gębę miał wielką
Co żarła, parskała i pluła
Ku chwale bebechów
Ryczała piosenki
Na resztę zaś była totalnie nieczuła. (Literatura)
Це поезія жартівливого характеру, в якій автор 

послуговується прийомом іронічного висмію-
вання, тому він вживає знижену лексику zeżarł, 
zagryzł, skonasz, zżuć.

Висновки. Отже, на сторінках сайту 
“Literatura” поезія тематично різнопланова: це 
інтимна лірика, політична тематика, біблійна 
(релігійна), тема самотності, старості, «погра-
ничні» теми, філософські.
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ВПЛИВ КОЛОКВІАЛЬНОСТІ НА СИНТАКСИЧНУ СТРУКТУРУ РЕЧЕНЬ  
(НА МАТЕРІАЛІ ФРАНЦУЗЬКОЇ ТА ПОЛЬСЬКОЇ МОВ)

Стаття присвячена дослідженню впливу колоквіальності на синтаксичну структуру речень. Так, описано 
засоби, які слугують для відтворення розмовного регістру французької мови в польському та українському варі-
антах перекладу літературно-художніх діалогів. Проаналізований корпус складається з мовних одиниць сучас-
них французьких романів, в яких використовується певна кількість колоквіальних елементів.

У статті аналізуються синтаксичні маркери розмовного регістру французької, польської мов, а також 
функціонування заперечного речення без частки ne і деяких форм таких речень. У польській мові обов’язковим 
заперечним елементом є частинка nie (non), яка стоїть перед дієсловом і може супроводжуватися іншими фор-
мами. Дослідження мовних одиниць корпусу свідчить, що розмовні маркери у французькому регістрі часто не 
мають відповідників у польській та українській мовах. Найчастіше використовується нестандартна лексика, 
рідше вживаються синтаксичні засоби.

Поняття «колоквіальний регістр» застосовується лінгвістами як альтернатива термінам «розмовна мова» 
та «просторіччя», хоча колоквіальність особливо характерна для діалогічного мовлення. Цей вплив спостері-
гається в усній комунікації, а також на письмі (як стилістичний феномен або приватне письмове спілкування) 
Увaгу дослідників привeртaють і дискурсивнi мaркeри, якi викoнують функцiю спoлучних eлeмeнтiв розмовних 
висловлювань, конкретизують кoмунiкaтивнi нaмiри мoвця та вiднoсини мiж актантами.

Одним із ефективних і доступних засобів виділення у французькому синтаксисі є явище дислокації (la mise en 
relief). Дислокація – це «від’єднання складника поза рамками речення. Відокремлений складник дублюється або 
замінюється особовим чи вказівним займенником, який за необхідності відновлює свої морфологічні характерис-
тики та функції в реченні». 

Ключові слова: колоквіальність, розмовний регістр, синтаксичні маркери, знижена лексика.
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INFLUENCE OF COLLOQUIALITY ON THE SYNTAX STRUCTURE  
OF SENTENCES (BASED ON FRENCH AND POLISH)

The article is devoted to the study and research of the influence of colloquiality on the syntactic structure of sentences, 
describes the means used to reproduce the colloquial register of the French language in the Polish and Ukrainian versions 
of the translation of literary and artistic dialogues. The analyzed corpus consists of linguistic units of modern French 
novels, which use a significant number of colloquial elements.

The article analyzes the syntactic markers of the colloquial register of French, Polish and Ukrainian languages, as 
well as the functioning of the negative sentence without the particle ne and some forms of such sentences. A study of the 
language units of the corpus shows that colloquial markers in the French register often do not have equivalents in Polish 
and Ukrainian. In Polish, the obligatory negative element is the particle nie (non), which precedes the verb and may be 
accompanied by other forms Non-standard vocabulary is most often used, syntactic means are used less often.

The concept of colloquial register is used by linguists as an alternative to the terms colloquial language and 
colloquialism, although colloquiality is especially characteristic of dialogic speech. This influence is observed in oral 
communication, as well as in writing (as a stylistic phenomenon or private written communication). Researchers also 
attract the attention of discursive markers, which perform the function of connecting elements of colloquial utterances, 
specify the communicative intentions of the speaker and the relationship between the actors.

One of the effective and accessible means of selection in French syntax is the phenomenon of dislocation (la mise 
en relief). A dislocation is the detachment of a constituent element outside the sentence. The separated component is 
duplicated or replaced by a personal or indicative pronoun, which, if necessary, restores its morphological characteristics 
and functions in the sentence.

Key words: colloquiality, conversational register, syntactic markers, reduced vocabulary.

Постановка проблеми. Останнім часом різні 
явища розмовної мови стали предметом перекла-
дацьких досліджень у галузі літературного пере-
кладу. Дійсно, герої сучасних романів розмовля-
ють мовою, близькою до реальної, хоча елементи 
нестандартної мови з’являються і в літературних 
творах, що стає проблемою в процесі перекладу. 
Більшість перекладачів визнають це, звертаючи 
увагу на труднощі перекладу розмовних і сленго-
вих одиниць (Демонд, 2004).

Аналіз досліджeнь. Проблeмам розмовної мови 
присвячeні роботи І. Р. Гальпeріна, Ю. С. Стeпанова, 
І. В. Арнольда, О. Б. Сиротиніної, О. А. Зeмської, 
В. Д. Дєвкіна, К. А. Долініна, В. О. Хом’якова, 
Л. А. Ввeдeнської. Досліджeння в галузі розмов-
ної французької мови відображeно у працях таких 
українських і зарубіжних науковців: З. О. Гeтьмана, 
А. А. Біласа, Н. Ярошко, F. Аntоіne, H. Bаuсhe, 
С. Blаnсhe-Benvenіste, L.-J. Саlvet, F. Gаdet.

Найбільш характерною ознакою розмовної 
мови є фамільярна лексика. Так, в лінгвістич-

ному словнику під редакцією В. Д. Старічeнок 
поняття «розмовна лексика» тлумачиться як слова 
та вирази, які вживаються у безпосередньому 
спілкуванні і характеризуються зниженим сти-
лістичним забарвленням (Старіченко, 2008: 509). 
Лінгвіст Н. І. Гeз трактує розмовне мовлення як 
лексику нейтрального або загальновживаного 
стилю та мовні одиниці з eмоційно-eкспрeсивним 
забарвленням (пeстливі, лайливі, іронічні, жартів-
ливі) (Старічeнко, 2008).

Мета статті: дослідити корпус мовних оди-
ниць сучасних французьких романів, в яких 
використовуються лексичні одиниці колокві-
ального характеру; проаналізувати синтаксичні 
маркери розмовного регістру французької, поль-
ської та української мов, а також вживання запе-
речного речення без частки ne й окремих форм 
таких речень.

Виклад основного матeріалу. В рамках фран-
цузької розмовної мови дослідники виділяють 
такі рeгістри: літeратурно-розмовна мова (раrler 
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lіttérаіre), фамільярна мова (раrler fаmіlіer), про-
сторіччя (раrler рорulаіre), місцeвий говір, патуа 
(раrler régіоnаl et раtоіs), арго (аrgоt), модна фран-
цузька мова (frаnçаіs brаnсhé), мова пeрeдмість 
(раrler des bаnlіeues), нецензурна мова, знижена 
лексика (grоs mоts, раrler grоssіer). 

Дослідник М. П. Брандeс розрізняє такі лінг-
вістичні ознаки розмовної мови: вживання про-
сторіччя та специфічних мовних одиниць на всіх 
рівнях (прослідковується тeндeнція вживання 
мовних одиниць із абстрактно-узагальнeним 
значeнням), послаблeння синтаксичних зв’язків 
між частинами рeчeння, вeлика кількість мовних 
засобів суб’єктивної оцінки, оцінних eмоційно-
eкспрeсивних одиниць усіх рівнів (від фонeтичного 
до синтаксичного), наявність мовних стандартів 
(клішe) і фразeологізмів розмовного характеру, 
авторських нeологізмів, використання особових 
займенників і особових форм дієслова (Брандес, 
2004: 224). Попри різноманітність термінів і підхо-
дів до дослідження розмовної мови, спільним для 
них є невимушеність, спонтанність, неформаль-
ний стиль і усна форма спілкування.

У статті описано мовні засоби, які слугують 
для відтворення розмовного регістру французь-
кої мови в польському та українському варіантах 
перекладу літературно-художніх діалогів. Про-
аналізований матеріал складається із корпусних 
одиниць сучасних французьких романів, в яких 
використовується значна кількість колоквіальних 
елементів. Романи перекладені різними перекла-
дачами, що зменшує вплив ідіолектних факторів 
і допомагає проаналізувати можливі тенденції в 
перекладі на польську та українську мови.

У французькій мові розрізняють чотири регі-
стри: вишуканий, стандартний, розмовний (віль-
ний, спонтанний або звичайний) і просторіччя. 
Поняття «колоквіальний регістр» застосовується 
лінгвістами як альтернатива термінам «розмовна 
мова» та «просторіччя», хоча колоквіальність 
особливо характерна для діалогічного мовлення. 
Цей вплив спостерігається в усній комунікації, а 
також на письмі (як стилістичний феномен або 
приватне письмове спілкування). Ось чому не 
варто вважати розмовність і колоквіальність схо-
жими формами (Pennac, 1989). 

Французький лінгвіст Клод Дюнетон вважає, 
що просторічні звороти завжди містять певний 
колоквіальний компонент (Duneton, 19886). На 
думку дослідниці Франсуази Гаде, обидва явища 
слід вважати різними категоріями, оскільки про-
сторіччя є діастратичною категорією, а колокві-
альність – діафазною. Лінгвіст констатує процес 
«діахронічного переходу від просторічного та 

арготичного маркування до розмовного» (Gadet, 
1999: 585–671). Оскільки переклад повинен мати 
той самий ефект, обов’язок перекладача полягає 
у тому, щоб знайти «той еквівалент, який надава-
тиме, крім маніфестованого змісту, зображення 
та динаміки оригінальному тексту, іншими сло-
вами, ефекту прихованого змісту, який апелює не 
стільки до нашого розуму, як до наших емоцій» 
(Desmond, 2004: 25–29).

У статті аналізуються синтаксичні маркери роз-
мовного регістру французької, польської та укра-
їнської мов, а також функціонування заперечного 
речення без частки ne і деяких форм таких речень. 
Заперечне речення стандартної французької мови 
складається із двох елементів: частки ne перед 
дієсловом і дієприслівникової форманти після 
дієслова. У сучасній розмовній мові частка ne 
часто опускається. У польській мові обов’язковим 
заперечним елементом є частинка nie (non), яка 
стоїть перед дієсловом і може супроводжуватися 
іншими формами: заперечними займенниками та 
прислівниками nikt (personne), nigdzie (nulle part), 
niс (rien) тощо або сполучниками ani, ni (ni…ni). 

Переклад заперечних речень без частки ne від-
бувається за стандартною формою заперечного 
речення, тому перекладачам доводиться шукати 
інші способи передачі автентичного французь-
кого варіанту. Здебільшого перекладачам рідко 
(менше 5% прикладів) вдається передати розмов-
ний характер заперечних французьких речень, 
оскільки такі конструкції досить важко «фамі-
льяризувати». У такому разі використовуються 
інші мовні одиниці, зокрема дієслово wlezc, роз-
мовний варіант дієслова wejsc (entrer), наприклад: 
Marche pas sous les gouttières, Ben, si les pigeons 
te chient dessus, c’est une brique l’impact! (Pennac, 
1989: 139); Tylko nie wlez pod rynnç, Ben, bo jak 
golab ci na to nasra, to na nowe ubranko wybulisz z 
dziesiçc kawalkow jak nie! (Seulement ne te fous pas 
sous la gouttière, Ben, car si un pigeon te chie dessus, 
tu vas payer le nouveau petit vêtement une brique!) 
(Pennac, 1989: 99). 

Замість нейтрального дієслова denerwowac siç 
(s’énerver) вживається розмовний варіант слова, 
наприклад: wkurzac siç (…) t’énerves pas comme 
ça; (…) niewkurzaj siç tak; (…) ne t’échauffes pas 
comme ça!) (Gavalda, 1995: 25). Спостерігаємо 
зміщення дискурсу до розмовного завдяки вжи-
ванню синтаксичних одиниць, а саме слова tam 
(là), яке підсилює заперечення у польському 
варіанті (Ozog, 1985: 160). Французький зворот 
c’est que заміщено польським прислівником kiedy 
(quand) із розмовною конотацією: C’est que j’ n’ai 
pas; (Quand je n’ai pas) (Izzo, 1995: 191). J’aime 
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pas trop jaser, mais madame n’est plus dans son sens 
(Bazin, 1997: 446); Ja tam obgadywac nie lubiç, ale 
nasza pani to juz ma nie calkiem dobrze w glowie 
(Moi là je n’aime pas faire des potins, mais notre 
madame n’a plus tout très bien dans sa tête) (Bazin, 
1997: 235–236). 

Заперечні речення без частки ne здебільшого 
втрачають розмовний характер у процесі пере-
кладу, перетворюючись на звичайні заперечні 
конструкції, які дещо конотують стандартний 
регістр мови: Je dis pas que t’es moche (…); Nie 
powiedzialam, ze jestes odrazajacy (…); (Je n’ai 
pas dit que tu étais répugnant) (Vargas, 1996: 8–9). 
Інколи в процесі перекладу заперечні речення 
стають стверджувальними. Особливо це сто-
сується обмежувальних зворотів французької 
мови, які заміщують словом tylko (seulement): 
Chez moi, c’est qu’un studio; Mam tylko male 
studio (…); (J’ai seulement un petit studio (…) 
(Izzo, 1995: 158). Подвійне заперечення у фран-
цузькій мові передається стверджувальним 
реченням у польському варіанті перекладу: 
(…) ça m’aurait pas déplu qu’il se fasse mettre 
par un pédé! (Izzo, 1995: 258); (…) ucieszylbym 
siç, jakby mu jakis pedal dopieprzyl!; (…) je me 
réjouirais si un pédé quelconque lui cassait la 
gueule! (Izzo, 1995: 178).

Увaгу дослідників привeртaють також 
дискурсивнi мaркeри, якi викoнують функцiю 
спoлучних eлeмeнтiв розмовних висловлювань, 
конкретизують кoмунiкaтивнi нaмiри мoвця та 
вiднoсини мiж актантами. Мовознавець Кaтрiн 
Шaнe дo такої кaтeгoрiї відносить слова-кoнeктoри 
mais, donc, aussi, parce que, дискурсивнi чaстки 
bon, voilà, ben, quoi, là; фaктичнi мaркeри tu sais, 
tu vois, hein; частки-рeгулятoри oui, d`accord, 
hm hm, je vois, дeякi вирaзи логічного висно-
вку de toute façon, enfin de compte, en définitive, 
пaрeнтeтичнi дiєслoвa je veux dire, je sais pas, je 
précise тa iншi комунікативні елементи (Chanet, 
2003). Це рiзнi чaстини мoви, якi нe викoнують 
своєї звичної синтaксичної функцiї, а виступaють 
як дискурсивнi мaркeри, якi фрaнцузький лiнгвiст 
O. Дюкрo пoзнaчaє тeрмiнoм «дискурсивнi слoвa» 
(Ducrot, 1982).

Одним із ефективних та доступних засобів 
виділення у французькому синтаксисі є явище 
дислокації (la mise en relief). Дислокація – це 
«від’єднання складового елементу поза рамками 
речення, ліворуч або праворуч (…). Відокрем-
лений складник дублюється або замінюється 
особовим чи вказівним займенником, який за 
необхідності відновлює свої морфологічні харак-
теристики та функції у реченні» (Chanet, 2003: 26). 

На відміну від французької мови, у польській 
мові синтаксична функція слова залежить не від 
його положення у реченні, а від флективних закін-
чень. Той чи інший член речення можна виділити, 
використовуючи вказівні займенники (ч. р. ten, 
ж. р. ta, с. р. to), емфатичну лексику (частка to), 
прислівники, сполучники або стилістичні повтори. 
Окремі слова можна конотувати шляхом дислока-
ції поза рамками речення. Однак аналіз висловлю-
вань носіїв польської мови свідчить, що такі син-
таксичні засоби використовуються досить рідко 
і конотують вони розмовний регістр слабше, ніж 
відповідні одиниці французької мови. Тому навіть 
якщо подібна конструкція вживається у мові пере-
кладу, варто підібрати інші способи передачі коло-
квіальності у реченнях із дислокацією. 

Приблизно у 10% прикладів зберігається роз-
мовний характер речень мови перекладу шля-
хом використання синтаксичних засобів або 
лексичних одиниць, які у достатній мірі коноту-
ють висловлювання, наприклад: Et ça va manger 
combien de temps, ces conneries?; I ile mi to zezre 
czasu, te wasze pierdoly? (Combien de temps ça va me 
bouffer, ces conneries à vous?) (Pennac, 1989: 152). 
У цьому прикладі дислокація польського варіанту 
речення підсилена двома присвійними займен-
никами: wasze (vos) і вказівним займенником te 
(ces), а також розмовним словом zezrec (bouffer). 
Ефект розмовності створює додавання частки nie 
(non) вкінці питального речення, хоча синтаксич-
ний наголос у такому випадку відсутній: Mais tu 
l’aimais bien, Manu. Ale lubiles Manu, nie? (Mais 
tu aimais bien Manu, non?) (Izzo, 1995: 106). Вжи-
вання частки tam підсилює заперечення та вира-
жає протиставлення: On ne connaît pas ce genre de 
mecs, nous; My tam nie znamy facetôw tego pokroju; 
(Nous là, nous ne connaissons pas les mecs de ce 
type) (Pennac, 1989: 109).

Зворотній порядок слів із прямим додат-
ком на початку речення, вказівні та присвійні 
займенники te, swoje зі словом zmajstrowac 
(bricoler) також підсилюють розмовний харак-
тер репліки: Qu’est-ce qu’il a fait, M. Levine? 
(Pennac, 1989: 57); Co on takiego zmajstrowal, ten 
pan Levine? (Pennac, 1989: 51); (Qu’est-ce qu’il a 
bricolé, ce monsieur Levine?); Où est-ce qu’il les a 
foutues, ses lunettes?; A gdziez on wtrynil te swoje 
okulary? (Pennac, 1989: 268); Ça, de l’argent, elle en 
a! (Bazin, 1977: 456); Ech, pieniçdzy to jej nie brak! 
(WP: 254); (Ah, l’argent ne lui manque pas!) (Bazin, 
1977: 254). Le vieux, où tu veux qu’y trouve cinq cent 
balles, toi? (Czeszewski, 2001: 66). Skad moj stary 
ma wytrzasnac 500 frankôw? (D’où mon vieux doit 
dégoter 300 francs?) (Czeszewski, 2001: 356).
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Вживання слова akurat, яке за значенням від-
різняється від французького pas du tout, свідчить 
про вищий рівень колоквіальності польського 
варіанту висловлювання: Mais on est français, 
con. On est né ici. (…). T’es français, toi. Jestesmy 
Francuzami, ty idioto. Urodzilismy siç tutaj (…) 
(Nous sommes français, idiot. Nous sommes nés 
ici (…) Akurat (Izzo, 1995: 197). Однак більшість 
висловлювань у польському перекладі з дислоко-
ваними членами речення втрачає розмовну коно-
тацію та емфатичний наголос, а вживання спо-
лучника bym свідчить про надмірну коректність 
репліки: Tu veux que je lui parle à la chef?; Chcesz, 
bym porozmawiala z szefow? (Veux-tu que je parle à 
la chef?) (Vargas, 1996: 74).

Висновки. Дослідження мовних одиниць 
корпусу свідчить, що розмовні маркери у фран-

цузькому регістрі часто не мають відповідників у 
польській та українській мовах, отже перекладачі 
шукають інші способи їх відображення в цільо-
вому тексті. Найчастіше використовується нестан-
дартна лексика, рідше вживаються синтаксичні 
засоби. Приблизно у 10% польських варіантів пере-
кладу зберігається звичний характер висловлювань 
актантів. Деякі речення з дислокованими елемен-
тами втрачають не лише ознаки розмовного регі-
стру, а й емфатичний наголос (хоча польська мова 
має різні способи утворення таких типів речень). 
У зв’язку з цим польські варіанти таких висловлю-
вань не лише знижують рівень колоквіальності, але 
в деяких випадках навіть виявляються менш при-
родними, ніж їх французькі відповідники. Такий 
аспект розмовного регістру потребує подальших 
досліджень та якісного наукового аналізу.
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СЕМАНТИЧНІ ВІДНОШЕННЯ У СТРУКТУРІ ПОЛІПРЕДИКАТИВНОГО 
СКЛАДНОПІДРЯДНОГО РЕЧЕННЯ В АНГЛОМОВНІЙ ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ

У статті досліджуються особливості семантичних відношень у структурі поліпредикативного складнопі-
дрядного речення в англомовній художній прозі. Зумовлені множинністю синтаксичних зв’язків семантичні від-
ношення у таких конструкціях встановлюються на основі взаємопроникнення значень їх конституентів.

Автор статті обстоює тезу про те, що між семантичними відношеннями і структурною організацією полі-
предикативної гіпотактичної конструкції існують певні закономірності. Розглядувані на одному рівні смислово-
го членування, такі відношення установлюються між головною або залежною предикативною одиницею, біпре-
дикативним складнопідрядним реченням і структурно-смисловою єдністю частин, поєднаних субординативним 
зв’язком (компонентом, блоком і частиною конструкції відповідно).

Так, семантичні відношення між компонентом і блоком вибудовуються у поліпредикативних складнопідряд-
них реченнях із провідним однорідним супідрядним синтаксичним зв’язком, а також із неоднорідною супідрядніс-
тю і послідовною підрядністю. Якщо у таких конструкціях з однорідною супідрядністю і послідовною підрядніс-
тю, неоднорідною супідрядністю і послідовною підрядністю з’являються нові залежні компоненти, семантичні 
відношення встановлюються між блоками поліпредикативного речення. Між частинами гіпотактичної кон-
струкції такі відношення формуються у структурах із послідовною підрядністю і неоднорідною супідрядністю. 
У поліпредикативних складнопідрядних реченнях із подвійною супідрядністю і послідовною підрядністю кон-
струювання семантичних відношень відбувається на рівні «блок – частина конструкції.

У статті також продемонстровано, що для поліпредикативних складнопідрядних речень в англомовній 
художній прозі характерне уживання семантично порожніх компонентів і блоків, використання синонімічних 
конституентів, а також їх дублювання.

Ключові слова: поліпредикативне складнопідрядне речення, підрядність, семантичні відношення, предика-
тивна одиниця, компонент, блок.
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SEMANTIC RELATIONS IN THE STRUCTURE OF A POLYPREDICATIVE 
COMPLEX SENTENCE IN ENGLISH-LANGUAGE PROSE

The article offers analysis of semantic relations in the structure of a polypredicative complex sentence in English-
language prose. Conditioned by the plurality of syntactic connections, semantic relations in polypredicative hypotactic 
constructions are constituted on the basis of interaction of meanings of its constituents.

The author of the article claims that there are certain regularities between the semantic relations and the structural 
organization of a polypredicative hypotactic construction. Studied on the same level of semantic division such relations 
are constituted between the main or a subordinate clause, an elementary complex sentence and a structural-semantic 
unity whose constituents are joined by subordination (clauses, component parts and structural units respectively).

Semantic relations between a clause and a component part are formed in polypredicative complex sentences with the 
dominant homogeneous co-subordination, and also with heterogeneous co-subordination and consecutive subordination. 
If new subordinate clauses are added to constructions with homogeneous co-subordination and consecutive subordination, 
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or heterogeneous co-subordination and consecutive subordination, semantic relations are constituted between the 
component parts of a polypredicative sentence. In structures with consecutive subordination and heterogeneous co-
subordination such relations are formed between the units of a hypotactic construction. In polypredicative complex 
sentences with double co-subordination and consecutive subordination semantic relations are constructed on the level of 
component parts and structural units.

It is also shown in the article that polypredicative complex sentences in English-language prose can contain 
semantically “empty” clauses and component parts, synonymous constituents and their duplication.

Key words: polypredicative complex sentence, subordination, semantic relations, clause, component part, unit.

Постановка проблеми. Сучасний стан лінг-
вістичних розвідок характеризується спрямова-
ністю уваги мовознавців до проблеми функціону-
вання мовних систем. Значних успіхів досягнуто у 
вивченні питань, пов’язаних із природою речення 
та його конституентів. Особливої уваги у цьому 
відношенні заслуговують поліпредикативні 
складнопідрядні речення (далі – ППСПР).

Комплексний аналіз ППСПР в англомовній 
художній прозі неможливий без вивчення смис-
лового навантаження, що несуть у собі його кон-
ституенти. Останні об’єднані задумом автора 
художнього твору у структурно-смислові блоки. 
Важливу роль у цьому питанні відіграє семантика 
структурної схеми поліпредикативної гіпотактич-
ної конструкції (далі – ППГК); значення пред-
икативних одиниць (далі – ПО), що входять до 
її складу; встановлювані між ними відношення; 
а також елементи, що використовуються для їх 
поєднання (сполучники і сполучні слова).

Семантична структура ППСПР, як відомо, 
є поєднанням трьох і більше пропозицій, які 
постають мисленнєвим відображенням реальних 
ситуацій. Залучення функціонального підходу 
у розвідці дає змогу дослідити семантичні від-
ношення, що встановлюються між цими пропо-
зиціями, а також можливість з’ясувати, що між 
такими (семантичними) відношеннями у ППГК і 
її структурною організацією існують певні зако-
номірності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Семантична структура ППСПР є об’єктом науко-
вих розвідок як вітчизняних, так і зарубіжних уче-
них, серед яких: І.Р. Буніятова (Буніятова, 2003), 
І.Р. Вихованець (Вихованець, 1983), Н.В. Гуйва-
нюк (Гуйванюк, 1999), Г.Ф. Калашникова (Калаш-
никова, 1998; 2012), R. Quirk (Quirk, 1985), 
Г.П. Уханов (Уханов, 1981), Р.О. Христіанінова 
(Христіанінова, 2012), T. Shopen (Shopen, 2007), 
К.Ф. Шульжук (Шульжук, 1987) та ін.

Так, Г.П. Уханов, наприклад, зауважує, що 
будь-який синтаксичний зв'язок є комплексним і 
таким, що слугує насамперед для вираження від-
ношень між блоками ПО (Уханов, 1981: 82). У сво-
єму теоретичному дослідженні учений розглядає 
структурні схеми ППК (у термінології дослід-

ника – багатокомпонентних речень) як систему 
залежностей ПО (там само: 92), котра в умовах 
поліпредикативності спричиняє формування 
смислу усього речення завдяки взаємодії таких 
блоків (там само: 92).

Вітчизняна дослідниця Г.Ф. Калашникова 
зазначає, що ієрархічна структура СПР слугує для 
вираження складного мисленнєвого змісту, на базі 
якого формується багаторівнева семантика дослі-
джуваної синтаксичної одиниці (Калашникова, 
1998: 41).

У статті ми спробуємо продемонструвати, що 
семантичні відношення між компонентами, час-
тинами і блоками ППГК в англомовній художній 
прозі установлюються на одному рівні смисло-
вого членування.

Метою статті є виявлення та аналіз семантич-
них особливостей ППСПР в англомовній худож-
ній прозі.

Досягнення мети передбачає виконання 
таких завдань: 1) розкрити специфіку семантич-
них відношень у ППСПР в англомовній художній 
прозі; 2) встановити закономірності між семан-
тичними відношеннями та структурною організа-
цією ППГК.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Для опису семантичної структури ППСПР послу-
говуємося термінами «компонент», «частина» і 
«блок». Під компонентом розуміється ПО (голо-
вна або підрядна) усередині ППГК; під части-
ною – структурно-формальна єдність, аналогічна 
схемі біпредикативного речення з підрядними 
відношеннями. Блок – це структурно-смислова 
єдність частин, котрі знаходяться у безсполучни-
кових або підрядних відношеннях.

Семантичні відношення у ППСПР вибудову-
ються на одному рівні смислового членування. 
Розглянемо особливості встановлення таких від-
ношень у конструкціях, побудованих на основі 
різних типів синтаксичного зв’язку та їх поєднань.

Так, наприклад, у ППСПР I made what looked 
like a bookcase, only for tools and things, out of 
some old wood and fitted it with wooden latches in 
the doorway, ↑ so that if you gave a casual look it just 
seemed that it was just an old recess fitted up with 
shelves (Fowles, C) наслідкові семантичні відно-
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шення встановлюються між частиною з двох пре-
позитивних компонентів і блоком (залишковою 
частиною речення).1 Водночас урахування семан-
тики компонентів усередині блока дає змогу вио-
кремити умовно-наслідкові відношення (<…> if 
you gave a casual look ↑ it just seemed <…>).

У наведеній нижче п’ятикомпонентній кон-
струкції між головною ПО із залежним словоспо-
лученням із дієприслівником та блоком підрядних 
компонентів у постпозиції спостерігаються син-
кретичні локативно-пояснювальні відношення:

Begun long years ago, their friendship had petered 
out on a Westmorland road, ↑ where the hen spread 
her wings before her chicks; after which Ramsay had 
married, and their paths lying different ways, there 
had been, certainly for no one's fault, some tendency, 
when they met, to repeat (Woolf, L).

Загальновідомо, що показниками семантич-
них відношень усередині СПР є сполучники. 
Семантичні сполучники, на відміну від асеман-
тичних, мають власне значення. Таке значення 
нерідко визначає семантичні відношення, які 
установлюються у ППСПР. Так, у наведеному 
нижче ППСПР сполучник which, який уводить 
блок підрядних, визначає семантичні (атрибу-
тивні) відношення, які встановлюються між цим 
блоком і головною ПО:

He still experienced a recurrent desire, ↑ which 
he had not always, he thought with satisfaction, 
inhibited when she was smaller, to slap Miranda hard 
(Murdoch, UR).

Водночас, накладаючись на решту компонентів 
значення складного речення, семантичні сполуч-
ники стають контекстно зумовленими. Так, для 
того, щоб передати неприємні відчуття головного 
героя, який став свідком того, як дівчина, яка йому 
подобається, випрошує цигарки у продавчині в 
магазині, сурядний сполучник and, який з’єднує 
третій і четвертий компоненти конструкції, накла-
даючись на значення решти компонентів речення, 
отримує значення протиставлення, характерне 
для сполучника whereas:

It was partly that she had to borrow cigarettes 
because she had no money and I had sixty thousand 
pounds <…> ready to lay at her feet – because that is 
how I felt (Fowles, C).

Як відомо, ППСПР – це синтаксична одиниця, 
котра характеризується множинністю синтаксич-
них зв’язків, які призводять до утворення бага-
тошарової семантики. Розглянемо семантичну 
структуру такої ППГК:

1  Символом ↑ позначаємо поділ семантичної структури 
ППСПР на дві конструктивні частини.

It’s a joke in the zoo business, a weary joke, ↑ that 
the paperwork involved in trading a shrew weighs 
more than an elephant, that the paperwork involved 
in trading an elephant weighs more than a whale, 
and that you must never try to trade a whale, never 
(Martel, LP).

Частини речення, поєднані однорідним супі-
дрядним зв’язком, утворюють семантико-синтак-
сичну єдність, а тому семантичні відношення вста-
новлюються між компонентом речення (головною 
ПО) і блоком об’єктно-з’ясувальних однорідних 
супідрядних. Водночас ОС і вживання надлишко-
вих елементів (контактного (як у наведеному вище 
реченні) або дистантного лексичного повтору) 
актуалізує інші семантичні відношення усередині 
конструкції: відношення посилення ознаки пред-
мета чи виконуваної дії.

Об’єктно-з’ясувальні ПО – це завжди підрядні 
речення прислівного характеру, які становлять 
семантико-синтаксичну єдність разом із голов-
ною ПО. Визначальною особливістю об’єктно-
з’ясувальних конструкцій є те, що підрядний 
компонент у них чітко окреслений семантикою 
опорного слова, яке належить до певних семан-
тичних типів лексики. Зокрема, це дієслова мов-
лення, розумової діяльності, волевиявлення і 
спонукання, відчуття і сприйняття, психічного 
та емоційного стану, сподівання й віри, узагаль-
нення, буття та виявлення, зацікавлення й піклу-
вання, інформації. Водночас за умови розши-
рення конструкції за рахунок ланок послідовного 
підпорядкування або компонентів, що перебува-
ють з об’єктно-з’ясувальною ПО у відношеннях 
НС, семантичні відношення набувають ускладне-
ного характеру.

Так, у чотирикомпонентному СПР I mean they 
didn’t let the prisoners know anything, they didn’t 
even let them talk to each other, ↑ so they were cut off 
from their old world (Fowles, C) причиново-наслід-
кові семантичні відношення формуються між бло-
ком з головною ПО і однорідними супідрядними 
та компонентом послідовного підпорядкування.

Аналіз корпусу дослідження дає змогу ствер-
джувати, що між синтаксичною організацією 
ППСПР і семантичними відношеннями, що фор-
муються між її конституентами, існують певні 
закономірності.

У ППГК з ОС такі (семантичні) відношення 
встановлюються між компонентом (головною 
ПО) і блоком однорідних супідрядних, як-от у 
такому реченні з семантикою порівняння:

She disliked this casual handling of the gun, his 
lazy spin towards her entrance ↑ as if his body were 
the axle of a wheel, as if the weapon had been sewn 
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along his shoulders and arms and into his small 
brown wrists (Ondaatje, EP).

Коли однорідний зв'язок поєднується з неодно-
рідним, а головна ПО розташована у препозиції, 
семантичні відношення також встановлюються 
між головною ПО й постпозитивним блоком під-
рядних (усередині блоку в наведеному нижче 
реченні наявні інші семантичні відношення: 
часові й протиставні):

A wet scarf covered her hair, ↑ which had been, 
when Randall married her, so flaming, but which had 
faded to a pale ginger now on its way to becoming a 
sandy grey (Murdoch, UR).

Для базової, чотирикомпонентної, гіпотактич-
ної конструкції з ОС і ПП з препозицією (1) або 
постпозицією (2) головної ПО характерне вста-
новлення семантичних відношень між головною 
ПО і блоком підрядних компонентів:

1) They were hoping ↑ that the hyena would attack 
me and that somehow I would get rid of it and make 
the boat safe for them, no matter if it cost me my life 
(Martel, LP);

2) Had Orange Juice been a male, had she loomed 
as large on the scales as she did in my heart, ↑ it 
might have been another matter (Martel, LP).

У наведених вище реченнях семантичні відно-
шення – це відношення з’ясувальні (1) й умовно-
наслідкові (2), а всередині блоків формується 
допустове значення (1) і значення порівняння (2).

У разі збільшення кількості ПО у ППСПР з одно-
рідними супідрядними компонентами й компонен-
тами послідовного підпорядкування, які перебу-
вають у відношеннях неоднорідної супідрядності 
(далі – НС), змінюється й конструювання в цих 
одиницях семантичних відношень: головна ПО 
становить нерозчленовану єдність із однорідними 
супідрядними компонентами, а тому семантичні 
відношення тут вибудовуються між блоками:

I went over and over and over these things in my 
mind, thinking of what I might have done and what 
I should have done, ↑ just as James was perhaps 
doing as he paced it all out upon those rocks which 
I now could not bear to look upon (Murdoch, SS).

У ППСПР з НС і послідовною підрядністю 
(далі – ПП), у яких наявне правостороннє розга-
луження ПО (усі підрядні компоненти розташо-
вані у постпозиції до головного речення за винят-
ком одного, а власне головне речення знаходиться 
в інтерпозиції), семантичні відношення встанов-
люються між препозитивним компонентом і бло-
ком, що містить головну ПО і підпорядковану їй 
залишкову частину речення:

As she applied herself to set the tea-things, ↑ 
Joe peeped down at me over his leg, as if he were 

mentally casting me and himself up, and calculating 
what kind of pair we practically should make, 
under the grievous circumstances foreshadowed 
(Dickens, GE).

Якщо ж ППСПР з НС і ПП містить ліво- і пра-
востороннє розгалуження ПО, семантичні відно-
шення вибудовуються між блоками:

As she walked up and down the glass room, or sat 
hushing the baby there – which she very often did for 
hours together, when the dusk was closing in, too ↑ – 
she would sometimes try to pierce the gloom beyond, 
and make out how he was looking and what he was 
doing (Dickens, DS).

У базових, чотирикомпонентних конструкціях 
із ПП і НС з інтерпозицією головної ПО семан-
тичні відношення встановлюються між частинами 
конструкції: препозитивною частиною з двох 
ланок послідовного підпорядкування й головною 
ПО із залежним компонентом:

Whenever any of his old friends began to suggest 
that her acting had some depth, or charm, or special 
merit, ↑ he silently nurtured the atrocity, reminding 
himself that nobody but he could know how shallow 
she really was (Spark, PI).

У ППСПР із подвійною супідрядністю (далі – 
ПС), в яких два блоки однорідних супідрядних 
прислівного характеру перебувають у відношен-
нях НС, із роз’єднаною (одночасно у пре- та інтер-
позиції) головною ПО, семантичні відношення 
формуються між блоком та частиною:

Meanwhile the third man, who has been baling 
out the boat, and who has spilled the water down his 
sleeve, and has been cursing away to himself steadily 
for the last ten minutes, wants to know ↑ what the 
thundering blazes you're playing at, and why the 
blarmed tent isn't up yet (Jerome, TMB).

У ППГК з ПП і ПС з препозицією голов-
ної ПО, основною формою реалізації яких є 
п’ятикомпонентні структури, у яких однорідні й 
неоднорідні супідрядні є підрядними ІІ ступеня, 
семантичні відношення виникають між блоком, 
до якого входить головна ПО, і частиною гіпотак-
тичної конструкції:

As I have explained, I was early aware, through 
the sort of psychological osmosis of which children 
are so capable, ↑ that Uncle Abel had made a more 
«advantageous» marriage than my father, and that 
in the mysterious pecking-order hierarchy of life the 
Abel Arrowbys ranked above the Adam Arrowbys 
(Murdoch, SS).

У ППГК з ПС і ПП, для яких характерне роз-
гортання структури «по горизонталі» (тобто роз-
галуження ПО на одному рівні, що, у свою чергу, 
призводить до лівостороннього розширення кон-
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струкції), семантичні відношення конструюються 
між блоком – поєднанням однорідних супідряд-
них і головної ПО – та залишковою частиною 
речення:

For one who was unaccustomed to organise 
anything, and who was constitutionally haphazard, 
she was astonished at what had in fact come about so 
far by her own effort, ↑ so that it had been possible 
for her to take on the flat, have it cleaned and painted, 
decide on the essential minimum furniture necessary 
for her to move in with her husband and baby, and 
to make do, picnic-fashion in one room, till the 
household itself was assembled (Spark, PI).

Водночас, якщо в конструкції наявні умовні 
відношення, однорідні супідрядні компоненти, що 
їх виражають, завжди становитимуть семантико-
синтаксичну єдність, яка перебуватиме у відпо-
відних семантичних відношеннях із залишковою 
частиною гіпотактичної конструкції, як у наступ-
ному ППСПР з ПС і ПП й інтерпозицією головної 
ПО (відношення частина – блок, до складу якого 
входить головна ПО):

Of course, if Mr. Harling was at home, if his 
shadow stood out on the blind of the west room, ↑ 
I did not go in, but turned and walked home by the 
long way, through the street, wondering what book 
I should read as I sat down with the two old people 
(Cather, MA).

Досліджуючи семантико-структурну організа-
цію ППСПР в англомовній художній прозі, заува-
жуємо також, що автори нерідко вдаються до ужи-
вання надлишкових елементів.

Так, наприклад, у моделях ППСПР з НС спо-
стерігаємо використання «семантично порожніх» 
компонентів у ланці послідовного підпорядку-
вання (1) чи в однорідному супідрядному (2):

1) I believe it was this that saved my life that 
morning, that I was quite literally dying of thirst 
(Martel, LP). Порівняймо: I believe what saved my 
life that morning was that I was quite literally dying 
of thirst.

2) I soon saw what it was, it was four stones she had 
made loose, to make a tunnel, I suppose (Fowles, C).

У другому реченні ПО what it was виконує в 
конструкції в основному структурну функцію. 
Елімінація цього компонента не призведе до сут-
тєвої втрати інформації. Порівняймо: I soon saw it 
was four stones she had made loose, to make a tunnel, 
I suppose.

Іноді «семантично порожньою» може бути час-
тина речення: поєднання головної і залежної ПО. 
Остання має здебільшого прислівний характер. 
Таку особливість в англомовній художній прозі 
зауважуємо у ППСПР з ОС.

Так, наприклад, у реченні «You know that's a 
difference between us, that when someone's awful 
you just run away and hide, while I actually enjoy it – 
making up to them and showing off to myself how well 
I can do it.» (Waugh, HD) частина You know that's a 
difference between us використовується у значенні: 
when someone's awful you just run away and hide, 
while I actually enjoy it <…>.

У ППСПР в англомовній художній прозі спо-
стерігається також семантичне дублювання ком-
понентів:

It came to me as I listened that I didn't want to be 
anywhere else in the world at that moment, that what 
I was feeling at that moment justified all I had been 
through, because all I had been through was my being 
there (Fowles, M).

Інформація у ППСПР може дублюватися кіль-
кома компонентами речення. У такому разі (зде-
більшого) три ПО виражають два семантично 
омонімічних поняття. Наприклад, у ППСПР 
I told her that the affair was temporary, that my love 
for her was temporary, and doubtless her love for 
me was temporary (Murdoch, SS) частина I told her 
that the affair was temporary використовується у 
значенні My love for her was temporary and her 
love for me was temporary too. Семантико-струк-
турну організацію аналізованого ППСПР можна 
представити за допомогою такого схемного 
запису: ПО1 = ПО2 + ПО3.

Автори також використовують тотожні 
синонімічні компоненти. Так, у ППСПР The 
mess of my life, the selfishnesses and false turnings 
and the treacheries, all these things could fall into 
place, they could become a source of construction 
rather than a source of chaos, and precisely 
because I had no other choice (Fowles, M) лек-
сичні одиниці mess, false turnings, chaos і no 
other choice, за умови розгляду поза контекстом, 
є неоднорідними за значенням. Проте в аналі-
зованому реченні вони розташовані в одному 
контекстному синонімічному ряду і мають у 
(позиційно) першій ПО характер частково над-
лишкової інформації. Така інформація допома-
гає автору змалювати розуміння хаосу (chaos) 
у житті героя за допомогою сукупності асоці-
ативно пов’язаних понять (mess, false turnings, 
treacheries, no other choice).

Висновки і перспективи подальших роз-
відок. Конструювання семантичних відношень 
у ППСПР в англомовній художній прозі відбу-
вається на основі взаємопроникнення значень їх 
конституентів. Між синтаксичною організацією 
ППСПР і семантичними відношеннями, що фор-
муються між його конституентами, існують певні 
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закономірності. Так, семантичні відношення між 
компонентом і блоком вибудовуються у ППСПР 
з ОС, ОС і НС, ОС і ПП, а також ыз НС і ПП. 
Якщо у ППСПР з ОС і ПП, НС і ПП з’являються 
нові залежні компоненти, семантичні відно-
шення встановлюються між блоками поліпреди-
кативного речення. Між частинами конструкції 
такі відношення формуються у структурах з ПП 
і НС. У ППСПР з ПП і ПС, ПС і ПП конструю-

вання семантичних відношень відбувається на 
рівні «блок – частина конструкції». Для ППСПР 
також характерне уживання семантично порожніх 
компонентів і блоків, використання синонімічних 
компонентів, а також їх дублювання.

Перспективу подальших досліджень вбача-
ємо в аналізі текстотвірних потенцій ППСПР та 
вивченні текстового функціонування ППГК як 
показника ідіостилю письменника.
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Стаття присвячена проблемі визначення місця заголовку в низці інших компонентів, а також його зв’язку з 
текстом художнього твору. Заголовок у літературі займає особливе місце і є невід’ємною частиною художнього 
твору. Особливий інтерес до заголовка пояснюється цілою низкою причин: структурним розмаїттям, унікальним 
положенням у тексті, множинністю виконуваних функцій. Аналіз цього питання передбачає дослідження визна-
чення поняття заголовку, його типів і функцій у межах художнього твору. Заголовок – візитна картка будь-якого 
твору. З нього зазвичай починається знайомство з художнім текстом. Саме заголовок акумулює в собі погляди 
автора на свій твір і є найбільш ефективною формою передачі авторського задуму і його бачення власного твору 
у світлі його знань про суспільство. Ініціальна, розділова, єднальна, проспективна і номінативна, конкретизуюча і 
генералізуча функції потенційно притаманні кожному заголовку. Заголовок, прикріплений до конкретного героя або 
до конкретної ситуації, набуває узагальненого характеру і часто стає знаком типового. Заголовок тексту може 
вказувати на час і місце дії і тим самим брати участь у створенні художнього часу і простору твору. Яскравим 
прикладом виступає група часопросторових заголовків. Центральні теми прозових творів Оноре Бальзака дово-
дять тезу: заголовок втілює художню концепцію твору. Звуження хронотопу дозволяє простежити самореаліза-
цію сильної особистості в чітко окресленому топосі. Письменника цікавить певний фрагмент, конкретна площи-
на, де відбувається самовияв персонажа(ів). Заголовок моделює художній простір та час твору, взаємодіє зі всіма 
його рівнями та перетворюється на місткий образ-символ. Отже, заголовок узагальнює, концентрує основний 
зміст тексту, відображає його суть, є своєрідним кодом, дешифрування якого виявляє авторські інтенції стосовно 
власне заголовка і тексту загалом. Відкриває можливості «осмисленої» роботи читача із твором.
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ROLE OF THE TITLE IN THE ARTISTIC TEXT  
(ON THE MATERIAL OF HONORE BALZAC’S PROSE WORKS)

This article deals with the problem of determining the place of title in a number of other components, as well as its 
relationship with the literary text. The analysis of this question involves the research of the definition of “title”, its types and 
functions within the literary text. The title is a business card of any work. Familiarity with a literary text usually begins with 
the title. It is the title that accumulates the author’s views on his work and is the most effective form of transmission of the 
author’s idea and his vision of his own work in the light of his knowledge of society. Initial, divisive, unifying, prospective 
and nominative, concretizing and generalizing functions are potentially inherent in each title. The title, attached to a 
specific character or a specific situation, becomes generalized and often becomes a sign of the typical. The title of the text 
can indicate the time and place of the action and thus participate in the creation of artistic time and space of the work. 
A striking example is the group of space-time headings. The central themes of Honore Balzac’s prose works prove the 
thesis: the title embodies the artistic concept of the work. The narrowing of the chronotope allows us to trace the self-
realization of a strong personality in a clearly defined topos. The writer is interested in a certain fragment, a specific plane, 
where the self-expression of the character (s). The title represents the artistic space and time of the work, interacts with all 
its levels and turns into a capacious image-symbol. Thus, the title summarizes, concentrates the main content of the text, 
reflects its essence. The title is a kind of code, the decipherment of which reveals the author’s intentions in relation to the 
title and the text as a whole. It opens up the possibilities of “meaningful” work of the reader with the work.

Key words: title, artistic text, definition, functions, types, author, perception, picture of the world; author’s position; 
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Постановка проблеми. Серед безлічі питань, 
пов’язаних із проблемами інтерпретації, одним 
з актуальних виявилося питання про заголовок, 
оскільки заголовок – перше, з чим стикається 
читач, а значить, саме він орієнтує читацьке розу-
міння тексту. Заголовок у літературі займає осо-
бливе місце і є невід’ємною частиною художнього 
твору. Особливий інтерес до заголовка поясню-
ється цілою низкою причин: структурним роз-
маїттям, унікальним положенням в тексті, мно-
жинністю виконуваних функцій. Всі ці проблеми 
активно розробляються лінгвістами і літературоз-
навцями.

Мета статті – визначити функції заголовків у 
художніх творах із залученням описового методу, 
виділити ступінь взаємозв’язку заголовку з тек-
стом (на матеріалі творів Оноре де Бальзака).

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В академічних дослідженнях увага приділяється 
насамперед одному (широкому) аспекту, який 
можна охарактеризувати як «поетика заголовку». 
Заголовок виник перш за все у зв’язку з інтере-
сом до інтерпретації тексту, оскільки заголовок – 
перше, з чим стикається читач. Передуючи тексту, 
він орієнтує читацьке розуміння.

Заголовок – це перший знак тексту, що дає 
читачеві цілий комплекс уявлень про книгу: книга 
і є «розгорнутий до кінця заголовок», «стягнута 
до обсягу двох-трьох слів книга». «Заголовок, – 
писав У. Еко, – це вже ключ до інтерпретації. Але 
який би не був виразний сам по собі заголовок, 
повною мірою зрозуміти його зміст, оцінити, 
наскільки він вдалий, можна лише після прочи-
тання твору, співвідносячи його із вже засвоєним 
змістом» (Эко, 2000 : 597–623).

Проблема ця була поставлена ще в класич-
ній праці М. Фуко, автор завжди стоїть на кор-
донах твору, позначає його і «характеризує спо-
соби його існування» (Фуко, 2004 : 82). У своєму 
дослідженні М. Фуко виділяє низку знаків, які, на 
його думку, визначають присутність автора в тек-
сті: прислівники часу і місця, особисті займен-
ники, відмінювання дієслів (Фуко, 2004 : 82), 
тобто зводить категорію автора до граматичної 
індивідуальності.

У художньому тексті зазвичай виділяють дві 
позиції авторської присутності: заголовок і епі-
граф. Крім заголовка й епіграфа, до неї слід від-
нести ключові слова, передмови і післямови. Не 
можна забувати і про псевдоніми автора, у яких 
також активно проявляється авторська позиція.

Заголовок – візитна картка будь-якого твору. 
Саме заголовок починає знайомити читача із 
художнім текстом, акумулює в собі погляди автора 

на свій твір. Він є найбільш ефективною формою 
передачі авторського задуму і його бачення влас-
ного твору в світлі його знань про суспільство.

Дослідник цього напряму С.Д. Кржижанов-
ський називав заголовок «згорнутим текстом» 
(Кржижановський, 1993 : 4). На думку вченого, 
заголовок являє собою «найкоротше із коротких 
оповідань про книгу» (Кржижановський, 1993 : 5)  
і заслуговує окремих досліджень. Н.А. Веселова 
розглядає заголовок «як ключ до всього твору» 
(Веселова, 1998 : 236). У своєму дослідженні 
«Заголовок літературно-художнього тексту: онто-
логія і поетика» вона підкреслює важливість 
заголовка «як рамки, куди автор укладає свій 
текст і створює класифікацію заголовків» (Весе-
лова, 1998 : 236). Літературознавець В.А. Каверін 
вказував на те, що дуже часто заголовок народжу-
ється значно пізніше вже написаного твору. Часто 
письменник свідомо змінює назву свого твору 
для більш чіткого і яскравого відображення літе-
ратурної події.

Заголовок відкриває і закриває твір у букваль-
ному і переносному значенні, стоїть між зовніш-
нім світом і простором художнього тексту, першим 
бере на себе основне навантаження щодо подо-
лання цієї межі. Водночас заголовок – це межа, 
яка змушує нас знову звернутися до нього, коли 
ми закриємо книгу. Таким чином, відбувається 
«коротке замикання» всього тексту в його назву.

Заголовок встановлює контакт між текстом і 
читачем і, таким чином, поєднує і співвідносить 
твір з іншими текстами і художніми структурами, 
вносячи цей заголовок у загальну систему куль-
турної пам’яті. «Книга, як і всі навколо неї, шукає 
можливості вийти на і за свою обкладинку свого 
поза» (Кржижановський, 1993 : 31). Таку мож-
ливість вона набуває завдяки сполучній функції 
заголовка.

Заголовок – це один із найважливіших еле-
ментів смислової та естетичної організації 
художнього тексту. Вибір заголовку твору вияв-
ляється для автора одним із найважчих творчих 
завдань. Автор не може не враховувати й особли-
вості свого потенційного адресата, якому при-
значено його твір. Заголовок можна уподібнити 
«вивісці», призначення якої – не тільки «увійти 
в сприйняття людини», але і «перетворити цю 
людину в покупця» (Кржижановський, 1993 : 32).  
Часто доля твору залежить від вдало вибраного 
заголовку.

Заголовок – «це компресований, нерозкритий 
зміст тексту. Його можна метафорично зобразити 
у вигляді закрученої пружини, яка розкриває свої 
можливості в процесі розгортання» (Мукаржов-
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ський, 1967 : 411). «Назва – це нерозкритий зміст 
тексту, це стисла змістовно-концептуальна інфор-
мація, яка прагне до розгортання» (Гальперiн, 
2007 : 87). «Заголовок і ключові слова входять в 
кількість опорних складових для розуміння тек-
сту» (Залевська, 2001: 136).

Безсумнівним є те, що читач, хоче він того чи 
ні, «навішує ярлик» усьому тексту по заголовку, 
відкидає твір або проявляє до нього інтерес. Заго-
ловок виконує номінативну або інформативно-
номінативну функцію, яка, будучи невід’ємною 
частиною назви, з’являється першою (Бойко, 
1989 : 7). У. Еко вважає, що назва повинна дезорі-
єнтувати читача. «Заголовок повинен заплутувати 
думки, а не дисциплінувати їх» (Еко, 2000 : 598).

Таким чином, ініціальна, розділова, єднальна, 
проспективна, номінативна, конкретизуюча функ-
ції потенційно притаманні кожному заголовку.

Адекватна інтерпретація художнього тексту 
не може не враховувати авторську позицію, або 
авторську модальність, так чи інакше виражену 
в творі. Авторська модальність проявляється в 
структурі оповідання, в своєрідності просторово-
часової організації, яка завжди відображає осо-
бливості авторського світосприйняття. На думку 
Ю.М. Лотмана, основною функцією художнього 
тексту є породження нових смислів. Між заголо-
вком і текстом виникає смислова інформація, яка 
одночасно розгортає текст у просторі і збирає його 
зміст у форму заголовка. Назву можна розглядати 
як компонент художнього твору, який породжує 
текст і породжений текстом.

Заголовок художнього твору займає сильну 
позицію і розглядається дослідниками як «абре-
віатура смислу» всього тексту, як відображення 
власне авторської інтерпретації.

Л.В. Чернець виділяє такі типи заголовків, які 
є основними в літературознавстві.

Заголовки, що представляють основну тему 
або проблему твору, які дають читачеві загальне 
уявлення про коло життєвих явищ, відображених 
автором у творі. Явища можуть розглядатися як в 
вузькому, так і в широкому розумінні, як у «Люд-
ській комедії» Оноре де Бальзака.

Заголовки, що задають сюжетну перспективу 
твору. Такі заголовки Л.В. Чернець ділить на 
дві групи: фабульні і кульмінаційні. У заголовку 
може бути позначена сюжетна деталь, яка вияв-
ляється важливою для зав’язки чи розв’язки дії: 
«Шагренева шкіра» Оноре де Бальзака.

Персонажні заголовки. Значна частина персо-
нажних заголовків повідомляє читачеві про наці-
ональність, родову приналежність або соціальний 
статус головного героя. Найбільш часто викорис-

товуються назви, пов’язані з головними персона-
жами. Такі заголовки, що виражають авторську 
оцінку, ще до знайомства читача із твором форму-
ють у нього уявлення про зображуваний характер. 
Створений письменником персонаж може бути 
настільки яскравий і типовий, що сприймається 
як якесь універсальне узагальнення, його ім’я 
стає загальним і використовується новими авто-
рами: «Полковник Шабер», «Гобсек», «Євгенія 
Гранде», «Батько Горіо», «Фачіно Кані», «Кузен 
Понс», «Велич і падіння Цезаря Бірото», «Дочка 
Єви», «Банкірський будинок Нусінгена» Оноре 
де Бальзака.

Заголовки, що позначають час і простір. Осно-
вою художнього світу є хронотоп, координати 
якого – час і місце. У заголовку художнього твору 
можуть бути не тільки «точки» на часовій осі, але 
й цілі «відрізки», що відзначають хронологічні 
рамки оповіді. При цьому автор, фокусуючи увагу 
читача на певному часовому проміжку (один день 
або частина дня), прагне передати і суть буття, 
і «згусток побуту» своїх героїв, підкреслючи 
типовість описуваних ним подій. «Епізод епохи 
терора», «Обідня безбожника», «Будинок кішки, 
що грає в м’яч», «Бал в Со», «Пристрасть в пус-
телі», «Банкірський будинок Нусінгена».

Таким чином, розглянуті вище типи заголовків 
є основними в літературознавстві і несуть у собі 
інформацію про авторську концепцію твору.

На вибір заголовка автором впливають 
також численні «посередники» між письмен-
ником і читачем: редактори, видавці, цензори. 
У 1834–1836 рр. Бальзак видає 12-томне зібрання 
власних творів, яке отримує назву «Етюди про 
звичаї ХІХ століття». А у 1840–1841 рр. визріває 
рішення про узагальнення всієї творчої діяльності 
Бальзака під назвою «Людські комедії», яку часто 
називають «комедією грошей».

Романи, написані Бальзаком до того, як він 
придумав цю систему, доводилося правити, щоби 
вписати в ансамбль. До того ж треба було вишу-
кувати способи повернення вже відомих читачеві 
персонажів. Наприклад, Люсьєна Шардона ми 
вперше зустрічаємо у «Втрачених ілюзіях», де він 
буде намагатися підкорити Париж, а у «Блиску і 
злиднях куртизанок» ми бачимо Люсьєна Шар-
дона, який вже підкорив Париж і перетворив на 
покірливе знаряддя диявольського честолюбства 
абата Еррері-Вотрена.

У романі «Батько Горіо» ми вперше зустріча-
ємось із Растіньяком, який приїхав до Парижа 
отримувати освіту. І Париж надав йому освіту – 
простий і чесний хлопець перетворився на багача 
і члена кабінету міністрів. Він підкорив Париж, 
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зрозумів його закони і викликав його на дво-
бій. Растіньяк переміг Париж, але знищив себе 
самого. Він свідомо вбив у собі хлопця із про-
вінції, який любив працювати на винограднику і 
мріяв отримати юридичну освіту, щоб поліпшити 
життя своїх матері й сестри. Наївний провінціал 
перетворився на бездушного егоїста, тому що 
інакше в Парижі не вижити. Растіньяк пройшов 
через різні романи «Людської комедії» і набув 
значення символу кар’єризму і горезвісної «соці-
альної успішності». Максим де Трай, родина де 
Ресто постійно виникають на сторінках різних 
творів. Тому у читача виникає враження про від-
сутність крапок наприкінці окремих романів. 
Відчуття постійного руху і єдності, синтетич-
ності картини виникає за рахунок персонажів, що 
повертаються. Таким чином, перед нами постає 
вся Франція, величезна панорама життя, величез-
ний живий організм.

Бальзак переписував тексти, міняв імена і ролі. 
Відносини діючих осіб ставали більш обшир-
ними. Бальзаку потрібно було стежити за тим, щоб 
усе це було погоджено загалом. Йшлося не просто 
про літературні персонажі, а про певні характери, 
типи, і, отже, не можна було допускати, щоб через 
їхню численність хтось із них випадково потра-
пив в інше амплуа. При цьому кожен із них мав 
зберегти неповторну індивідуальність.

Роман «Цезар Бірото» займає важливе місце в 
загальній системі «Людської комедії» і зображає 
життя паризького буржуа періоду Реставрації. 
Заголовок привертає увагу і заставляє читача при-
пускати, чому роман названо саме так. Чесний в 
особистому житті Бірото по-своєму чесний і як 
комерсант: він не зраджує даному слову; збанкру-
тувавши, він повністю виплачує свої борги, що 
з погляду затятих буржуазних ділків межує вже 
просто з дурістю. Він одночасно і типовий для 
відомого класу людей, і єдиний у своєму роді. Ось 
чому, змальовуючи Цезаря Бірото на тлі таких діл-
ків, Бальзак називає його не тільки «героєм», але 
навіть «мучеником» торгової чесності.

Сюжет розповіді «Вендета» – це справжня 
помста саме за злочин проти члена твоєї родини. 
Причому приводом до вендети могло стати не 
тільки вбивство, хоча це, звичайно, самий харак-
терний випадок. З не меншою жорстокістю кара-
лося насильство проти жінки. Звичай вендети як 
екзотичну і драматичну дивину зобразив Бальзак. 
Автор описав суворі мотиви з життя Корсики із 
пристрастями і винятковими за впливом пер-
сонажами, зокрема, кровну помсту. Його герої, 
художні прийоми, виконання – все пронизане 
романтизмом.

У «Червоному готелі» Бальзак описав дивний 
випадок телепатії: злочин, що приснився одному 
із персонажів, вчинив його попутник. Такого роду 
сюжети завжди його цікавили, і в остаточному 
плані «Людській комедії» він відвів їм цілий роз-
діл під назвою «Філософські етюди».

Триптих «Історія тринадцяти» цікавий іншим – 
фігурою де Марсе, жахливого честолюбця, архів-
тілення людини влади в «Людській комедії», 
непроникного циніка, який буде з’являтися і в 
інших романах. Ця фігура маячить вдалині, на 
задньому плані, де вгадуються похмурі лаштунки. 
По суті, підступи тринадцяти вдаються їм тому, 
що про них не багато відомо. Створивши піз-
ніше образ Вотрена, Бальзак знову звернувся до 
теми таємної влади. «Історія тринадцяти» зіграла 
роль однієї із точок тяжіння, властивих бальзаків-
ському світу.

«Пошуки абсолюту» – головний герой повісті 
Валтасар Клаас, прототипом якого послужив Бер-
нар Паліссі (майстер-кераміст XVI століття), мріє 
відкрити субстанцію, яка присутня у всіх речови-
нах рослинного і тваринного світів. Заради цього 
відкриття він жертвує всім, що у нього є, розоряє 
власну сім’ю і, вмираючи, вигукує: «Евріка!»

Так, у повісті Оноре Бальзака «Шагренева 
шкіра» проявилися всі складові частини баль-
заківської психології: сучасний реалізм в описі 
грального будинку, антикварної крамниці, оргії в 
будинку банкіра Тайфера; фантастичне – в при-
думці зі шматком шкіри, покритим східними 
письменами, який скорочується при виконанні 
кожного бажання. Слово «шкіра» слугує формою 
ключового образу, символом згубної утопії, що 
відчужує людину від природи і «живого життя» 
і знеособлює її. Узагальнюючий сенс цього заго-
ловку розкривається в тексті поступово, при 
цьому семантика слова «шкіра» розширюється і 
збагачується.

Головна тема, що об’єднала твори Бальзака в 
одне ціле – прагнення пояснити закономірності 
дійсності. Автора цікавили не тільки конкретні 
теми і проблеми, але і взаємозв’язок цих про-
блем; не тільки окремі пристрасті, а й формування 
людини під впливом середовища. Саме це стано-
вить головну особливість світу Бальзака і надає 
йому глибину. Бальзак, потрохи входячи в створе-
ний ним світ, починав жити поруч зі своїми пер-
сонажами. Він давав їм імена, випадково знайдені 
під час прогулянок, і запевняв, що персонажі 
роману більш достовірні, коли вони носять імена 
реальних людей. Кожен представлений в ньому 
персонаж є вікно, відкрите в цей світ. У читача 
кожен відомий йому персонаж, з’являючись в 
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іншому творі, створює враження, ніби він живе 
своїм власним життям. Бальзаківський світ зали-
шає відчуття тривимірності. Бальзак створив 
блискучого Растіньяка в романах «Батько Горіо», 
«Ежені Гранде», «Блиск і злидні куртизанок». Він 
вперше дав назви сучасним феноменам. Гобсек – 
лихвар, Растіньяк – авантюрист, Вотрен – каторж-
ник. Бальзак вивів їх на папері назавжди.

Бальзаківське бачення дійсності відрізняється 
глибиною і багатогранністю. Критична оцінка 
людських пороків і всіляких проявів соціальної 
несправедливості, недосконалість громадської 
організації загалом – це лише один з аспектів 
його аналітичного підходу до теми сучасного 
життя. Цикл «Людська комедія» – зовсім не явище 
«чистої критики». У передмові написано: «У кар-
тині, яку я створюю, більше осіб доброчесних, 
ніж гідних осуду». Але у нескінченне вдоскона-
лення суспільства Бальзак не вірить. Тому в цен-
трі уваги письменника – людина не як «створіння 
завершене», а як істота в стані безперервного ста-
новлення і вдосконалення.

Заголовок завжди поєднує конкретність і уза-
гальненість (Кухаренко, 2002 : 255). Конкретність 
заснована на обов’язковому зв’язку заголовка з 
певною ситуацією, представленою в тексті, уза-
гальнююча сила заголовка – на постійному зба-
гаченні його значеннями всіх елементів тексту як 
єдиного цілого. Заголовок, прикріплений до кон-
кретного героя або до конкретної ситуації, набу-
ває узагальненого характеру і часто стає знаком 
типового. Ця властивість заголовка особливо про-
являється в тих випадках, коли заголовком твору 
служить власна назва. Чимало прізвищ та імен у 
цьому разі стають дійсно мовними.

Такими є, наприклад, заголовки повістей, опо-
відань і романів Оноре Бальзака «Гобсек», «Батько 
Горіо», «Полковник Шабер», «Фачіно Кане», 
«П’єр Грасу», «Луї Ламбер», «Євгенія Гранде», 
«Банкірський будинок Нусінгена», «Беатриса». 
Заголовок може називати головного героя твору 
або виділяти наскрізний образ тексту.

Бальзак знайшов свій почерк, свою індивіду-
альність. Перед ним відкрилася невичерпна сти-
хія реального життя Парижа, яку він встиг пройти 
вздовж і впоперек. Він знав його лавки, вивіски, 
будинки, його комерцію, шлюби за розрахунком, 
його соціальні типи, їх імена. До нього ніхто із 
романістів не надавав значення таким речам. 
Стандартні психологічні ситуації служили темами 
легковажних комедій або карикатури. Бальзак 
пішов далі: він визначав, досліджував цей вели-
кий «людський матеріал», цих персонажів, яких 
постачала йому паризька дійсність, прагнучи зна-
йти у кожному з них людину з її пристрастями і 
спонуканнями, відкрити закони, що керують жит-
тям суспільства.

Висновки. Заголовки прозових творів Оноре 
Бальзака виконують важливу ідейну, компози-
ційну та стилістичну функції. У заголовках творів 
відбивається авторська картина світу. Письмен-
ника цікавить певний фрагмент, конкретна пло-
щина, де відбувається самовияв персонажа(ів). 
Заголовок, поєднуючись із текстом, проходить 
через різноманітні контексти, які впливають на 
витворення індивідуального значення назви, а 
як наслідок – на розширення асоціативного поля 
твору, його символічності.

Заголовок моделює художній простір та час 
твору, взаємодіє зі всіма його рівнями та перетво-
рюється на місткий образ-символ. Отже, заголо-
вок узагальнює, концентрує основний зміст тек-
сту, відображає його суть, є своєрідним кодом, 
дешифрування якого виявляє авторські інтенції 
стосовно власне заголовка і тексту загалом. Від-
криває можливості «осмисленої» роботи читача з 
твором. Центральні теми прозових творів Оноре 
Бальзака доводять тезу: заголовок втілює художню 
концепцію твору.

Отже, розглянуто існуючі визначення і класи-
фікації, визначена роль заголовка в художньому 
тексті, проаналізовано особливості заголовків на 
прикладі художніх творів Оноре Бальзака, розгля-
нуто їх роль в осмисленні всього тексту.
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ПОРЯДОК ЧАСТИН І КОМПОНЕНТІВ У СКЛАДНОПІДРЯДНИХ 
БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ РЕЧЕННЯХ ПОЕТИЧНОГО МОВЛЕННЯ

Порядок компонентів у складному реченні вчені вважають багатофункційним і розглядають як показник 
гнучкості синтаксичної структури, виразник актуального членування, конструктивну ознаку багатокомпонент-
них одиниць, що засвідчує їхню поліваріантність тощо. У контексті функційної граматики актуалізувалося 
питання про структурно-семантичну специфіку складного речення в різних стилях, жанрах і видах словесної 
творчості. Особливої уваги з боку граматистів заслуговує художнє мовлення, зокрема поетичний текст, де 
мовні моделі конструкцій можуть зазнавати несподіваних структурних перетворень і набувати додаткових 
функційних нашарувань.

У статті проаналізовано можливості складнопідрядних багатокомпонентних речень віршового мовлен-
ня щодо розміщення частин і компонентів. Поряд із типовими моделями виявлено функціонування специфіч-
них варіантів, поява яких зумовлена дією конкретних мовленнєвих ситуацій. Передусім ідеться про нетипові в 
структурному плані центральні моделі (конструкції з однорідною супідрядністю, конструкції з неоднорідною 
супідрядністю) та окремі моделі контамінованих речень. Зауважено, що, крім граматичних чинників (як-от: 
функційні типи підрядних, особливості вживання сполучних засобів, внутрішня структура предикативних ком-
понентів тощо), на порядок розміщення, закріпленість/незакріпленість частин суттєво впливають структур-
но-стильові параметри поезії. Тобто обмеження щодо гнучкості синтаксичної структури насамперед пов’язані 
з дією законів віршової системи – вимогами строфи, ритмічним малюнком, необхідністю дотримуватися пев-
ного виду римування.

Подальші дослідження з цієї проблеми може бути присвячено аналізу закономірностей розміщення частин 
і компонентів складного речення в поетичному мовленні в аспекті актуального членування та з урахуванням 
комунікативних завдань автора.

Ключові слова: поетичне мовлення, складнопідрядне багатокомпонентне речення, порядок частин і компо-
нентів, модель речення.
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ORDER OF PARTS AND COMPONENTS IN THE COMPLEX  
MULTICOMPONENT SENTENCES OF POETIC SPEECH

The order of components in the composite sentence is considered multifunctional and is seen as an indicator of its 
syntactic structure flexibility, as a means to express relevant partition, as a constructive characteristics of multicomponent 
units, which manifests their variability etc. In the light of functional grammar, the question of structural and semantic 
specifics of composite sentence in various styles, genres, and kinds of literature has become relevant. Belles-lettres style 
and poetic speech in particular have drawn a clause attention of grammar scientists as speech model of such constructions 
may undergo unexpected structural transformations and acquire additional functional layers.

The article has analyzed the possibilities to place parts and components in complex multicomponent sentences in 
poetic speech. Besides typical models, specific variants have been found the appearance of which is caused by influence of 
particular speech situations. First of all, we mean central types which are atypical in terms of structure (namely structures 
with homogeneous subordinate clauses, structures with non-homogeneous subordinate clauses) and certain models of 
contaminated sentences. It is found that apart from grammar factors (such as functional types of subordinate clauses, 
peculiarities of conjunction means, inner structure of predicate components etc.), structural and stylistic parameters of 
poetry significantly influence the order in which sentence parts are placed and the fact whether they are fixed or unfixed. 
Thus, the limitations of syntactic structure flexibility are primarily defined by the laws of poetic system namely verse, 
rhythmic and rhyming patterns.

Further investigation of this problem may include the analysis of regularities in the placement of composite sentence 
parts and components in poetry in the light of relevant partition and taking into account communicative goals defined by 
the author.

Key words: poetic speech, complex multicomponent sentence, order of parts and components, sentence model.

Постановка проблеми. Ще в 2-й половині 
ХХ століття дослідники звернули увагу на багато-
функційність порядку частин і компонентів склад-
ного речення. Розміщення компонентів вважають 
показником динамічності, гнучкості синтаксичної 
структури (Бєлошапкова, 1967: 26, 95–97), вираз-
ником актуального членування речення (Вихо-
ванець, 1993: 287), конструктивною ознакою 
багатокомпонентних одиниць, що засвідчує полі-
варіантність останніх (Шульжук, 1986: 18–19, 23).

Вивчаючи граматичну природу складного 
речення, спільне та відмінне в розміщенні його 
компонентів і членів простого речення, синтак-
систи зауважили, що порядок частин, подібно до 
словопорядку, потрібно досліджувати і як елемент 
статичної структури складного речення, і як еле-
мент його оформлення як динамічної структури 
(Бєлошапкова, 1967: 26).

Аналіз досліджень. Вивчення варіантів моде-
лей, пов’язаних із порядком частин і компонентів, 
започаткував ще понад століття тому О. М. Пєш-
ковський (складні речення він називав складними 
цілими). Розмежовуючи сурядні та підрядні спо-
лучники, мовознавець звернув увагу на прикрі-
пленість сполучника до підпорядкованої частини 
та незалежність останнього в сурядних конструк-
ціях. Цим він намагався пояснити відмінності в 
розміщенні частин складнопідрядного та склад-
носурядного речень: підрядна частина (з при-
кріпленим до неї сполучником) становить «одну 
цілісну смислову масу» й може перебувати перед 
головним компонентом, після нього або в інтер-
позиції. Незалежність сурядного сполучника від 

частин складного речення, на його думку, обмежує 
здатність останніх до переміщення (Пєшковський, 
1956: 462–465).

Згодом учені довели, що позиція сполучника в 
складному реченні не має значення для розмеж-
ування сурядності та підрядності. За можливос-
тями розміщення сполучники розподілили на дві 
групи, а саме: 1) позицію яких фіксовано; 2) пози-
ція яких може змінюватися, утворюючи різні варі-
анти того самого складного речення. Відповідно 
за можливостями розміщення частин і компонен-
тів виділили два типи складних речень: 1) струк-
тури гнучкі, що допускають варіанти порядку 
(препозиція, інтерпозиція, постпозиція); 2) струк-
тури негнучкі, у яких не можна змінити порядок 
частин і компонентів (Бєлошапкова, 1967: 95–97). 
Цей поділ сучасні мовознавці також не вважають 
критерієм для розмежування складнопідрядних і 
складносурядних речень.

Значну увагу питанню про порядок частин і 
компонентів присвятив К. Ф. Шульжук, об’єктом 
вивчення якого були багатокомпонентні конструк-
ції. Крім того, учений наголосив на необхідності 
досліджувати функційні параметри складного 
речення в художньому стилі, де «мовленнєві осо-
бливості складних багатокомпонентних речень 
можуть виявлятися як типові, модельовані, такі, 
що прилягають до мовних характеристик, з одного 
боку, та індивідуальні, оказіональні, найбільшою 
мірою віддалені від мовної структури, з іншого 
боку» (Шульжук, 2002: 4).

Попри суттєві набутки у вивченні склад-
ного речення в україністиці питання про струк-



177ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

Ричагiвська Ю., Шкарбан Т. Порядок частин i компонентiв у складнопiдрядних…

турно-стильову специфіку цих синтаксичних 
одиниць актуалізувалося в контексті функцій-
ної граматики.

Мета статті – встановити можливості склад-
нопідрядних багатокомпонентних речень пое-
тичного мовлення щодо розміщення частин і 
компонентів.

Для досягнення мети ставимо такі завдання:
1) виявити в поезії основні моделі досліджува-

них речень і їхні модифікації;
2) дослідити вплив стильових особливостей 

поетичного мовлення на гнучкість структури 
складнопідрядних багатокомпонентних речень.

Виклад основного матеріалу. Порядок розмі-
щення частин і компонентів у різних типах склад-
ного речення не однаковий: він може бути фіксо-
ваним або вільним, що залежить від структурних 
і семантичних особливостей. Складні багатоком-
понентні речення (далі – СБР), порівняно з дво-
компонентними, мають значно ширші можливості 
щодо порядку розміщення частин і компонен-
тів. Це найповніше виявляється в центральних 
моделях складнопідрядних багатокомпонентних 
речень – конструкціях із послідовною підряд-
ністю, конструкціях із однорідною супідрядністю, 
конструкціях із неоднорідною супідрядністю (від-
повідно – КПП, КОС, КНС) (Кузьмич, 1995: 37; 
Шульжук, 1986: 60).

До структур із фіксованим порядком частин 
дослідники відносять КПП, у яких на відповід-
ному рівні членування виявляються відношення 
протиставлення-допусту, причинові, часові та 
деякі інші. Зміна порядку компонентів у цих 
реченнях зумовлює зміну структурної моделі 
(Кузьмич, 1995: 43). Порівняйте: Я казав, що 
вернусь безумовно, хоч і ворог – на нашій путі 
(В. Сосюра) і Хоч і ворог на нашій путі, я казав, 
що вернусь безумовно; Я мріять буду, як мріють 
ранками ліси, коли салютами-громами гуркоче 
небо навесні (В. Симоненко) і Коли салютами-
громами гуркоче небо навесні, я буду мріять, як 
мріють ранками ліси. Як бачимо, зміна порядку 
компонентів призводить до того, що нове речення, 
незважаючи на збережений лексичний склад, має 
інші смислові зв’язки, тобто КПП трансформу-
ється в КНС.

Основна форма реалізації моделі КПП у пое-
тичному мовленні така: головне речення – послі-
довно розміщені підрядні всіх ступенів підпоряд-
кування: Вкраїна бачила не раз, як тії закоханці 
надвечір забували все, про що співали вранці 
(Леся Українка). Значно рідше вживаються струк-
тури, у яких підрядне другого ступеня передує 
підрядному першого ступеня, що стає причиною 

збігу двох підрядних сполучних засобів: А спо-
мин – це таке щось неповторне, таке щось неви-
мовне і сумне, що коли він крилом своїм огорне, 
то це уже ніколи не мине (Л. Костенко). Поде-
коли підрядне другого ступеня може перебувати 
в препозиції до підрядного першого ступеня і без 
збігу засобів зв’язку: Чи знали ви, до осуду охочі, – 
якщо він навіть зрікся на словах, які тоді були у 
нього очі? (Л. Костенко).

Нечасто в поезії послідовно розміщені під-
рядні стоять перед головним реченням: Щоб на 
світи далекі полетіти, що світять нам у віко-
вічній млі, усе нові і все нові орбіти ми пишемо 
круг нашої землі (В. Сосюра).

У незначній частині КПП головний компонент 
«обрамлює» всю структуру, а підрядні послідовно 
включені в нього: Боєць уже відходити зібравсь, 
востаннє глянувши у небо горде, але згадав, що 
в нього шнур бікфордів, якого ждуть мінери – і 
піднявсь… (Б. Олійник).

В українському віршовому мовленні одно-
рідні супідрядні здебільшого розміщуються після 
головної частини: Рости, рости, моя пташко, 
мій маковий цвіте, розвивайся, поки твоє серце 
не розбите, поки люди не дознали тихої долини 
(Т. Шевченко). Значно рідше підрядні в КОС 
займають інтерпозицію або перебувають у пре-
позиції до головного речення. Наприклад: Уже 
тоді оповесні, коли горища пахнуть першим 
снігом і гарбузи цвітуть між картоплями, уже 
тоді прощання полохливе носив я в серці – ношу 
кам’яну (М. Вінграновський); Де Болдині дрі-
мали тихі гори, де плавав сіверський рибалка 
Круть, б’ють молоти, нові часи кують і будять 
лугу займище просторе (М. Зеров). Спорадично 
ми фіксували КОС, у яких порядок розміщення 
компонентів такий, як у типовій КНС: Хай оті 
віхоли з розуму з’їхали – все одно я тебе пере-
йму, хай там покришка чи дно! (Б. Олійник). 
У наведеному прикладі підрядні «обрамлюють» 
головну частину, проте на користь КОС тут свід-
чать характер синтаксичної віднесеності підряд-
них – до головного речення загалом – та наявність 
сурядного зв’язку між залежними компонентами 
(якщо їх розмістити поряд). Такі конструкції – це, 
звичайно, ознака віршового мовлення, а типову 
КОС матимемо тільки в разі порушення струк-
тури віршової строфи, ритму та рими.

Можливості цього типу СБР сучасної україн-
ської мови щодо зміни порядку компонентів ми 
пов’язуємо з кількома чинниками, а саме: з функ-
ційними типами однорідних супідрядних, особли-
востями вживання сполучних засобів, внутріш-
ньою структурою предикативних компонентів і 
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ступенем їхньої семантичної спаяності (Шкар-
бан, 2006: 6–9). Наприклад, тільки постпозитив-
ними можуть бути однорідні супідрядні причини, 
приєднані сполучником бо: У хустину плакала, 
піснею журилася. Бо сама зосталася, а город – 
орати (Г. Чубач).

Традиційно в КНС української мови голо-
вне речення перебуває в інтерпозиції або під-
рядні компоненти розділяють його на частини. 
Лінгвісти наголошують, що лише зрідка функці-
онує варіант моделі, де підрядні розміщуються 
поряд (Шульжук, 1986: 85). Аналіз таких речень 
у віршових текстах дав змогу виявити певні осо-
бливості в порядку розміщення компонентів. 
Послідовно вживаються КНС, у яких підрядні 
в одних випадках перебувають у препозиції та 
постпозиції до головного речення, в інших – роз-
діляють його: 1) І коли твоя душа, воскресла, 
знову мчиться у осяйну путь, не питай, чиї над-
хненні весла темний берег вміли підштовхнуть 
(О. Теліга); Хоч завжди існує кінцева зупинка, 
повір, що навряд чи це буде Варшава (С. Жадан); 
2) Ти на трибуні, де, буває, старіють люди від 
мислі заштампованої, нецікавої, помолоділа 
від правди, що в тобі не згасала ніколи (Д. Пав-
личко); Навали сипавши непотріб, засипав, сам 
не знав коли, мечі, шоломи, арфи, котрі твоєю 
славою були (Л. Костенко). У поезії ми також 
відзначили частотність варіанта цієї моделі з під-
рядними, розміщеними поряд (≈ 10 %): Богдан 
журився люто, як смерть гострила ніж, кому 
ж віддати шаблю? (І. Драч); Йди, моя любове, 
заки сил і змоги незрадливим словом, що б там 
не було, по шляху надії під мечем тривоги труд-
ним серцем світу, серцем і чолом (М. Вінгранов-
ський); Я до тебе прийшов із захопленням сина. 
Од степів, де Славута легенди снує, щоби серце 
твоє одчайдушно левине краплю сили хлюпнуло 
у серце моє (Б. Олійник).

Спорадичні випадки омонімії СБР, коли важко 
надати перевагу одному з кількох різновидів 
моделі. Наприклад: О, як боліло їй – аж кров 
біліла, коли вона себе в тобі родила (Б. Олій-
ник). Наведене речення можна визначити як 
КНС або КПП.

Такі факти свідчать про важливу роль порядку 
частин і компонентів у СБР: на відміну від склад-
ного елементарного речення, у поліпредикатив-
них від розміщення частин і компонентів значною 
мірою залежить структурно-семантичний тип 
синтаксичної одиниці.

Певна увага в українському мовознавстві при-
ділена дослідженню контамінованих синтак-
сичних одиниць. У реченнях, на зовнішньому 

рівні яких виступає послідовна підрядність, а на 
внутрішньому – неоднорідна супідрядність, тра-
диційно головна частина розміщена на початку 
конструкції, а неоднорідні супідрядні розгалужу-
ють ланцюг послідовних підрядних. У віршовому 
мовленні ця тенденція зберігається: Тож, власне, 
гра була завершена: бо він, аби не гаять час, 
одразу вибрав справа першого, що надто впев-
нено тримавсь (Б. Олійник).

У реченнях із провідною неоднорідною супі-
дрядністю та допоміжною послідовною підряд-
ністю обов’язково одна залежна ланка є ланцю-
гом послідовних підрядних. У поетичних текстах 
вона може займати як препозицію щодо головної 
частини, так і постпозицію: Як надійшла і засіяла 
та дружба, що живе в літах, моя душа над сні-
гом стала, неначе яблуня в плодах (Д. Павличко); 
І хоч би ти прийшла, мене не ублагаєш, бо, коли 
ти Вкраїни не кохаєш, – ти не моя! (М. Воро-
ний). В останньому прикладі постпозиція блоку 
послідовних підрядних зумовлена використанням 
на початку цього блоку сполучника бо (підрядні, 
приєднані цим сполучником, завжди постпози-
тивні). Трапляються випадки вживання поетами 
варіантів моделі зі суміжним розміщенням нео-
днорідних супідрядних.

У віршовому мовленні ми засвідчили такі 
варіанти розміщення частин конструкцій із 
подвійною супідрядністю: 1) блок однорідних 
супідрядних – складнопідрядне речення; 2) склад-
нопідрядне речення – блок однорідних супідряд-
них; 3) головне речення «обрамлює» однорідні й 
неоднорідні супідрядні.

Здебільшого йдеться про препозитивне склад-
нопідрядне речення, рідше – про постпозитивне: 
І якщо живих згадати, – нехай заніміє плач, 
бо друзі ідуть полками і я серед них – сурмач! 
(А. Малишко); І хоч в’яжіть, хоч плітку або 
клітку, хоч бозна-хто розкаже бозна-де, якщо 
він лицар – жінка кине квітку, на все життя 
очима поведе (Л. Костенко).

Зафіксовано часті випадки суміжного розмі-
щення однорідних і неоднорідних супідрядних: 
І не питайся, що згоріло, бо кров мою вогонь 
зберіг, байдужості смертельне трійло не вдер-
лося до жил моїх (Д. Павличко). Конструкції, 
у яких всі ці супідрядні перебувають у середині 
головного компонента, раритетні: В кукурудзинні 
з-за лиману, де тихі дині в жовтих снах, де 
зайченята плачуть маму і голубим сміється 
птах, в невільнім вив’яленім літі, де в переліті 
вже крило, де сохнуть далі перемліті і за селом 
сидить село, – мене окликнув хтось!.. (М. Він-
грановський).
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У багатокомпонентних реченнях із послідов-
ною підрядністю на зовнішньому рівні та однорід-
ною супідрядністю на внутрішньому й у структу-
рах із однорідною супідрядністю на зовнішньому 
рівні та послідовною підрядністю на внутріш-
ньому можливі тільки два варіанти розміщення 
частин: головний компонент – підрядні; підрядні – 
головний компонент. У віршовому мовленні, як і 
в літературній мові загалом, найчастіше головне 
речення препозитивне (понад 90 % конструкцій): 
Проста чесното юної землі … Що Брутові і 
Цезарю дасть сили. Щоб полонили море кораблі 
і легіони сушу полонили (О. Ольжич).

Кількісно об’ємні структури з подвійною супі-
дрядністю і послідовною підрядністю та послі-
довним підпорядкуванням і подвійною супідряд-
ністю також володіють певним потенціалом до 
переміщення компонентів. У поезії найчастіше це 
препозиція головного речення щодо підрядних: 
Яким би я був йолопом жахливим, коли б почав 
завидувати юним, рум’янощоким та блиску-
чооким, коли б запав у жалюгідну заздрість до 
сильних, до здорових, до струнких, до молодих, 
які не без підстави себе вважають владарями 
світу, до зміни, що прийшла тобі й мені, нена-
званий, далекий, добрий друже! (М. Рильський). 
Значно рідше помічено інші варіанти розміщення 
підрядних: В цей час, коли я іду, і прожектор 
огненно розсікає груди вечора, і в криваве про-
валля видно, як вітер скажено ганяє перелякані 
акації, і метушаться розірвані хмари, – я зга-
дую: як ти була політруком ескадрону і брала 
Перекоп … (В. Сосюра).

Лінгвісти, які досліджують особливості 
порядку слів у прозовому та віршовому текстах, 
зауважують, що словорозміщення в поетичному 
мовленні не підпорядковане таким суворим нор-
мам, як у прозі. Для дотримання певної ритміч-
ної схеми вірша, логічного виділення тих чи тих 
лексем часто потрібне незвичне розміщення, а 
дотримання тільки прямого порядку порушило б 
ритм вірша, його риму та інтонацію (Ковтунова, 
1976: 43–44). На рівні синтаксису речення зага-
лом порядок частин зумовлений семантичними 
відношеннями між компонентами, внутрішньою 
структурою останніх, лексичним наповненням, 
особливостями використання сполучних засобів 
(для конструкцій зі сполучниковим зв’язком), 
функційними типами підрядних. Проте в пое-
тичному мовленні вимоги строфи, ритмічний 
малюнок, особливості римування спонукають 
авторів конструювати не лише типові варіанти 
моделей СБР.

Висновки. Закони вірша обмежують здатність 
складного речення до зміни порядку частин і ком-
понентів. Динамічність структури в поезії пере-
ведено в розряд теоретично можливих характе-
ристик більшою мірою, ніж у прозі. Складному 
реченню в поетичному мовленні властива ста-
тичність щодо порядку розміщення частин і ком-
понентів, тобто її можна назвати диференційною 
ознакою складного речення у вірші. Отже, струк-
турна специфіка поезії – це головний обмежувач 
гнучкості синтаксичних конструкцій, оскільки 
зміна порядку частин і компонентів передусім 
зруйнує будову вірша.
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ПРИЙОМИ АКТУАЛІЗАЦІЇ ПРАГМАТИЧНОЇ МАРКОВАНОСТІ АФОРИЗМІВ  
У РОСІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ

У статті розглянуто лінгвостилістичні та прагматичні особливості афоризмів, що зумовлене спрямуван-
ням сучасних наукових досліджень на поглиблений аналіз функціонування мовних одиниць, а також недостатнім 
ступенем вивченості самого об’єкта.

Метою наукової розвідки є аналіз афоризму як прагматично маркованої одиниці мови, виявлення прийомів 
об’єктивації його прагматичного потенціалу.

Афоризм розглядається як мовна одиниця, що являє собою стислий, комунікативно орієнтований вислів, який 
стверджує певну глибоку та узагальнену думку, має автора, вирізняється прагматичним впливом і художньо 
витонченою та завершеною формою, є стилістичнo та експресивно забарвленим.

За результатами аналізу афоризмів російських та українських письменників-класиків XIX–XX ст. з’ясовано, 
що у афоризмів як важливого джерела національно-культурної інформації поряд з номінативним значенням, 
пов’язаним з виокремленням і назвою типових ситуацій, присутній ще і так званий афористичний фон, який 
створюється як комплексно, всіма елементами авторського вислову, так і за допомогою певних одиниць, зокре-
ма безеквівалентних та фонових слів – топонімів, антропонімів, зоонімів, історизмів, найменувань предметів 
та явищ національного традиційного побуту, які зберігають і передають великий обсяг зафіксованої суспіль-
ством інформації про російську та українську дійсність.

Така специфіка афоризму зумовлює двоплановість його семантики, високу країнознавчу інформативність, а тим 
самим і прагматику – здатність створювати певний комунікативний ефект відповідно до інтенції його автора.

При цьому афоризм виконує різноманітні прагматичні функції (номінативну, комунікативну, кумулятивну, 
директивну, експресивну тощо), реалізація яких відбувається через прагматичні настанови. Головуюча роль у 
їхній ієрархії належить настанові на естетичний вплив, що зумовлює вибір лінгвостилістичних засобів.

Виявлення таких засобів на звуковому, лексичному та синтаксичному рівнях засвідчило, що всі вони у своїй 
взаємодії сприяють експлікації конотації, підвищенню емоційно-прагматичного потенціалу, кращому сприйнят-
тю та запам’ятовуванню афоризмів і тим самим  відтворюваності їх у мовленні.

Ключові слова: афоризм, прагматичний потенціал, прагматична настанова, естетичний вплив, лінгвости-
лістичні засоби.
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METHODS OF ACTUALIZATION OF PRAGMATIC MARKING OF APHORISMS  
IN RUSSIAN AND UKRAINIAN LANGUAGES

The linguistic-stylistic and pragmatic features of aphorisms are examined in the given article. The topic has been 
chosen due to the focus of modern research on in-depth analysis of the functioning of language units, as well as the lack 
of study of the subject itself. The purpose of the scientific research is both to analyze aphorisms as pragmatically marked 
units of the language and to identify methods of objectification of its pragmatic potential. An aphorism is considered as a 
linguistic unit, which is a concise, communicative-oriented expression that affirms a certain deep and generalized opinion 
and has an author. It is distinguished by its pragmatic influence, artistically sophisticated and accomplished form. An 
aphorism is stylistically and expressively coloured.

According to the analysis of aphorisms of Russian and Ukrainian classic writers of the 19th–20th centuries it was found 
out that aphorisms as an important source of national and cultural information, along with the nominative meaning 
associated with the selection and the naming of typical situations, also contain the so-called aphoristic background, 
which is created both comprehensively, with the help of all elements of the author’s expression, and by certain units, in 
particular by non-equivalent and background words. Such specificity of the aphorism determines the two-dimensionality 
of its semantics, high ethnographic informativeness, and thus pragmatics – the ability to create a certain communicative 
effect in accordance with the intention of its author, which determines the choice of linguistic and stylistic means. The 
discovery of such means on the sound, lexical and syntactic levels have shown that they all contribute to the explication 
of the connotation of aphorisms, strengthening their pragmatic effect, their implementation of an important pragmatic 
guideline on the aesthetic influence.

Key words: aphorism, pragmatic potential, pragmatic instruction, aesthetic influence, linguistic and stylistic means.

Постановка проблеми. Вивчення мови в її 
функціональному аспекті є для сучасної лінг-
вістики важливим і актуальним. У зв’язку з цим 
особливий інтерес науковців привертають праг-
матично марковані мовні одиниці, до числа яких 
входять і афоризми. І хоча афоризм як жанр виник 
досить давно, активно розвивається і нині, проте 
одностайності в його визначенні так і не досяг-
нуто як у літературознавстві (де переважно він 
і розглядається), так і в мовознавстві, що також 
зумовлює пильну увагу до цього феномена.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню афоризмів присвячені наукові праці 
вітчизняних і зарубіжних лінгвістів, літературоз-
навців, а також філософів, риторів, культурологів 
минулого та сьогодення. Загальний інтерес нау-
ковців гуманітарної сфери знання до афористики 
зумовлений не тільки своєрідністю та оригіналь-
ністю форми та змісту цих висловів, але і їх широ-
ким застосуванням у різних сферах комунікації та 
типах дискурсу. Тому сучасні тенденції розвитку 
науки, антропоцентризм, звернення до теорії дис-
курсу, прагмалінгвістики звернули увагу лінг-
вістів (зокрема, Є. Ваганової (Ваганова, 2002), 
А. Королькової (Королькова, 2005), Н. Шарма-
нової (Шарманова, 2005), Є. Патрушевої (Патру-
шева, 2011), І. Наличникової (Наличникова, 2016), 
О. Анастасьєвої (Анастасьєва, 2017)) на такий 
аспект у вивченні афоризмів, як їх комунікативно-
прагматичний потенціал.

Мета нашої розвідки і полягає в тому, щоб 
з’ясувати специфіку афоризму як прагматично 
маркованої мовної одиниці, визначити прийоми 
об’єктивації його прагматичного потенціалу.

Виклад основного матеріалу. Аналіз науко-
вих досліджень показав, що афоризм – це загаль-
нофілологічне поняття, специфічний жанр сло-
весної творчості, який в єдності форми і змісту 
являє собою цікавий об’єкт вивчення і визнача-
ється як короткий вислів, що у художній формі 
висловлює закінчену думку автора. При цьому 
властиві афоризму ознаки забезпечують його 
вплив на свідомість людей глибиною думки, на 
естетичні почуття – красою, відточеністю форми, 
на пам’ять – стислістю і влучністю, що зумовлює 
прагматичний ефект таких висловів. Крім того, у 
мовознавстві прибічники «широкого» розуміння 
фразеології (Л. Булаховський, О. Реформатський, 
О. Єфимов, Є. Галкина-Федорук, В. Архангель-
ський, М. Шанський та ін.) розглядають афоризми 
у її складі як один із типів фразеологізмів – фра-
зеологічні вирази через їхню відтворюваність, 
своєрідність якої полягає в тому, що вона забез-
печується багатоярусною стійкістю їх елемен-
тів: лексичною влаштованістю, яка полягає у 
збереженні інваріантного словарного складу; 
синтаксичною влаштованістю, що виявляється 
у незмінності фраземної моделі; семантичною і 
функціональною влаштованістю завдяки загаль-
нонародному використанню афоризмів.

Однак не всі лінгвісти єдині у розумінні афо-
ризму як об’єкта фразеології (напр., (Алефіренко, 
1987; Верещагін, Костомаров, 1990; Федоренко, 
Сокольська, 1990). Так, Є. Верещагін, характери-
зуючи афоризм як відтворену фразу з постійним 
значенням і складом, не рекомендує ототожню-
вати його з фразеологізмами через те, що фразе-
ологічні одиниці виступають як знаки понять і 
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тому змістовно еквівалентні словам, а афоризми, 
володіючи, як і слова та фразеологізми, номіна-
тивною функцією, є знаками ситуацій, суджень 
і семантично еквівалентні реченням (Верещагін, 
Костомаров, 1990: 92).

Натепер є також тенденція розглядати афоризм 
як тип малоформатного тексту і як тип висловлю-
вання, що володіє семіотичним і комунікативним 
статусом (Ваганова, 2002; Наличникова, 2016).

Отже, афоризм як мовна одиниця являє собою 
стислий, комунікативно орієнтований вислів, який 
стверджує певну глибоку та узагальнену думку, 
має автора, вирізняється прагматичним потенціа-
лом і художньо витонченою та завершеною фор-
мою, є стилістичнo та експресивно забарвленим.

Проведений аналіз афоризмів російських та 
українських письменників-класиків XIX–XX ст. 
дає всі підстави вважати афоризми прагматично 
маркованими одиницями мови, у яких поряд з 
номінативним значенням, пов’язаним з виокрем-
ленням і назвою типових ситуацій, присутня 
ще і велика семантична сфера, яка перебуває за 
межами такого значення, так званий афористич-
ний фон, що зумовлює двоплановість семантики 
афоризму та його прагматику – здатність створю-
вати певний комунікативний ефект відповідно до 
інтенції його автора.

Цьому сприяє і те, що афоризм, відобража-
ючи індивідуальний досвід, як правило, стає сус-
пільно визнаним, масово відтвореним, а тому є 
засобом фіксації, зберігання та передачі чималого 
обсягу країнознавчої інформації, яка може пере-
даватися комплексно, всіма елементами автор-
ського вислову. Наприклад, як знак ситуації афо-
ризм М. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» 
(Золотой словарь афоризмов, 2000: 173) має зна-
чення «задоволених життям небагато, так живуть 
вибрані», а сам вислів у буквальному прочитанні 
заснований на знанні всіма росіянами того факту, 
що після скасування у царській Росії кріпос-
ного права (незабаром після якого було написано 
поему) селяни стали вільними лише формально, а 
добре жили, як і раніше, представники поміщиць-
кої Русі. Порівн. афоризми: «В своїй хаті – своя 
правда, І сила, і воля» Т. Шевченко; «Сидіть дома, 
на покої Не пристало козакові» Л. Боровиковський 
(Афоризми видатних особистостей України).

Також країнознавчо цінними у складі афориз-
мів є певні одиниці, зокрема безеквівалентні та 
фонові слова: топоніми (напр.: «Было дело под 
Полтавой!» О. Пушкін (Золотой словарь афо-
ризмов, 2000: 64); «Нема на світі України, Немає 
другого Дніпра, А ви претеся на чужину Шукати 
доброго добра» Т. Шевченко (Афоризми видат-

них особистостей України)), антропоніми (напр.: 
«Ох, тяжела ты, шапка Мономаха» О. Пушкін 
(Золотой словарь афоризмов, 2000: 256); «Нам 
треба голосу Тараса» П. Тичина (Афоризми 
видатних особистостей України)), зооніми (напр.: 
«Пой лучше хорошо щегленком, Чем дурно соло-
вьем» І. Крилов (Золотой словарь афоризмов, 
2000: 271); «Нічого Ослові дорікати… Лучче б 
розуму спитати У того, хто його наймав» Л. Глі-
бов (Афоризми видатних особистостей України)), 
історизми (напр.: «В карете прошлого никуда 
не уедешь» М. Горький (Золотой словарь афо-
ризмов, 2000: 19); «Не славте кобзаря піснями 
голосними: Дзвенить йому хвалу його тридця-
тиструнна» П. Куліш (Афоризми видатних осо-
бистостей України)), найменування предметів та 
явищ національного традиційного побуту (напр.: 
«Кому бублик, а кому дырка от бублика» В. Мая-
ковський (Золотой словарь афоризмов, 2000: 349); 
«Серце не дитина, його галушкою не нагодуєш» 
Т. Шевченко (Афоризми видатних особистостей 
України)), які зберігають і передають великий 
обсяг зафіксованої суспільством інформації про 
російську та українську дійсність. При цьому 
такі культурно марковані слова в афористичних 
висловлюваннях мають не тільки предметно-
логічний зміст, а й набувають емоційного та екс-
пресивного значення, за допомогою якого автори 
афоризмів виражають свої хвилювання, почуття. 
Семантичне призначення такої емотивної лексики 
полягає не тільки в номінації денотата, а й у вира-
женні конотації – емоційного ставлення мовця до 
предмета мовлення, до ситуації спілкування, чим 
досягається прагматичний ефект вислову.

У результаті аналізу теоретичних й експери-
ментальних здобутків лінгвістів (зокрема, Анас-
тасьєва, 2017; Ваганова, 2002; Патрушева, 2011) 
та власних спостережень з’ясовано, що афоризм 
як комунікативний засіб виконує такі прагматичні 
функції: комунікативну (адресант – текст – адре-
сат); номінативну (констатація певного стану 
справ, явищ); естетичну (естетичний вплив на 
адресата); директивну (спонукання до певного 
способу дії або поведінки); кумулятивну (можли-
вість за допомогою мови накопичувати знання) 
та ін., реалізація яких відбувається через праг-
матичні настанови, насамперед на естетичний 
вплив, що зумовлює вибір відповідних лінгвос-
тилістичних засобів на звуковому, лексичному та 
синтаксичному рівнях.

Так, звукова організація афоризму органічно 
пов’язана зі змістом, сенсом висловлювання, тому 
письменники-автори афоризмів вміло користу-
ються виразно-зображувальними можливостями 
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фонетики, зокрема звукописом, адже багаторазове 
повторення однакових звуків чи звукосполучень 
слугує засобом підвищення виразності вислов-
лювань, посилює прагматичний ефект афоризму, 
його вплив на читача чи слухача: напр.: «Мысль! 
Великое слово! Что же и составляет величие 
человека, как не мысль?» О. Пушкін (Золотой 
словарь афоризмов, 2000: 84); «Не додавай знеси-
леним журби, Не добивай зневір’ям підупалих…» 
П. Грабовський (Афоризми видатних особистос-
тей України).

Більшої виразності афоризмам надають і такі 
прийоми звукової організації тексту, як фонетична 
анафора (напр.: «Переводчики – почтовые лошади 
просвещения» О. Пушкін (Золотой словарь афо-
ризмов, 2000: 39); «В жорстокості живих – закон 
життя» П. Тичина (Афоризми видатних особис-
тостей України)), епіфора (напр.: «Сейте разум-
ное, доброе, вечное» М. Некрасов (Золотой сло-
варь афоризмов, 2000: 313); «Поетична мова – це 
найприродніша мова» Л. Українка (Афоризми 
видатних особистостей України)) та їх поєд-
нання (напр.: «Как посравнить да посмотреть Век 
нынешний и век вчерашний» О. Грибоєдов (Золо-
той словарь афоризмов, 2000: 156)).

Отже, афоризми як прагматично марковані 
мовні одиниці тяжіють до звукової та ритмічної 
впорядкованості, що зумовлює їх стилістичну 
досконалість, красу звучання, а це сприяє кра-
щому їх сприйняттю і запам’ятовуванню і тим 
самим відтворюваності у мові.

Афоризми – складова частина літератури, і їм 
притаманні всі її відмінні риси. Так, письменники 
часто вживають лексичні образні засоби, тобто 
тропи, які несуть не тільки жвавість, наочність, 
барвистість зображення, а й велике смислове 
навантаження, допомагають виразно передати 
зміст афоризму, а значить досягти відповідного 
прагматичного ефекту. При цьому слова набува-
ють ще й яскравого експресивного забарвлення.

Як показав аналіз, для розуміння суті змісту 
афоризму істотну роль виконують порівняння 
(напр.: «На мысли, дышащие силой, как жемчуг, 
нижутся слова» М. Лермонтов (Золотой словарь 
афоризмов, 2000: 34); «Усе відбивається в пісні, як 
в морі» Л. Українка (Афоризми видатних особис-
тостей України)), епітети (напр.: «Жизнь дается 
один раз, и хочется прожить ее бодро, осмысленно, 
красиво» А. Чехов (Золотой словарь афоризмов, 
2000: 258); «Не все ще той поет великий, чільний, 
Хто вірші пише і слова римує…» І. Франко (Афо-
ризми видатних особистостей України)), метафора 
(напр.: «Красота спасет мир» Ф. Достоєвський 
(Золотой словарь афоризмов, 2000: 327); «Все 

гине, – Слава не поляже…» Т. Шевченко (Афо-
ризми видатних особистостей України)), мето-
німія (напр.: «Америка, боюсь, верит только во 
всемогущий доллар» Л. Толстой (Золотой словарь 
афоризмов, 2000: 63); «Хто стане слово слухати 
невчене?» І. Франко (Афоризми видатних особис-
тостей України)), гіпербола (напр.: «Любовь силь-
нее смерти и страха смерти» І. Тургенєв (Золо-
той словарь афоризмов, 2000: 167); «Не гріє сонце 
на чужині…» Т. Шевченко (Афоризми видатних 
особистостей України)) та інші лексичні засоби 
виразності, що зумовлене специфікою цих автор-
ських висловів, а також виконанням ними функції 
не тільки повідомлення, але і впливу.

Жанровий стиль афоризму тяжіє до лапідар-
ності, тобто до точності, стислості, ємності, що 
зумовлює специфіку синтаксичної структури 
таких виразів, використання в них певних синтак-
сичних конструкцій і стилістичних фігур.

Так, більшість висловів письменників вира-
жені у формі простих речень: двоскладних 
(напр.: «Только любовью держится и движется 
жизнь» І. Тургенєв (Золотой словарь афориз-
мов, 2000: 366), «Краткость – сестра таланта» 
А. Чехов (Золотой словарь афоризмов, 2000: 189); 
«Блаженний муж на лукаву Не вступає раду…», 
«Слава – заповідь моя» Т. Шевченко, «У світі най-
краще – визволення крик» М. Рильський (Афо-
ризми видатних особистостей України)) і одно-
складних (напр.: «Старайся дать уму как можно 
больше пищи» Л. Толстой (Золотой словарь 
афоризмов, 2000: 90), «Легче плакать, чем стра-
дать» М. Лермонтов (Золотой словарь афориз-
мов, 2000: 311); «На ділі каймося, не на словах» 
Л. Українка, «Нема в світі кращої одежини, як 
наша проста свита» П. Куліш (Афоризми видат-
них особистостей України)), які характеризу-
ються оптимальною концентрацією семантичних 
і граматичних властивостей.

Афоризми у формі складних конструкцій 
також досить стислі, причому вони, як правило, 
складаються з двох смислових частин: конкретної 
думки і підсумкового узагальнення (напр.: «Не 
надобно другого образца, Когда в глазах пример 
отца» О. Грибоєдов (Золотой словарь афоризмов, 
2000: 53), «В человеке вложена потребность счас-
тья; стало быть, она законна» Л. Толстой (Золотой 
словарь афоризмов, 2000: 313), «Дела определя-
ются их целями: то дело называется великим, у 
которого велика цель» А. Чехов (Золотой словарь 
афоризмов, 2000: 369); «Є сотня мов, а правда 
лиш одна» М. Рильський, «Ніколи не хвались, 
Поки гаразд не зробиш діла» Л. Глібов, «Не єди-
ним хлібом живе людина, але кожним словом, що 
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з Божих уст виходить» Л. Українка (Афоризми 
видатних особистостей України)).

Особливу роль у синтаксичній організації афо-
ризмів виконують стилістичні фігури – засоби 
поетичного синтаксису як одне з найбагатших 
джерел мовної виразності. Так, до найбільш 
частотних прийомів в аналізованих афоризмах 
належить антитеза (напр.: «Где розы, там и тер-
нии – Таков закон судьбы!» М. Некрасов (Золо-
той словарь афоризмов, 2000: 246); «Всяке добро 
має… й темний бік, а жодне лихо не буває без 
добра» І. Франко (Афоризми видатних особис-
тостей України)), інверсія (напр.: «Без труда не 
может быть чистой и радостной жизни» А. Чехов 
(Золотой словарь афоризмов, 2000: 137); «У вся-
кого своя доля І свій шлях широкий…» 
Т. Шевченко (Афоризми видатних особистостей 
України)), градація (напр.: «…Жизнь без опред-
еленного мировоззрения – не жизнь, а тягота, 
ужас» А. Чехов (Золотой словарь афоризмов, 
2000: 258); «Дружба без достатніх доказів – 
порожнє, лукаве слово» Т. Шевченко (Афоризми 
видатних особистостей України)), паралелізм 
конструкцій (напр.: «Если сколько голов – 
столько умов, то сколько сердец – столько родов 
любви» Л. Толстой (Золотой словарь афоризмов, 
2000: 367); «Єсть на світі доля, А хто її знає? 
Єсть на світі воля, А хто її має?» Т. Шевченко 

(Афоризми видатних особистостей України)), 
риторичні питання і вигуки (напр.: «Какой же 
русский не любит быстрой езды?» О. Грибо-
єдов (Золотой словарь афоризмов, 2000: 333), 
«Мысль! Великое слово! Что же и составляет 
величие человека как не мысль!» О. Пушкін 
(Золотой словарь афоризмов, 2000: 84); «Без-
смертя – хто поставить на коліна? Нове життя 
нового прагне слова» І. Франко, «Думи мої, думи 
мої! Лихо мені з вами!..» Т. Шевченко (Афоризми 
видатних особистостей України)), що сприяють 
експресивності афоризмів, посиленню їх прагма-
тичного ефекту, виконанню ними важливої праг-
матичної настанови на естетичний вплив.

Висновки і перспективи подальших дослі-
джень. Таким чином, афоризму як прагматично 
маркованій одиниці притаманна тенденція до 
пошуків виразних, часто оригінальних прийо-
мів та способів створення мовної експресії, що 
стають засобами впливу на читача чи слухача, 
формування ілокутивної функції вислову, акту-
алізаторами прагматичних інтенцій його автора. 
Тому подальше вивчення афоризмів, зокрема осо-
бливостей їх мовностилістичного оформлення, 
визначення рівня емоційно-прагматичного потен-
ціалу, дослідження когнітивного механізму поро-
дження й декодування афористичних текстів є, на 
нашу думку, необхідним та перспективним.
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ВПЛИВ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІНГВОКУЛЬТУРИ  
НА МОВУ ТВОРІВ ЮЗЕФА ЛОБОДОВСЬКОГО

У статті на основі лінгвокультурологічного аспекту досліджено мову творів Юзефа Лободовського як вияв 
мовної особистості речника українсько-польського діалогу. Обґрунтовано значущість подвійної мовної та куль-
турної ідентичності поета, що відіграло вагому роль у популяризації української мови та культури. Проаналізо-
вано особливості авторської картини світу через призму складних історичних, культурних та політичних реалії 
міжвоєнного, воєнного, а згодом повоєнного часу в контексті українсько-польського протистояння. З’ясовано, 
що часто Ю. Лободовський звертається до тем, пов’язаних із описом географічного простору та історичного 
часу, які розкривають глибоке осмислення значення рідної землі. У цьому контексті особливим сакралізованим 
простором для автора є степ, перебування в якому формує виразне усвідомлення власних етногенетичних коре-
нів. Зосереджено увагу на екскурсі до малої вітчизни, яка є витоком, де беруть початок цінності та символи. 
У той же час гармонія буття презентована автором відповідно до класичних ідеалів.

Простежено тематичну специфіку авторського поетичного лексикону із вкрапленнями українізмів. Уста-
новлено, що мовотворчість поета є осмисленим результатом перетину двох культур, на що вказують зовнішні 
та внутрішні причини появи українізмів у творах Юзефа Лободовського. У рамках мінімального контексту про-
аналізовано роль українських лексичних запозичень у його доробку. Обґрунтовано використання автором цих лек-
сем, що вказує не лише на власний інтелектуальний ресурс, але і загалом на особистий досвід: бездоганне воло-
діння поетом українською мовою, інформацію про місце проживання, політичні погляди та власні переконання.

Визначено, що художня дійсність, яка з’явилася під впливом творчої уяви і розвинута іншою мовою та куль-
турою, по-новому розкриває образ автора та його біографію, а також складнощі регіону, ознакою якого є полі-
фонія та діалогізм.

Установлено, що розуміння поетичної спадщини Юзефа Лободовського можливе лише у взаємозв’язку з усві-
домленням ролі українського невід’ємного її складника та через його пізнання. Природа та краєвиди в поезіях 
стають фоном історії, формою пам’яті культури.

Ключові слова: лінгвокультура, українсько-польське мовне помежів’я, мовна картина світу, українські лек-
сичні запозичення.
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INFLUENCE OF UKRAINIAN LINGUOCULTURE  
ON THE LANGUAGE OF WORKS BY JOZEF LOBODOVSKY

On the basis of the linguoculturological aspect, the article studies the language of the works of Jozef Lobodovsky as 
a manifestation of the linguistic personality of the representative of the Ukrainian-Polish dialogue. The significance of 
the poet's dual linguistic and cultural identity has been substantiated, has played an important role in the popularization 
of the Ukrainian language and culture. The author analyzes the features of the author's picture of the world through the 
prism of complex historical, cultural and political realities of the interwar, war, and then post-war times in the context of 
the Ukrainian-Polish confrontation. It is identified the thematic specifics of the author's poetic vocabulary interspersed 
with Ukrainianisms. It has been established that the poet's linguistic creativity is a meaningful result of the intersection of 
two cultures, as indicated by the external and internal reasons for the appearance of Ukrainianisms in the works of Jozef 
Lobodovsky. The role of Ukrainian lexical borrowings in his works is analyzed within the minimal context. The author's 
use of these lexemes is substantiated, indicates not only his own intellectual resource, but also his personal experience in 
general: the poet's unexceptional mastery of the Ukrainian language, information about the place of residence, political 
views and his beliefs.

It is determined that the artistic reality, which appeared under the influence of creative imagination and developed by 
a different language and culture, reveals in a new way the image of the author and his biography, as well as the complexity 
of the region, which is characterized by polyphony and dialogism.

It has been established that understanding the poetic heritage of Jozef Lobodovsky is possible only in conjunction with 
the awareness of the role of the Ukrainian inherent in it and for its knowledge. Nature and landscapes in verse become 
the background of history, a form of cultural memory.

Key words: linguoculture, Ukrainian-Polish linguistic environment, linguistic picture of the world, Ukrainian lexical 
borrowings.

Постановка проблеми. До спільного над-
бання обох країн – України та Польщі належить 
літературна спадщина письменників українсько-
польського помежів’я, яке в польській літератур-
ній традиції прийнято називати Креси. Митці з 
подвійною мовною та культурною ідентичністю, 
для яких особливу цінність мала «приватна» 
вітчизна, відіграли вагому роль у популяризації та 
збереженні української мови та культури.

Українські теми, сюжети, окремі лексеми на 
позначення українських реалій набувають актив-
ного поширення завдяки творчості Й. Верещин-
ського, С. Гроховського, С. Кльоновича, С. Орі-
ховського, С. Пекаліда, М. Семпа-Шажинського, 
М. Стрийковського, А. Чагровського, Я. Щас-
ного-Гербурта та ін. Особливо плідними ста-
ють українсько-польські літературні взаємини в 
XIX ст., коли польська художня література стає 
носієм української культури. Письменники, які 
походили з етнічних українських земель, були 
тісно пов’язані з помежів’ям, писали твори 
польською мовою на українську тематику з від-
чутним впливом української мови: Д. Бонков-
ський, Т. Єж, Ю. Крашевський, С. Осташевський, 
Т. Падура, Ю. Словацький тощо. Саме Ю. Сло-
вацький чи не найглибше розкрив у своїх творах 
«Беньовському», «Срібному сні Саломеї» усю 
складність українсько-польських взаємовідно-
син. Українські елементи особливо часто вико-
ристовували у творах представники так званої 
«української школи»: Б. Залєський, С. Ґощин-
ський, А. Мальчевський та М. Чайковський. До 
їхніх послідовників у ХХ сторіччі відносять 

талановитого поета, публіциста, перекладача та 
речника українсько-польського діалогу – Юзефа 
Лободовського (19.03.1909 – 18.04.1988), який 
сам визначив свою етнічну ідентичність у поезії 
«Pochwała Ukrainy»: Ojczyzno moja najpierwsza, 
ojczyzno powrotna (Łobodowski, 1954 : 12).

Літературно-публіцистична творчість Ю. Лобо-
довського відіграла вагому роль у популяризації 
української тематики на Заході. Автор свідомо 
презентував Україну як країну з давньою істо-
рією та розвинутою самобутньою культурою, 
тісно пов’язаною з європейським контекстом. Зна-
ння історії та глибокий об’єктивний аналіз подій 
давали підґрунтя для формування конкретних про-
позицій щодо співпраці українського та польського 
народу в майбутньому та значної ролі України на 
політичній мапі центрально-східної Європи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
у яких започатковано розв’язання даної про-
блеми і на які спирається автор.

Предметом наукових досліджень українсько-
польських контактів у славістиці стала запози-
чена лексика, яка яскраво засвідчує взаємодію 
між мовами. Актуальними для сьогодення стали 
розвідки про роль українських впливів на стиль 
польських письменників, з-поміж яких праці 
А. Болеського, С. Грабця, В. Дорошевського, 
С. Роспонда тощо.

Українським лексичним запозиченням у поль-
ській мові присвячували свої праці переважно 
представники польської лінгвістики. На особливу 
увагу заслуговують розвідки Т. Мініковської, 
Г. Риттер, М. Юрковського.
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Совтис Н., Щербачук Н. Вплив української лiнгвокультури на мову творiв…

Українська тематика у творчості Ю. Лободов-
ського стала об’єктом студій польських та укра-
їнських вчених: С. Кравченко, М. Мансфельд, 
Я. Савіцької, Е. Циховської, І. Шиповської, 
А. Якубовської та ін.

Формулювання цілей статті, постановка 
завдань. Мета нашої розвідки – дослідити 
вплив української лінгвокультури на мовотвор-
чість автора, а також проаналізувати особливості 
перебування поета на Рівненщині та на Волині, 
регіоні, який тривалий час з огляду на історичні 
обставини належав до так званого українсько-
польського помежів’я. Досягнення мети передба-
чало виконання таких завдань: виявити зовнішні 
та внутрішні причини, що обумовили появу 
українізмів у творах Ю. Лободовського; у рам-
ках мінімального контексту проаналізувати роль 
українських лексичних запозичень в аналізова-
ному доробку; простежити в його образах україн-
ський мовний колорит як чинник взаємодії двох 
картин світу.

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Народився письменник у с. Пур-
вішки 19 березня 1909 року (нині село Сувал-
ківського воєводства, Польща) у сім’ї офіцера 
російської армії. По батьківській лінії мав предка 
з українських козаків, а свій родовід виводив від 
гетьмана Г. Лободи. Батько письменника з дитин-
ства виховував повагу в сина до свого козацького 
походження. На прикладі славного предка нама-
гався показати можливість примирення між укра-
їнським та польським народом. Сам Ю. Лободов-
ський писав: «Ataman Łoboda […], to istotnie mój 
protoplasta, ale nie ma nic wspólnego z historycznym 
Łobodą […]. Nazwisko to było bardzo w Ukrainie 
rozpowszechnione. Bliższych danych o moim 
przodku znam bardzo mało, wiem, że brał udział 
w bitwie pod Chocimiem (1621) po czym zmienił 
religię i ożenił się z polską szlachcianką. Otrzymał 
indygenat» (Sawicka, 2000 : 9). Згодом друзі часто 
називали письменника «отаманом Лободою».

Раннє дитинство провів у Любліні. Оскільки 
батька скерували до Росії, родина деякий час жила 
в Москві (1914 – 1917 рр.), а після більшовицької 
революції сім’я переїхала на Кубань у м. Єйськ 
на берег Азовського моря. Саме там Ю. Лобо-
довський пізнав українську мову, заприятелював 
із кубанськими козаками та зацікавився історією 
запорізьких козаків, вивчав їх менталітет, сус-
пільно-політичні погляди, традиції та волелюбні 
прагнення.

Трагічні події 20-х рр. ХХ ст.: голод, матері-
альні нестатки, страшна смерть батька в більшо-

вицькій тюрмі – стали поштовхом для переїзду 
до Любліна. Поет спочатку навчався в гімназії, а 
згодом у місцевому Католицькому університеті. 
Скрутне становище змушувало поєднувати сту-
дії із усіма можливими заробітками: на пошті, 
телеграфі, приватними заняттями, редагуванням 
часописів. Ю. Лободовський уже тоді почав пере-
кладати польською мовою українські та російські 
пісні. Згодом польсько-українська проблематика 
надовго стає провідною та багатоаспектною у 
творчій і публіцистичній діяльності митця, зна-
ходить своє відображення на сторінках варшав-
ського тижневика «Biuletyn Polsko-Ukraiński», 
польського видання «Wołyń» у Луцьку. Поет шукав 
шляхи та методи примирення між народами, 
закликав не загострювати погляди на конфліктних 
моментах спільного минулого. Безумовно, ці ідеї 
знайшли прихильників, однак і зустріли різкий 
супротив антагоністично налаштованого суспіль-
ства. Однією з перших публіцистичних розвідок 
на тему українсько-польської згоди стала стаття 
«Serca za barykadą» (1932 р.)

У 1933–1934 роках перебував на військовій 
службі у Школі підхорунжих у м. Рівне (Україна), 
яке було найбільшим містом на Волині (за поль-
ським переписом 1931 р. – 39 584 жителі) (Кра-
мар, 2015 : 77). Документальні джерела, художні 
твори та спогади очевидців того часу змальовують 
це місто як полікультурне, багатомовне та багато-
національне середовище з особливою атмосфе-
рою товариськості, відкритості до іншого/дру-
гого та лояльності до конфесійної належності. 
Своєрідну модель поліглосії міжвоєнного міста 
складали євреї, поляки, українці, чехи, німці, 
росіяни та інші етнічні спільноти. За офіційною 
статистикою національний склад міського насе-
лення Рівного на 1932 р. становив 60,3 % євреїв, 
23 % поляків, 10,8 % українців, 5,9% – інших 
національностей (Державний архів Рівненської 
області : Спр. 3778. Арк. 1).

Як зазначає Я. Поліщук, «[…] маємо спроби 
порозуміння, компромісів, доброї згоди таких 
різних світів, досвід, що аж ніяк не втратив своєї 
актуальності» (Поліщук, 2009 : 5). Різнонаці-
ональна палітра культурного життя повітового 
міста демонструвала активність і згуртованість 
етнічних спільнот краю. Єврейська етнічна гро-
мада проводила численні доброчинні акції на 
підтримку бідних, хворих, емігрантів, потерпі-
лих від війни. Спільнота активно реагувала на 
зміни, які відбувалися в суспільстві, знаходила 
спільну мову з тогочасною владою. Дохід від кон-
цертів навіть використовували для оплати курсів 
польської мови, які проводились при єврейських 
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товариствах (Державний архів Рівненської 
області : Спр. 189. Арк. 63). Безумовно, вагоме 
місце в діалозі мов і культур міста відігравала 
польська державна політика щодо національного 
питання, яку реалізовувала адміністрація Волин-
ського воєводства.

Певним способом врегулювання національних 
відносин на східних теренах ІІ Речі Посполитої 
був організований «волинський експеримент», 
втілити який у життя з метою польсько-україн-
ського зближення в регіоні намагався воєвода 
Генрик Юзефський. Для асиміляції українського 
національного елемента з польською державною 
культурою було передбачено різні види співп-
раці українців з поляками. Особливо стали попу-
лярними мистецькі заходи, які відбувалися на 
відкритих концертних майданчиках у парку кн. 
Любомирських, залізничному парку, павільйонах 
Волинських торгів тощо. Вулицями міста регу-
лярно крокували з музикою оркестри 44 і 45 стрі-
лецьких полків Рівненського гарнізону. Польські 
гімназисти, військові та члени культурно-освітніх 
товариств відзначали державні свята та влаштову-
вали танцювальні вечори й театральні постановки, 
до яких залучали українців. Спільними зусиллями 
був організований збір коштів з концерту на будів-
ництво пам’ятника Ф. Шопену у Варшаві, який 
відбувся 22 січня 1926 року в гімназійному залі 
«Сокол» («Echo Rówieńskie», 1926 : 3). Це під-
тверджувало участь населення регіону в загаль-
нодержавному культурному житті. Водночас не 
завжди вдавалося уникати протистоянь та розрахо-
вувати на лояльність влади, адже під час концерту 
на честь 69-х роковин Тараса Шевченка, який 
відбувся 11 березня 1930 року за сприяння гро-
мадських спілок та української гімназії, місцева 
поліція гостро відреагувала, коли зі сцени театру 
Зафрана у виконанні гімназійного хору пролунав 
український гімн, та заарештувала за противладні 
настрої майже дві сотні людей, у тому числі навіть 
учнів гімназії (Поліщук, 2009 : 126). Безумовно, 
не варто ідеалізувати та забувати про складні істо-
ричні, культурні та політичні реалії міжвоєнного, 
воєнного, а згодом повоєнного часу в контексті 
українсько-польського протистояння, однак ство-
рення конфліктів та їх розв’язання часто залежало 
від політики місцевої влади, окремих чиновників 
та домінування певної національної спільноти.

У Рівному Ю. Лободовський познайомився з 
жінкою, яка відіграла значну роль у його житті. 
Мова йде про Зузанну Ґінчанку – Суламіту, київ-
ську чарівницю, як називав її поет. Справжнє 
ім’я письменниці – Зузанна Поліна Ґінцбурґ, яка 
народилася 9 березня 1917 року в Києві в єврей-

ській родині. Щоб уникнути більшовицького 
терору, її батьки виїхали до Рівного, яке входило 
до складу Другої Речі Посполитої. Зузанна Ґінц-
бурґ розпочала свою поетичну діяльність ще в 
гімназійні роки, обравши літературний псевдо-
нім Ґінчанка, ймовірно, як більш милозвучне ско-
рочення від Ґінцбуржанка. До історії літератури 
вона ввійшла як авторка єдиної поетичної збірки 
«O centaurach», що побачила світ у 1936 році. 
Кохання до Зузанни невід’ємно переплітається 
зі спогадами про малу батьківщину – Україну, а 
саме Волинь та Рівненщину.

Zuzanno, Szulamito…
Nieustannie rówieńską ulicą przechodzisz,
przystają na twój widok i starzy, i młodzi,
w równej mierze połączeni zachwytem 
(Łobodowski, 1987 : 30).
Її народження на українській землі, а саме в 

Києві, має важливе значення для Ю. Лободов-
ського. Про це він пише у творах, присвячених 
Ґінчанці, які опублікував у своїй останній збірці 
«Pamięci Sulamity» (1987 р.):

Urodziłaś się w Kijowie – pamiętaj!
Stepowe perekoty-pole i rozmaj–ziele i mięta
połączyły się przy twoich urodzinach
i jak w babilońskich sakramentach
w takim rozgwarze misterium świętojańskie się 
zaczyna (Łobodowski, 1987 : 47).
У поезії «Na śmierć Sulamity» автор сакралізує 

її постать, що стає символом поєднання єврей-
ської і волинської культур, які мають багато спіль-
ного: тривалі, трагічні поневіряння в очікуванні 
безпечного життя на землі, яку називають бать-
ківщиною.

Lecz uroda zamordowanej
z przerażonej ziemi wystrzela:
to w wołyńskich dzikich trojandach
ciemna krew,
ciemna krew Izraela (Łobodowski, 1987 : 18).
У 1937 р. Ю. Лободовський переїздить до 

Луцька і працює в тижневику на актуальну укра-
їнсько-польську тематику «Wołyń». Волинська 
земля, її історія та традиції, долі та характери її 
мешканців надихають поета на написання творів 
«Dumy wołyńskie», «Duma o atamanie Petlurze», 
«Noc na Wołyniu», «Polesie», «Kisielin», які ввій-
шли до збірки «Złota Hramota» (1954 р.). Саме на 
цій землі у творах митця, який щиро переживав 
за долю обох батьківщин, зустрічаються берегині 
народів – Pani Poczajowska z Panią Ostrobramską. 
Пресвята Богородиця постає покровителькою 
української землі, саме до неї (використовує у 
творах і польську, і українську назву) звертається 
поет у своїх молитвах та проханнях, щоб його 
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слово стало тією рушійною силою, яка допоможе 
налагодити добрі стосунки між народами.

Panno święta, co stopy oparłszy na głowie węża
ręce błogosławiące kładłaś na naszych owrężach.
Boharodycio Preczysta, patronko barskich rycerzy,
w imieniu której lud Twój na każdy ważył się 
hazard,
spraw, abym słowem celnym w serce uderzył… 
(Łobodowski, 1954 : 108).
Волинські землі належали до регіону 

помежів’я – своєрідного простору, де відбува-
ється діалог культур, мов, релігій та народів, 
що стає інспірацією для багатьох митців краю. 
Незважаючи на маргінальність, тобто віддале-
ність від політичних центрів, стають справжнім 
центром культурного життя. Українсько-польське 
пограниччя, а саме волинські землі асоціюються 
з літературною діяльністю Ю. І. Крашевського 
та Ю. Словацького, а згодом з польськомовною 
літературною групою «Волинь» (Wołyń), до якої 
входили Я. Спєвак, Ч. Янчарський, Ю. Лобо-
довський, З. Гінчанка, В. Іванюк, В. Мільчарек, 
С. Шайдак та інші. Ініціатором угрупування став 
Ч. Янчарський. Активно спілкувався з групою 
Ю. Чехович, котрий навідувався з Володимира-
Волинського або Любліна. В. Іванюк, Ю. Лобо-
довський, В. Мільчарек перебували на військовій 
службі в Рівному, З. Гінчанка та Я. Спєвак на той 
час мешкали в місті.

На жаль, поетична творчість багатьох пись-
менників міжвоєнного періоду на українсько-
польському помежів’ї належала до заборонених, 
була важко доступною та недослідженою як в 
Україні, так і в Польщі. Спільна культурна та істо-
рична спадщина трактувалася теж неоднозначно 
в польських та українських студіях. Колективне 
видання було представлене в праці С. Черніка 
«Okolicy Poetów» w 1936 р. Згодом Ю. Чехович у 
статті «Poezja Wołynia», яка вийшла w «Kurierze 
Literacko-Naukowym» (1938 р. nr 50) розповів про 
діяльність групи, додавши жартівливий коментар: 
«Wołyniacy piszą wiersze, a nawet poezje!».

На жаль, з огляду на політичні обставини роз-
будова співпраці між польською й українською 
спільнотою не принесла очікуваних результатів, 
водночас культурний діалог, як стверджує І. Захар-
чук, започаткований у літературному угрупуванні 
«Волинь», виявився плідним і конструктивним 
(Захарчук, 2018). На нашу думку, найвиразніше 
це простежуємо в життєвій позиції та творчості 
Ю. Лободовського.

За Я. Савіцькою можемо виділити такі геопо-
етичні ознаки групи «Волинь»: культурна коди-
фікація волинського простору як багатонаціо-

нального й полірелігійного; зосередження уваги 
на неповторності волинських пейзажів; на рівні 
топоніміки присутні слова, що вказують на назву 
місцевості (Случ, Горинь, Рівне, Володимир, 
Луцьк); музичність (śpiewność), особлива мело-
дика слова, котра генеалогічно сягає фольклор-
ної традиції й культури помежів’я. Я. Савіцька 
так коментує музичну словесну майстерність 
волинської поезії: «Znakomita jest instrumentacja 
w wierszu «przez kresy», za wzorcowy przykład 
sposobów poety może służyć sfunkcjonalizowanie 
samogłoski «o» w kołyszącym, monotonnym ruchu 
kół toczącego się wozu (koła, zioła, dołem, polem, 
kołacz), wykorzystanie różnej długości wersów, 
nieregularności, rymów wewnętrznych prowadzą-
cych do bogatszego umuzycznienia» (Towarzystwo 
miłośników kultury kresowej). Особлива роль для 
відтворення регіонального колориту відведена 
українській лексиці: коромисло, черешні, очерет, 
яри тощо.

Розуміння поетичної спадщини Ю. Лободов-
ського можливе лише у взаємозв’язку з усвідом-
ленням ролі українського невід’ємного її склад-
ника та через його пізнання. Природа та краєвиди 
в поезіях стають фоном історії, формою пам’яті 
культури. Часто вживані описи річок, озер, кур-
ганів, долин, ярів, степів у Ю. Лободовського, як 
і в його попередників – письменників помежів’я, 
що належали до т.зв. української школи, – вико-
нують функцію художнього коду, у якому місти-
лася інформація про історію прикордонних тери-
торій і приватної вітчизни. Такою батьківщиною 
стає для нього зелена Волинь: moja bliższa i dalsza 
ojczyzna! (Łobodowski, 1954 : 28). У творчості 
автора виразно простежується зацікавлення, а зго-
дом возвеличення української історії: Dolinami, 
równinami się ściele drzewna równina Krywiczan 
(Łobodowski, 1954 : 31).

Особливим сакралізованим простором для 
автора та його героїв є степ, перебування в якому 
формує виразне усвідомлення власних етногене-
тичних коренів, загострює відчуття рідної землі, 
зцілює душу, заставляє задуматися про сенс та 
вічні закони буття: Na początku był step i Duch 
Boży krążył nas stepem (Łobodowski, 1954 : 64). 
Сакрального змісту ця лексема набуває в поемі 
«Słowo o koniach». Уже сама назва апелює до дав-
ніх українських епосів, дум, балад, наприклад, 
«Слова о полку Ігоревім». Містичне створення 
світу відбувається на тлі української природи, 
сповненої гармонії, ліричності, простоти.

Географічний простір та історичний час транс-
формуються в часопростір (хронотоп), що підда-
ється сакралізації, і за допомогою якого розкри-
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вається приховане глибоке значення рідної землі. 
Екскурс до малої вітчизни набуває ширшого зна-
чення з ознаками «подорожі» до витоків, де беруть 
початок цінності та символи.

Opowiadam w rytmicznej mowie sny, o mglistym 
świcie marzone,
o błękitnych w polu ogniskach, wiosennych 
świętach, o porannych sadach,
gdy za gardło chwyta jaśmin, czeremcha i mięta,
i słońce nad moją ziemią złotym podnosi się 
dzwonem (Łobodowski, 1954 : 17).
Таємниці гармонії буття, співіснування людини 

з природою та її щоденною працею автор намага-
ється представити згідно з класичними ідеалами. 
Спостерігаємо симбіоз епох, культур, українських 
та давньогрецьких елементів:

Kiedy dymią stare kurhany, a na zgliszczach 
minionych lat
rozbłyskują ogniem ukrytym dworzyszcza i chaty 
kurne,
i oślepła dziewka helleńska, przechodzi w 
stepowy świat,
o przydrożne, polne kamienie postukując ciężkim 
koturem (Łobodowski, 1954 : 17).
I już nam drzewa nad głowami wieją,
stalowy wody nurt pod wiosłem rwie się –
i wstaje mgliste, zbudzone Polesie
ku nieskоńczonym nigdy odyssejom 
(Łobodowski, 1954 : 37).
Ю. Лободовському в поетичному просторі 

вдалося гармонійно поєднати східну та західну 
культуру: I bezczynnym bazaltom, stęsknionym 
porfirom śnią się sny o gotyckiej Notre-Dame 
(Łobodowski, 1954 : 85); Tu kładł się miecz 
knieziowski na puszczańskich smerdach, i rżały konie 
skośnookich hord (Łobodowski, 1954 : 34). На тлі 
українських пейзажів постають грецькі боги: 
Kraj czeka. Wysycha puszcza, uchodząc ku stepom, 
jak Odys z brzegów rodzinnej Itaki (Łobodowski, 
1954 : 34).

Для Ю. Лободовського, як для багатьох 
письменників еміграції, характерні містичні 
шифрування, яким автор надавав особливого 
значення. Магічним простором, у якому для 
ліричного героя акумулюється вся Україна та 
навіть увесь світ, є Волинь та Полісся, а їхні 
традиції та повір’я стають культурним джере-
лом для творчих сюжетів: I nie znam dróg zbyt 
wielu, prócz jednej polnej drogi, co wiedzie mnie w 
krainą mitologii nad leśną Ikwę i mistyczny Słucz 
(Łobodowski, 1954 : 30).

Волинь – це ідилічне місце, тут природа поєд-
нана з міфом і творить особливий часопростір, де 
існують поряд і світ тіней, і реальність.

O północy rusałeczka w sitowie plusła,
zatraciła się cała w księżycowych gusłach;
nazbierała jedwabnych promieni,
przetykała aksamitem cieni –
całą noc będzie kręcić srebrzyste powrósła.
Przez brzeziny zielone i olszyny rdzawe
szła gromada wesoła rozśpiewanych Mawek;
zahuczała tętem ciemna knieja,
wybiegali parobcy w czerwonych kierejach,
porywali je na miłość i zabawę  
(Łobodowski, 1954 : 20).
В авторській картині світу відбувається під-

несення, поетизація світу природи. Поет вико-
ристовує фольклорні українські мотиви, а також 
відповідний поетичний лексикон із вкраплен-
нями українізмів, наприклад, назв рослин, пта-
хів: Oj, pójdziemy do znachorki, pójdziemy, niech 
nam zwarzy rozmaj-ziele i lubystek (Łobodow-
ski, 1954 : 28); Hej, zazula, zazuleńka kuła i wołała, 
jak pańszczyzna-daremszczyzna w nas panowała 
(Łobodowski, 1954 : 33).

Ці лексеми стають ключовими в поетичній 
канві твору, їх присутність у якому може симво-
лізувати різні почуття ліричного героя: неспо-
кій: Czemu takie ciężkie powietrze od znоjnych cze-
remuch? (Łobodowski, 1954 : 110), спогади про 
молодість, батьківщину: Pastuszych pieśni kalinowe 
echa, z wonią dzikich czereszni zmieszane na poły, 
wypełniały me serce (Łobodowski, 1954 : 39); I na 
winem obrosłych krzemienieckich gankach zapach-
niało ajerem, brząskwinią i morwą (Łobodowski, 
1954 : 156) тощо.

Народні пісні є картинами, у яких кожний 
народ найточніше змальовує свій характер, 
висловлює свої почуття, описує звичаї та тра-
диції, тобто є відображенням життя народу. Як і 
народні пісні, твори поета різнопланові й за тема-
тикою, і за сюжетами, і за мотивами, і за коло-
ритністю образів. Для них характерне поєднання 
реалістичної конкретності з метафорично-сим-
волічною образністю, вони багаті на традиційні 
для народного епосу метафори, постійні епітети, 
порівняння. Ключовими словами у творах стають 
лексеми, які несуть відповідну символіку: калина, 
троянди, верби – кохання, тополі, степ – дорога, 
мінливість долі.

Серед зафіксованих запозичень виділяємо 
назви, які пов’язані з українськими обрядами, 
віруваннями, місцевими традиціями: Bandura – 
український народний багатострунний щипковий 
музичний інструмент з декою овальної форми: Oj 
zagrały wśród stepu bandury dalekie (Łobodowski, 
1954 : 95); Korowaj – великий круглий пух-
кий хліб із прикрасами з тіста, який печуть на 
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весілля: Księżyc wszeszedł nad wezgłowiem złotym 
korowajem (Łobodowski, 1954 : 158) (автор вико-
ристовує в переносному значенні); Kupała – свято 
в ніч з 6 на 7 липня, а також обряд і час його 
справляння: Na Kupałę w las biegłem, kwiat paproci 
znalazłem (Łobodowski, 1954 : 21); Spas – Спа-
ситель, ікона: Strach, który płynie od gwiazd, 
bardziej, niźli gdzie indzie, tutaj nas podbija – tutaj, 
gdzie z ścian drewnianych patrzy mroczny Spas i 
większym smutkiem darzy (Łobodowski, 1954 : 35); 
Siromacha – незаможна людина: Chodzą ognie po 
stepie – Jasne oczy głodnych siromach (Łobodowski, 
1954 : 40); Tuman, lm: tumany – хмара завислого в 
повітрі пилу, диму або інших твердих часточок: 
Gdy się wierzchowiec poderwał do skoku i burza w 
stepie powiała tumanem, jeździec spał w kłuni, ledwie 
oczy przetarł, znów go moskiewskie przysypały śniegi 
(Łobodowski, 1959 : 8).

У творах фіксуємо лише окремі цитування 
українською мовою: I od brzega do brzega pieśń 
kozacka Warega: Czorne more, nasze more, Graj! 
(Łobodowski, 1954 : 99).

Слід зазначити, що засвідчені українізми вже 
мають літературну традицію, тобто активно вико-
ристовуються в польській літературній мові в 
попередні епохи.

Значна кількість українських лексичних запо-
зичень зафіксована серед назв місцевостей, напри-
клад: Chutor – невелике селище, яке виникло вна-
слідок переселення людей з сіл, козачих станиць 
тощо: w noc przez chutory, chaty i smolarnie (Łobo-
dowski, 1954 : 36); Czahar, lm czahary – зарості 
багаторічних дерев’янистих кущових рослин: 
wyły wilki w czaharach (Łobodowski, 1954 : 41); 
Kurhan – насип над стародавньою могилою: Przy-
słuchują się stare kurhany nowym dziejom i nowym 
panom (Łobodowski, 1954 : 135); Wyrósł wysoki 
kurhan u Kaniowa, lecz nie dojrzano go z warszaw-
skich okien (Łobodowski, 1959 : 8); Liman – затока 
з морською водою в гирлі річки або озеро поблизу 
моря: Fala dziewiąta dawno szumi w czarnomorskich 
limanach (Łobodowski, 1954 : 84); Majdan – велике 
незабудоване місце в селі або місті; площа: Ciepły 
wieczór nadchodzi i gwar na majdanie (Łobodowski, 
1954 : 41); Połonina – безліса ділянка верхнього 
поясу Українських Карпат, яка використовується 
для пасовиська та сінокосу: Lecz jednako od lasów, 
od rzek i połonin wicher sztyletem czuły słuch prze-
szywa (Łobodowski, 1954 : 48).

Численні назви більших топографічних 
об’єктів (міст і сіл): Dniepr, Konotop, Dubno, 
Odessa, Beresteczko, Sławuta, Winnica, Horyn, 
Donbas, Stochód, Słucz, Horyń малюють історичну 
карту великої України.

Znowu wiosna zielona na polach Wołynia,
struny pszczół zaplątane w kwitnących akacjach,
skrzypce lip rozśpiewane. Jak muzyczna skrzynia
każdy dom. Każde drzewo, jak szumna owacja
jasnemu słońcu (Łobodowski, 1954 : 38).
У творах Ю. Лободовського спостерігаємо 

особливу музичність поетичного слова (Mansfeld, 
1988 : 82–97), що наближує їх до українських 
народних пісень, яку автор намагається адап-
тувати до віршованих канонів польської поезії, 
наприклад, у поемі «Pochwała Ukrainy»:

Tobie śpiewam, o Ukraino, Ciebie pochwalam
w pieśniach co szumią urocznie, morskim 
podobne falom,
nutą stęsknioną, dźwięcznym słowem 
wezbranym rytmem.
Jak skrzydła, co trzepoczą w nieustającą modlitwę,
oddechy twoich wiatrów – smagłe i wonne
gdy grzmoty huczą nad tobą, to grzmoty 
tysiąckonne (Łobodowski, 1954 : 11).
На жаль, ця поема не ввійшла до антології 

«Розстріляне відродження», укладеної Юрієм 
Лавріненком, як це було заплановано в первісному 
задумі, оскільки була написана польською мовою 
поляком-емігрантом (Giedroyc, 2004 : 679).

Висновки. Багато польських письменників 
зверталися до української тематики, історії, фоль-
клору, вживали українську лексику. Відмінність 
використання українського елементу у творчості 
Ю. Лободовського полягає в тому, що українська 
та польська культура як рівні взаємодоповню-
ють одна одну. Художня дійсність, яка з’явилася 
під впливом творчої уяви, що розвинута іншою 
мовою та культурою, по-новому розкриває образ 
автора, а також специфіку складного регіону, озна-
кою якого є поліфонія та діалогізм. На особливу 
вагу заслуговує цикл поезій, присвячених Волині, 
в основі яких лежать українські фольклорні тра-
диції, козацькі думи та велика симпатія до цього 
краю, який називав батьківщиною.

Складні політичні обставини, тривала маргі-
нальність, які супроводжували історію становлення 
української нації, обґрунтовують зосе ре дже ність 
дослідників на моноетнічній українськомовній 
творчості. Водночас трагедії ХХ та ХХІ ст., які 
сколихнули Волинь, сам феномен українсько-поль-
ського полікультурного помежів’я призвели до 
трактування його як спільної території, де відбу-
вався діалог мов, культур, ідентичностей. У цьому 
контексті літературна спадщина Ю. Лободовського 
органічно вписується в український культурний 
контекст, вимагаючи поглиблених студій, на які 
заслуговує творчість справжнього речника україн-
ської культури на Заході.
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КУЛЬТУРНО-ЦІННІСНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ КОНЦЕПТІВ «ЄДНІСТЬ»  
І «РІВНІСТЬ» У НОВОРІЧНИХ ПРИВІТАННЯХ АНГЕЛИ МЕРКЕЛЬ

У статті робиться спроба теоретичного лінгвістичного осмислення проблеми мовної репрезентації оцінних 
значень концептів «єдність» і «рівність» у новорічних зверненнях федеральної канцлерки Ангели Меркель як прояву 
ритуального жанру політичного дискурсу. Метою дослідження є лінгвістичний аналіз промов та аналіз вербальної 
маніфестації універсальних концептів «єдність» і «рівність». Єдність і рівність належать до базових культур-
них цінностей і є загальнолюдськими феноменами з найбільш яскраво вираженою ціннісною складовою частиною. 
Результатом проведеного дослідження є підтвердження гіпотези про те, що культурними домінантами у риту-
альному політичному дискурсі Ангели Меркель виступають моральні цінності, притаманні німецькому народу. Вио-
кремлено лексико-граматичні особливості вираження відносно стійких уявлень, зумовлених соціально-історичним 
досвідом і ціннісними орієнтирами народу. Спираючись на принципи когнітивізму та конекціонізму, виокремлюємо 
та характеризуємо міжконцептуальні асоціативні зв’язки «єдності» та «рівності». Результати дослідження під-
твердили те, що ритуальному жанру політичному дискурсу Ангели Меркель як соціолінгвістичній структурі влас-
тива наявність у ньому пов’язаних із актуальними запитами суспільства цінностей, репрезентованих художніми 
засобами. Концепти «єдність» і «рівність», які реалізуються у промовах канцлерки, часто дотичні або й перетина-
ються, маючи спільні вербалізатори. Концепт «єдність» представлено мовними одиницями з позитивною оцінною 
конотацією, що оцінюється у промовах як почуття колективізму, предмет гордості, підкреслення національної 
ідентичності. Концепцію рівності людей канцлерка пов’язує з фундаментальними аксіологічними постулатами 
свободи та справедливості. Тісна солідарність і згуртованість німецького народу, з одного боку, і підкреслення 
самоідентичності – з іншого, є визначальними характеристиками промов Ангели Меркель.
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CULTURAL AND VALUE INTERPRETATION OF THE CONCEPTS OF “UNITY” 
AND “EQUALITY” IN THE NEW YEAR’S GREETINGS OF ANGELA MERKEL

The article attempts to analyze the linguistic representation of the evaluative meanings of the concepts “unity” and 
“equality” in the New Year’s greetings of Chancellor Angela Merkel as a manifestation of the ritual genre of political 
discourse. The aim of this study is the linguistic analysis of speeches and the analysis of the verbal manifestation of the 
universal concepts “unity” and “equality”. Unity and equality are basic cultural values and are universal phenomena with 
the most pronounced value component. The study confirmed the hypothesis that the cultural dominants in Angela Merkel’s 
ritual political discourse are the moral values inherent in the German people. The lexical and grammatical features of 
the expression of relatively stable ideas, conditioned by the socio-historical experience and values of the people were 
singled out. Based on the principles of cognitivism and connectionism, we distinguish and characterize the interconceptual 
associative connections of “unity” and “equality”. The results of the survey have confirmed that Angela Merkel’s ritual 
genre of political discourse as a sociolinguistic structure is characterized by the presence in it of values represented by 
artistic means related to the current demands of society. The concepts “unity” and “equality”, which are realized in the 
Chancellor’s speeches, are often related or intersected by common verbalizers. The concept “unity” is represented by 
language units with a positive evaluative connotation, which is evaluated in speeches as a sense of collectivism, a matter 
of pride, emphasizing national identity. The Chancellor connects the concept of equality of people with the fundamental 
axiological postulates of freedom and justice. The close solidarity and cohesion of the German people on the one hand and 
the emphasis on self-identity on the other are the defining characteristics of Angela Merkel’s speeches.

Key words: concept, evaluative value, ritual genre, political discourse.
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Постановка проблеми. За умов глобаліза-
ції аналіз політичних промов лідерів провідних 
країн світу набуває дедалі більшого значення, 
оскільки політичний дискурс став невід’ємною 
частиною життя і важливою константою полі-
тичного регулювання. Політичний дискурс 
досліджують на рівні символізму слова, тексту 
й дискурсу, об’єднавши підходи різних наук, що 
дає змогу вивчати його з погляду структури та 
цілісності. Питанням дослідження політичного 
дискурсу присвячені роботи таких науковців, як 
Е. В. Будаєв, А. П. Чудинов, Е. І. Шейгал. Пробле-
мою формування іміджу політика та його мовних 
складників займалися М. П. Бабак, В. В. Петренко, 
О. М. Холод.

Ритуальний жанр як частина політичного дис-
курсу неодноразово ставав об’єктом вивчення 
філології. До ритуального жанру президентської 
риторики відносять: інаугураційну або про-
щальну промови, новорічне звернення, виступи, 
приурочені до знаменних дат і подій у країні, 
вручення державних нагород. Лінгвокультурний 
аспект новорічних привітань як строго регламен-
тованого жанру давно цікавить філологів. Нашу 
увагу привернула інтерпретація соціально-полі-
тичних і громадянських цінностей, до яких від-
носимо «єдність» і «рівність», вербалізованих у 
новорічних зверненнях канцлерки Німеччини.

Аналіз досліджень. Важливою складовою 
частиною аналізу політичного дискурсу є імідж 
політичного лідера. Вивченням такого складного 
соціально-психологічного феномену, де, окрім 
особистісних якостей, представлено елементи 
образу, створеного засобами масової інформа-
ції, наділеного оцінкою позитивної / негативної 
конотації та донесено до свідомості потенцій-
ного електорату, займалися багато науковців. Слід 
згадати роботи І. І. Пірог, Л. І. Ізотової. Основна 
увага приділялася аналізу метафори як засобу 
створення іміджу політичного лідера у німець-
кому медіадискурсі (Пірог, Ізотова, 2018: 36–37). 
Вивченням мовленнєвого портрету політичного 
лідера Німеччини займалися О. М. Снігерьова, 
Т. С. Талалай. Вони простежили особливості мов-
леннєвого портрету Ангели Меркель, взявши за 
основу новорічні звернення 2015–2016 рр. (Сніге-
рьова, Талалай, 2019: 162). Ідіостиль Ангели Мер-
кель аналізував Є. О. Ейсфельд. Він провів сис-
темний лінгвістичний аналіз новорічних виступів 
політика у період із 2005 по 2015 рр. та виявив 
мовленнєві тактики для реалізації політичних 
стратегій (Ейсфельд, 2015: 96–97).

Проводився також зіставний аналіз новоріч-
них промов різних політиків у діахронічному 

та синхронічному зрізах. Ірина Черняєва та Ігор 
Пересада проаналізували засоби мовного впливу 
в новорічних зверненнях канцлера ФРН Ангели 
Меркель та екс прем’єр міністра, лідера політич-
ної партії Ю. Тимошенко (Черняєва, Пересада, 
2019: 93–94). О. С. Даниленко описує структурні 
та лінгвістичні особливості текстів новорічних 
звертань лідерів держав Німеччина й Україна. 
Матеріалом дослідження виступають новорічні 
привітання 2020 р. (Даниленко, 2020: 46–47).

Матеріалом цього дослідження слугували 
новорічні промови федеральної канцлерки Німеч-
чини за весь період її перебування при владі 
(2006–2021 рр.).

Виклад основного матеріалу. Базовими 
поняттями дослідження ми обрали культурні 
концепти «єдність» і «рівність». Вони є складо-
вими частинами концептів телеономного порядку 
(Воркачев, 2004: 39), які представлені вищими 
духовними цінностями та становлять для людини 
той моральний ідеал, прагнення до котрого фор-
мує моральний сенс життя. Ціннісний складник 
лінгвоконцепту відображає національну специ-
фіку семантики мовних одиниць, які сукупно 
відображають мовну картину світу його носіїв. 
Виходимо із твердження про те, що кожен куль-
турний концепт містить у собі у згорнутому 
вигляді всю історію контекстів концептуалізації, 
у межах яких відбувається осмислення когні-
тивних ознак концепта різними типами суб’єкта 
пізнання (як індивідуальним, так і колективним) 
(Магировская, 2008: 18).

За гіпотезу приймемо те, що культурними 
домінантами у ритуальному політичному дис-
курсі Ангели Меркель виступають моральні цін-
ності, притаманні німецькому народу. Єдність і 
рівність належать до базових культурних ціннос-
тей і є загальнолюдськими феноменами з най-
більш яскраво вираженою ціннісною складовою 
частиною. Метою дослідження є лінгвістичний 
аналіз промов та аналіз вербальної маніфестації 
універсальних концептів «єдність» і «рівність». 
Методом дослідження вибраний контекстуально-
інтерпретаційний аналіз, який дає змогу визна-
чити специфіку функціонування мовних одиниць 
у тексті та встановити характер осмислення зазна-
чених концептів у мовній свідомості.

Вченням про цінності, вивченням структури 
ціннісного світу займається аксіологія. Тради-
ційні цінності як специфічні значущі об’єкти та 
явища, що мають особистісний або суспільний 
сенс, сприймаються як норми, взірець для наслі-
дування певним етнічним колективом, є основою 
формування життєвих цілей особистості. Дослі-
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дження аксіологічного простору політичного 
дискурсу проливає світло на ціннісні орієнтації у 
житті певного етносоціуму. У німецькій ціннісній 
картині світу А. М. Приходько виділяє два різно-
види культурно-ціннісних концептів: абсолютні 
та регулятивні. Перші відображають принципи 
конституювання життєвого світу людини та є 
характерними не тільки для німецької, але й для 
будь-якої іншої етнокультури, хоча і мають свою 
національну специфіку, другі – принципи, цілі 
та смисл буття, котрі втілюють суто німецький 
спосіб організації життєвого світу людини (При-
ходько, 2006: 214). Така стихійна та водночас 
латентна системна сукупність культурних кон-
цептів і становить історію німецького суспіль-
ства. Будь-які соціально-значимі акти діяльності, 
поведінки, комунікації людей завжди культурно 
мотивовані та соціально детерміновані, а отже, 
будь-яка активність людини може бути проаналі-
зована на предмет виявлення культурно-ціннісної 
зумовленості.

Урядовий стиль єдиної досі канцлера-жінки 
характеризують як прагматичний. У її промовах 
акцентується комплекс традиційних німецьких 
цінностей, що становить аксіологічний простір 
дискурсу жінки-політика. Репрезентація змісту 
вказаного поля дозволяє Ангелі Меркель впли-
вати на світосприйняття німецької нації та на сві-
тову спільноту загалом.

Одним із головних понять, які визначають 
специфіку людського культурного існування, є 
«єдність». Питання об’єднаності було і залиша-
ється донині актуальним, високий рівень наці-
ональної свідомості німців у цьому відношенні 
неможливо недооцінити, до єдності у кожній 
своїй новорічній промові закликає Ангела Мер-
кель. Вона вдається до найбільш частотного типу 
узагальненого адресата, що може бути по-різному 
відображено у тексті, зокрема через грама-
тичні структури: heute Abend stehen wir nicht nur 
am Beginn eines neuen Jahres, <…> gute Jahre 
werden können – wenn wir unsere Stärken nutzen, 
wenn wir auf das setzen, was uns verbindet, <…> 
(Neujahrsansprache 2020). Es wird noch eine ganze 
Zeit an uns alle liegen, wie wir durch diese Pandemie 
kommen. (Neujahrsansprache, 2020). Лідер держави 
позиціонує себе як такий самий суб’єкт, як і усі 
реципієнти, демонструє свою близькість по духу з 
населенням Німеччини. Форми особового займен-
ника wir, uns, unsere, котрі становлять ядро кон-
цепту «єдність», використано як засіб передачі 
ціннісної оцінки.

До семантичного поля «єдність» відносимо 
мовні одиниці з позитивною оцінною конота-

цією. Семантично «єдність» означає цілісність, 
неподільність, згуртованість. Єдність оцінюється 
у промовах як почуття колективізму, напри-
клад: In der Krise zeigt sich der Gemeinsinn. Dieser 
Gemeinsinn kann uns jetzt überall voranbringen 
(Neujahrsansprache, 2009). Як предмет гор-
дості в межах морального ідеалу єдність вира-
жається через підкреслення національної іден-
тичності: wir Deutschen haben schon ganz andere 
Herausforderungen gemeistert (Neujahrsansprache, 
2009). Водночас підкреслення належності до 
Європи визначається як ще одна ціннісна харак-
теристика: Wir Europäer – wir sind zu unserem 
Glück vereint. Das vereinte Europa ist der Garant 
für unseren Frieden und Freiheit (Neujahrsansprache, 
2011). Об’єднана Європа характеризується кан-
цлеркою як гарант миру та свободи німецького 
народу. Символом єдності часто обирається 
падіння Берлінської стіни, що не раз проголошу-
ється Ангелою Меркель як об’єднання Сходу та 
Заходу країни. Welch großes Glück es ist, dass wir 
seit bald 25 Jahren in einem in Frieden und Freiheit 
geeinten Land leben können. Wir haben die Einheit 
in Freiheit erreicht. Und auch das gelang in einer 
gemeinschaftlichen Anstrengung in Ost wie West 
(Neujahrsansprache, 2014). Viele von Ihnen Sorgen 
über den Zusammenhalt in Deutschland machen. 
Manche sprechen gar von einem Riss, der durch 
unsere Gesellschaft geht. (Neujahrsansprache, 2018)

Концепти «єдність» і «рівність», які реалізу-
ються у промовах канцлерки, часто дотичні або 
й перетинаються, маючи спільні вербалізатори. 
Принципи когнітивізму та конекціонізму дозволя-
ють нам розглядати ці концепти у взаємозв’язку, 
виділяючи загальне поле для інтерпретації.

Концепт «рівність» пов’язаний із поняттями 
рівних прав, симетрії та рівноваги. Загальну 
концепцію рівності людей канцлерка пов’язує з 
фундаментальними аксіологічними постулатами 
свободи та справедливості. Рівність сприйма-
ється як моральний і соціальний ідеал, предмет 
гордості цілої нації та вияв високого соціального 
становища. З погляду утилітаризму «рівність» 
оцінюється позитивно, оскільки є умовою нор-
мальної життєдіяльності: wir wollen, dass alle 
Menschen Zugang zu der Bildung haben, die sie für 
diesen Wandel brauchen. Wir wollen, dass sie auch 
in Zukunft einen guten und sicheren Arbeitsplatz 
haben – und im Alter eine verlässliche Rente 
(Neujahrsansprache, 2018). Канцлерка підкреслює 
прагнення до рівноправного забезпечення грома-
дян на різних етапах життя, як то рівний доступ 
до освіти, постійних робочих місць і надійної 
пенсії. Оцінний зміст міститься у мовних одини-
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цях Zugang zu der Bildung, einen guten und sicheren 
Arbeitsplatz haben, eine verlässliche Rente.

Країну канцлерка характеризує як відкрите різ-
нопланове суспільство, якому притаманна тісна 
солідарність: Ein Land mit einer weltoffenen und 
vielfältigen Gesellschaft, mit einem starken Zusam-
menhalt (Neujahrsansprache, 2018), у якому врахо-
вуються потреби усіх громадян: die Bedürfnisse 
aller Bürgerinnen und Bürger im Auge zu haben; 
für gleichwertige Lebensverhältnisse in allen Regio-
nen unseres Landes zu sorgen – ganz gleich ob in der 
Stadt oder auf dem Land (Neujahrsansprache, 2018). 
Wir sind – im besten Sinne – eine vielstimmige 
Gesellschaft. Zugleich einen uns die Werte unseres 
Grundgesetzes: also die Achtung vor der unantast-
baren Würde jedes einzelnen Menschen und seiner 
Freiheitsrechte.

Рік пандемії ще більше згуртував націю. Кан-
цлерка підкреслює єдність народу перед спіль-
ною загрозою: Ich kann ihren Schmerz nicht 
lindern. Aber ich denke an sie, gerade auch 
heute Abend (Neujahrsansprache, 2020). Ангела 
Меркель підкреслює солідарність людей усіх 
професій, котрі опинилися у центрі боротьби 
проти вірусу та забезпечили нормальне функ-
ціонування суспільства: Unzählige Menschen 
haben dazu beigetragen, dass unser Leben trotz 
Pandemie weiter möglich war (Neujahrsansprache, 
2020). Єдність підкреслюється і прихильністю 
нації до дотримання порядку: wie diszipliniert die 
allermeisten Menschen ihre Masken tragen, wie 

sie sich um Abstand bemühen. Das Bewusstsein 
von Gemeinsinn (почуття колективізму) і, як 
наслідок, дотримання масочного режиму є клю-
човим моментом у подоланні пандемії, підкрес-
люється у промові. Канцлерка наголошує на 
єдності не лише німецького народу, а й цілого 
світу перед загальною проблемою, тільки між-
народна співпраця сприятиме розвитку: Nichts 
könnte besser zeigen, dass es die europäische 
und internationale Zusammenarbeit, dass es die 
Kraft der Vielfalt ist, die den Fortschritt bringt 
(Neujahrsansprache, 2020).

Висновки. Проведений аналіз дозволяє зро-
бити висновок про те, що ритуальному жанру 
політичному дискурсу Ангели Меркель як соці-
олінгвістичній структурі властива наявність 
пов’язаних із актуальними запитами суспільства 
цінностей, репрезентованих художніми засо-
бами. Серед традиційних німецьких моральних 
стандартів виділяємо «єдність», «рівність». Ці 
моральні цінності набувають високої соціальної 
значущості та виступають засадничими катего-
ріями етичної аксіології. Такі морально-етичні 
концепти важливі для успішної міжкультурної 
взаємодії, здійснюваної на тлі двох суперечливих 
тенденцій – тяжіння до глобалізації та прагнення 
зберегти національну самобутність. Перспек-
тиви подальших досліджень визначені, зокрема, 
доцільністю аналізу ціннісних аспектів репрезен-
тації концептів «єдність» і «рівність» на матеріалі 
різносистемних і різноструктурних мов.
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ОСОБЛИВОСТІ ДЕФІНІЦІЮВАННЯ ЗООНІМІВ  
ЧЕРЕЗ ВІДСИЛКУ ДО ПРОТОТИПУ

Наукову розвідку присвячено аналізу дефініцій зоонімів, які побудовані із залученням семантичних конструк-
цій, а саме відсилок до прототипного представника світу тварин. У статті здійснено спробу визначити основні 
особливості використання такої лексикографічної техніки. Також наголошено на тому, що вербальне тлумачен-
ня, яке досить часто, окрім певного набору диференційних ознак, вміщає вказівку на еталонного представника 
об’єктивної дійсності, може як сприяти процесу референції, так і ускладняти його, тому концепція типових 
уявлень може істотно доповнити семантику поняття, а може, навпаки, викликати потребу в перегляді інших 
словникових статей, відсилки на які подаються в окремих визначеннях.

У дефініціях прототип, з одного боку, корелює з еталоном, специфіка якого забезпечує приблизну категори-
зацію та виступає першим етапом у подальшій класифікації, а з іншого боку, функціонує як конкретний образ, 
об’єкт, найтиповіший представник визначеного класу об’єктів. Відсилка до тварини-прототипу апелює до 
виконання вибраним образом ролі класифікатора. Прототип є центральним елементом, що групує довкола себе 
інших представників категорії, які в усіх своїх аспектах не збігаються з прототипом. Різноманітні представ-
ники категорії відтворюють роль прототипу тільки за умови присутності в них особливих когнітивних влас-
тивостей, таких як швидке розпізнання, найкраща усвідомленість, найчастіше використання. Такі прототипи 
характеризуються наявністю визначених ознак, які виокремлюються в результаті активної людської взаємодії 
з навколишнім світом.

Прототипний образ у дефініціях володіє максимальною кількістю необхідних ознак, характерних для тієї 
чи іншої категорії, і є універсальним. Результати дослідження показали, що на вибір прототипу, як правило, 
може впливати кілька факторів, серед яких слід назвати категоризаційні особливості окремого лінгвокультур-
ного колективу, історичні та географічні чинники, традиції та культура, певні уподобання укладачів словника.

Загалом розкриття семантики мовної одиниці засобами відсилки до прототипу як ментального образу типо-
вого референта реального світу потребує вироблення певного алгоритму та уніфікації, що сприятиме задово-
ленню потреб користувачів тлумачних словників.

Ключові слова: лексикографія, словник, прототип, словникова стаття, зоонім.
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SPECIFIC FEATURES OF ZOONYM DEFINITION  
VIA REFERENCE TO THE PROTOTYPE

The proposed research is devoted to the analysis of definitions of zoonyms that contain some semantic constructions 
that function as references to the prototype representative of the animal world. An attempt to determine the main features 
of the use of such lexicographic techniques is made in the article. It is emphasized that verbal interpretation, which 
quite often, in addition to a set of differential features, contains a reference to a typical representative of the objective 
reality, can both facilitate the process of reference and complicate it. Therefore, the idea of typical representations can 
significantly complement the semantics of the concept, and may, conversely, because the need to look for other dictionary 
articles, references to which are given in separate definitions.

In the definitions, the prototype, on the one hand, correlates with the standard, the specificity of which provides an 
approximate categorization and acts as the first stage in further classification, and on the other hand, functions as a specific 
image, object, and the most typical representative of a certain class of objects. The reference to the animal prototype 
appeals to the performance of the role of the classifier. The prototype is a central element that groups around itself other 
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representatives of the category, which in all its aspects do not coincide with the prototype. Various representatives of the 
category reproduce the role of the prototype only if they have special cognitive properties, such as rapid recognition, best 
awareness, and frequent use. These prototypes are characterized by the presence of certain features that stand out as a 
result of active human interaction with the outside world.

The prototype image in the definitions has the maximum number of necessary features characteristic of a particular 
category and is considered to be universal. The results of the study showed that the choice of prototype, as a rule, can be 
influenced by several factors, including categorization or features of a particular linguistic and cultural society, historical 
and geographical factors, traditions and culture, certain preferences of dictionary compilers and more.

In general, the disclosure of the semantics of the language unit by reference to the prototype as a mental image of a 
typical real-world referent requires the development of a certain algorithm and unification that will help meet the needs 
of dictionary users.

Key words: lexicography, dictionary, prototype, dictionary article, zoonym.

Постановка проблеми. Традиційно дослі-
дження у галузі тлумачної лексикографії націлені 
на пошук нових та вдосконалення наявних спосо-
бів словникового представлення мовних одиниць. 
Дефініція як центральна лексикографічна кате-
горія покликана розкривати зміст означуваного 
поняття та сприяти ідентифікації референтного 
об’єкта позамовної дійсності. Адекватне відо-
браження в дефініції семантики слова є не лише 
одним із завдань практичної лексикографії, але й 
надскладною теоретичною проблемою. Труднощі 
формулювання тлумачення якнайкраще описані 
в лінгвістичних студіях, присвячених інтерпре-
тації семантичного значення одиниць цілих груп 
конкретної іменної лексики. Саме в системному 
підході до опису лексики в словнику дослідники 
вбачають можливості вирішення проблем раці-
оналізації та уніфікації способів семантизації 
окремих груп мовних одиниць. Попри накопи-
чення значної кількості лексикографічних студій, 
націлених на дослідження зазначеної проблеми з 
різних точок зору, уважний аналіз цього матері-
алу показує, що її розкриття в окремих аспектах 
все ще потребує висвітлення, що наділяє розвідку 
безперечною актуальністю.

Аналіз досліджень. Проблеми дефініціювання 
описані в працях Л. С. Паламарчука, В. В. Дубічин-
ського, О. М. Карпової, М. В. Жуйкової, І. В. Мей-
зерської, Ю. Д. Апресяна, В. В. Виноградова, 
П. Н. Денисова, С. І. Лендау, А. Бежуа, Б. Свен-
сена та інших науковців. Особливу увагу дослід-
ники приділяють репрезентанту лексичного зна-
чення слова, а саме тлумаченню, яке покликане 
резюмувати зміст слова, що передбачає тонкий 
семантичний аналіз, або описувати предмет з ура-
хуванням знання реалій та вміння їх розглядати з 
позицій семіотичної релевантності диференцій-
них та інтегральних ознак (Денисов, 1980: 191).

Завдання дефініцій у тлумачному словнику 
полягає в тому, щоби «коротко й чітко розкривати 
значення слова та його основні відтінки і бути за 
змоги однотипними для слів кожної граматичної 
категорії» (Паламарчук, 1973: 14). Й. А. Стернін 

переконаний у тому, що тлумачення використо-
вує, як правило, такі ознаки значення, які найчас-
тіше актуалізуються (Стернин, 1979: 76). Зазви-
чай словникове тлумачення будується на основі 
виокремлення мінімальних семантичних компо-
нентів, які дають змогу ідентифікувати предмет, 
включити слово до групи споріднених за змістом 
одиниць та чітко визначити відмінності між ними 
(Жуйкова, 2008: 30). Очевидно, що словниковий 
опис окремих тематичних груп лексики пови-
нен ґрунтуватися на однотипних засадах, відпо-
відаючи вимогам доцільності та раціональності. 
Проте чимало науковців наголошують на від-
сутності уніфікованого підходу до опису навіть 
семантично близьких лексичних одиниць.

Багатовікова практика тлумачення й розмеж-
ування лексичних значень виробила низку кон-
кретних прийомів, зокрема синонімічний, опи-
совий, відсильний, комбінований. Очевидно, що 
в межах однієї лексико-семантичної групи про-
стіше відстежити та дослідити ступінь типовості 
та основні особливості представлення елементів 
значення мовної одиниці, тому, зважаючи на тіс-
ний зв’язок людини зі світом тварин, вважаємо 
за доцільне провести розвідку на матеріалі дефі-
ніцій зоонімів – загальних назв фаунопредстав-
ників, вибраних з чотирьох тлумачних словників 
сучасної англійської мови, таких як “The Oxford 
Advanced Learner’s Dictionary of Current English” 
(OALDCE), “The Collins English Dictionary” 
(CED), “The Longman Dictionary of Contemporary 
English” (LDOCE), “The Webster’s Third New 
International Dictionary of the English Language, 
Unabridged” (WNID3).

Мета статті – здійснити аналіз словникових 
дефініцій зоонімів, які у своєму описі містять від-
силку до тварини-прототипу, та виявити особли-
вості такого способу експлікації лексичного зна-
чення зоолексеми.

Виклад основного матеріалу. Загальнові-
домо, що найбільші труднощі перед лексикогра-
фом постають під час формулювання саме дефі-
нітивно-описового визначення, де упорядник 
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змушений вирішувати питання розмежування 
обсягу й змісту лексичного значення слова, спів-
відношення принципів філологічного визначення 
та енциклопедичного опису, відбиття систем-
них зв’язків мовної одиниці тощо. Ці труднощі 
нерідко викликають прагнення замінити дефіні-
тивно-описове тлумачення простішим способом, 
наприклад, вдаючись до використання конструк-
цій із вказівкою на прототипний об’єкт.

На думку Р. Солсо, прототип дає змогу роз-
пізнавати образ, навіть якщо він не ідентичний 
прототипу, а лише подібний на нього (Солсо, 
2002: 84).

Зокрема, Е. Рош довела, що «природні катего-
рії володіють внутрішньою структурою, яка скла-
дається з категоріального прототипу (найчіткіших 
компонентів/найкращих прикладів) та непрото-
типних членів, що розташовуються навколо про-
тотипу відповідно до зменшення ступеня їх схо-
жості з прототипом» (Rosch, Mervis, 1975: 544).

Під прототипом розуміємо ментальний образ 
об’єкта як представника певної категорії, сформо-
ваний людською свідомістю і необхідний для орі-
єнтації у світі (Кубрякова, 1996: 145). Це яскравий 
представник своєї категорії (зразок, еталон), який 
найповніше презентує її ознаки, концентрує най-
більшу кількість загальних для певної категорії 
рис, найважливіше, характеризує те, як представ-
лена категорія у свідомості людини.

Чимало дефініцій експлікують значення зоо-
німа шляхом вказівки на подібність до інших тва-
рин. Розглянемо, наприклад, дефініції зоонімів, 
які містять прив’язку до тварини-прототипу.

Coypu (нутрія) “an animal like a beaver, kept 
on farms for its fur” (LDOCE, 2005: 363) – «схожа 
на бобра тварина, яку розводять на фермах 
заради хутра»; аntelope (антилопа) “deer-like, 
fast-running animal with thin legs” (OALDCE, 
1982: 32) – «схожа на оленя, швидка тварина з 
тонкими ногами»; lemur “an animal that looks 
like a monkey and has a long thick tail” (LDOCE, 
2005: 922) – «схожа на мавпу тварина з довгим 
товстим хвостом»; buffalo (буйвіл) “an African 
animal similar to a large cow with long curved 
horns” (LDOCE, 2005: 191) – «африканська тва-
рина, схожа на велику корову з довгими вигну-
тими рогами»; black-footedferret (тхір чорно-
ногий) “an American weasel (Mustela nigripes) 
related to the European polecat and resembling a 
yellow mink with dark feet, tail, and mask” (WNID3, 
1986: 226) – «американський горностай (Mustela 
nigripes), споріднений з тхором лісовим, схожий 
на жовту норку з темними лапами, хвостом та 
мордою».

Загалом відсилка до прототипного представ-
ника вводиться в мікротекст дефініції як на його 
початку, так і в кінці. Чіткого алгоритму позиціо-
нування аспекту в словникових тлумаченнях нами 
не виявлено.

Апелювання до подібності часто супрово-
джується описом додаткових диференційних 
ознак, що можемо спостерігати на прикладі 
таких визначень зоонімів: alligator (алігатор) 
“reptile (like a crocodile but with a shorter snout) 
living in the lakes and rivers of south eastern US” 
(OALDCE, 1982: 24) – «рептилія (схожа на кро-
кодила, але з коротшим носом), яка мешкає в 
озерах і річках південного сходу США»; vicuña 
(вікунья) “animal of the central Andes somewhat 
like, but much smaller than, a camel, with soft, 
delicate wool” (OALDCE, 1982: 452) – «тварина 
Центральних Анд, схожа на верблюда, але зна-
чно менша, з мʼякою та ніжною вовною».

Дефініція-зоонім alligator повідомляє корис-
тувача словника про подібність плазуна до кро-
кодила, наголошуючи водночас на особливій від-
мінності – довжині носа, а vicuña – на розмірі тіла 
тварини. Такий прийом націлений на пришвид-
шення процесу референції, оскільки вербальні 
визначення зоонімів включають посилання на 
враження мовців від певних об’єктів реальної 
дійсності.

Іноді автори використовують зворотній при-
йом, зазначаючи відмінності між тваринами 
або комбінуючи обидва. Наприклад, alligator 
«алігатор» “a large crocodilian, Alligator mis-
sissipiensis, of the southern US, having powerful 
jaws and sharp teeth and differing from the croco-
diles in having a shorter and broader snout: fam-
ily Alligatoridae (alligators and caymans)” (CED, 
2021) – «великий представник ряду крокоди-
лячих, Alligator mississipiensis, південної час-
тини США, із сильними щелепами та гострими 
зубами, відрізняється від крокодилів коротшим 
і ширшим носом; родина Alligatoridae (аліга-
тори та каймани)»; сaiman (кайман) “any of 
several Central and So. American crocodilians 
fundamentally similar to alligators but differing in 
ventral armor and often superficially resembling 
crocodiles” (WNID3, 1986: 313) – «представник 
роду крокодилових Центральної та Південної 
Америки істотно схожих на алігаторів, який від-
різняється вентральним панциром, зовні часто 
нагадує крокодила».

Набір еталонних об’єктів в лексикографіч-
ному описі назв тварин у різних словниках може 
як збігатися, так і різнитися. Таке явище спосте-
рігаємо у словникових дефініціях лексеми alpaca 
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(альпака): “ananimal from South America with long 
hair that looks like a llama” (LDOCE, 2005: 41) – 
«південноамериканська тварина з довгою шер-
стю, схожа на ламу»; “a domesticated cud-chewing 
artiodactyl mammal, Lama pacos, closely related 
to the llama and native to South America” (CED, 
2021) – «одомашнений південноамериканський 
жуйний копитний ссавець, Lamapacos, спорідне-
ний з ламою»; “sheep-like animal, kind of llama, 
of Peru” (OALDCE, 1982: 25) – «вівцеподібна 
перуанська тварина, вид лами»; “an animal like 
a llama with fine long woolly hair domesticated in 
Peru and adjacent countries being possibly a variety 
of the guanaco” (NMWD3, 1986: 60) – «схожа на 
ламу тварина з тонкою довгою вовною, одомаш-
нена в Перу та сусідніх країнах, можливо, різно-
вид гуанако».

У дефініціях трьох з досліджуваних словників 
присутня відсилка до тварини-прототипу, зокрема 
в LDOCE та NMWD3 – це лама, а у OALDCE – 
вівця. Натомість укладачі словника CED подібно 
до А. С. Хорнбі зважають також на родинні зв’язки 
альпаки з ламою.

Загалом прив’язка до тварини-прототипу спро-
щує процедуру опису для лексикографа, але не 
завжди допомагає користувачеві, оскільки остан-

ній іноді змушений звертатися до дефініцій згада-
них тварин.

Висновки. Ефективна дефініція повинна від-
повідати вимогам оптимальності, отже, включати 
такі семантичні компоненти, набір яких є необхід-
ним і достатнім для розмежування лексичних зна-
чень слова. З огляду на низку альтернативних лек-
сикографічних практик семантизація зоонімів на 
основі прототипних референтів посідає важливе 
місце у словникарстві.

Так, спостерігаємо чимало способів вираження 
такої подібності, а також неоднорідність набору 
прототипів у різних словниках та певні категори-
заційні особливості лінгвокультурних спільнот. 
Дефініції з відсилкою до прототипу апелюють до 
емпіричного досвіду користувача лексикографічної 
праці, який ґрунтується на колективних уявленнях 
більшості представників певної етнокультури. Про-
тотипи зазвичай мають універсальний, інваріантний 
характер, проте можуть змінюватися з плином часу, 
підпадати під вплив уявлень лексикографа, зазна-
вати коригувань на основі традицій та культури.

Перспективи подальшого дослідження вбача-
ємо в докладному аналізі особливостей дефіні-
ціювання елементів лексико-семантичної групи в 
інших мовах.
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ПРАГМАЛІНГВІСТИЧНІ ПАРАМЕТРИ МОВЧАННЯ  
ЯК ЗАСОБУ ДІАЛОГІЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

У статті проаналізоване мовчання як засіб діалогічної комунікації в контексті проблемного поля лінгвістич-
ної прагматики. Зазначено, що антропоцентричний підхід до вивчення мовних одиниць сфокусував увагу дослід-
ників на людині як творцеві мовленнєвої діяльності, у зв’язку з чим перспективу мовознавства нині пов’язують із 
галузями знань, проблемне поле яких зосереджене на пошуку того, як людина послуговується мовою і як у мовних 
одиницях відобразилася сама людина в усіх її проявах і потребах. З-поміж таких галузей автор виокремлює 
лінгвістичну прагматику, розвиток якої активізував порівняно новий напрям у мовознавстві – комунікативно-
прагматичний, що зорієнтований на з’ясування потенційних можливостей мовних одиниць у процесі передачі 
комунікативно значущих смислів під час спілкування.

Автор зауважує, що, застосовуючи відповідні комунікативні стратегії і тактики, комуніканти реалізують 
свої наміри в діалозі, нові вектори досліджень якого також визначила проблематика лінгвістичної прагматики, 
спрямована на вивчення функцій одиниць мови в реальних комунікативних процесах. Із-поміж невербальних засо-
бів вираження думки автор виокремив мовчання – комунікативну одиницю, що може містити інформацію про 
психічний та емоційний стан мовців, їх соціальний статус, про небажання відповідати, незнання відповіді та ін.

Автор акцентує на міждисциплінарному характері мовчання, проте цікавість мовознавців до цього фено-
мена пов’язує передусім із тенденцією до дослідження мовних явищ через їх прагматичний потенціал в актах 
комунікації. Автор зауважує, що двобічна мовна комунікація з безпосереднім контактом призводить до асиме-
трії плану змісту і плану вираження у висловлюванні, імпліцитний зміст якого презентує і семантика мовчан-
ня – потужний афективний потенціал комунікації та її ефективна стратегія, зумовлена інтенціями адресанта.

Автор виокремлює й етносоціокультурну функцію мовчання, зумовлену певними нормами, культурними, 
етнічними та релігійними традиціями певного етносоціуму.

Перспективу подальших наукових пошуків автор пов’язує з вивченням мовчання в контексті еколінгвістики, 
тобто як засобу мовленнєвої толерантності, що визначає ефективну соціальну взаємодію, яка виключає мовлен-
нєве насилля в будь-якому його прояві.

Ключові слова: мовчання, комунікація, діалог, лінгвістична прагматика, ситуація мовлення, комунікативний 
намір, адресант, адресат.
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PRAGMATIC PARAMETERS OF SILENCE AS A MEANS OF COMMUNICATION

The article analyzes silence as a means of dialogue communication in the problematic field of linguistic pragmatics. 
It is specified that the anthropocentric approach to the language study has focused researchers on the human as the 
creator of speech activity, thereby the perspective of linguistics is associated with areas of knowledge whose problem 
field is concentrated on how people use language and how these language units reflect the person him/herself in all their 
manifestations and needs. Among such spheres the author defines linguistic pragmatics, the development of which has 
intensified a relatively new direction in linguistics – communicative-pragmatic, that allows us to determine the potential 
of language units in the process of transmitting communicatively significant meanings during communication.

The author emphasizes that using appropriate communicative strategies and tactics helps communicators achieve 
their intentions in dialogue; new research vectors of which have also been identified by issues of linguistic pragmatics, 
aimed at studying the functions of language units in present communicative processes. Among the non-verbal means 
of expression the author singled out silence as a communicative unit that may contain information about mental and 
emotional state of speakers, their social status, reluctance to answer, ignorance of the answer etc.
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The author emphasizes the interdisciplinary nature of silence, but the interest of scientists in this phenomenon is 
primarily associated with the tendency to study linguistic phenomena because of their pragmatic potential in acts of 
communication. The author points out that two-way verbal communication with direct contact leads to an asymmetry 
of the plan of content and the plan of expression in phrases, the implicit meaning of which is presented by the semantics 
of silence that is a powerful affective potential of communication and its effective strategy due to the intentions of the 
addressee.

The author also singles out the ethno-socio and cultural functions of silence, due to certain norms, cultural, ethnic, 
and religious traditions of a certain ethnic society.

The author deals the prospect of further research with the study of silence in the context of ecolinguistics, i.e. as a 
means of speech tolerance, which determines effective social interaction, which eliminates speech violence in any of its 
reflections.

Key words: silence, communication, dialogue, linguistic pragmatics, speech situation, communicative intention, 
addressee, addressee.

Постановка проблеми. Антропоцентричний 
підхід до вивчення мовних одиниць сфокусував 
увагу дослідників на людині як творцеві мовлен-
нєвої діяльності, для якого мова – засіб кодування/
декодування висловлювань і текстів. Це зумовило 
активізацію інтегральних та диференційних про-
цесів у різних галузях знань, внаслідок чого, з 
одного боку, сформувалася ціла галузь знань про 
людину, а з іншого – відпаростилися нові гілки 
в найрізноманітніших науках про мову. Так, пер-
спективу мовознавства нині пов’язують із розви-
тком комунікативної лінгвістики, соціолінгвіс-
тики, когнітивної лінгвістики, психолінгвістики, 
етнолінгвістики, лінгвістичної прагматики та ін. 
Проблемне поле цих галузей знань різне, проте 
усі вони зосереджені на пошуку того, як людина 
послуговується мовою і як у мовних одиницях 
відобразилася сама людина в усіх її проявах і 
потребах.

Розуміння спілкування як діяльності за допо-
могою мови в процесі обміну інформацією для 
досягнення комунікативної мети та для ефектив-
ної соціальної взаємодії людей неможливе без 
уявлення про порівняно новий напрям у мовознав-
стві – комунікативно-прагматичний, що дає змогу 
з’ясувати потенційні можливості мовних оди-
ниць у процесі передачі комунікативно значущих 
смислів під час спілкування. Доцільність цього 
напряму обґрунтована в працях багатьох мовоз-
навців (Бацевич, 2009; Гак, 1973; Норман, 2009; 
Сусов, 1986; Формановская, 2002). Так, Н. Фор-
мановська переконливо доводить, що в процесі 
спілкування за допомогою мови на перший план 
висуваються суб’єкти мовленнєвих дій, які визна-
чають та окреслюють відповідний прагматичний 
комунікативний простір, – ту зону, де мова фіксує 
різноманітне ставлення мовців до дійсності, адре-
сат же сприймає й витлумачує закодовані в мов-
ленні адресанта смисли (Формановская, 2002).

Застосовуючи відповідні комунікативні стра-
тегії і тактики, комуніканти реалізують свої 
наміри в діалозі – найпоширенішій формі вияву 

українського літературного мовлення. Інтерес 
мовознавців до багатоаспектної теорії діалогу 
ніколи не згасав (спроба визначити поняття «діа-
лог» (Л. Якубинський, Г. Чумаков, М. Борисова, 
Г. Валімова, М. Мілих, Н. Буреніна, А. Скшидло, 
О. Ваяхіна, С. Єрмоленко та ін.); з’ясування осо-
бливостей синтаксичної організації діалогіч-
ної репліки (П. Дудик, О. Шаройко, Т. Винокур, 
Г. Інфантова, Н. Шведова, Г. Чумаков, Н. Шуль-
жук та ін.); комунікативні параметри діалогу 
(Г. Сергєєва, Н. Теплицька, М. Шафіро) та ін.). 
Проблеми діалогу розробляли на матеріалі різних 
мов Н. Арутюнова, І. Святогор, В. Любопитнов, 
В. Дєвкін, В. Єжов, Л. Чахоян, В. Гак, М. Гаври-
льєв, Г. Верба, К. Свобода та ін. У вивченні діа-
логу чималий досвід має українське мовознавство 
(А. Грищенко В. Рінберг, Д. Баранник, І. Борисюк, 
П. Дудик, Г. Олійник, Л. Олексієнко, Л. Безугла, 
І. Шевченко та ін.). Нові вектори досліджень діа-
логічного мовлення визначила проблематика лінг-
вістичної прагматики, спрямованої на вивчення 
функцій одиниць мови в реальних комунікатив-
них процесах. Активізація досліджень у цій галузі 
призвела до вивчення мови «не «самої в собі й для 
себе», а як засобу, що використовує людина у своїй 
діяльності» (Маслова, 2008: 29). Вивчення мови на 
комунікативно-прагматичних засадах поставило в 
центр дослідницької уваги ситуацію спілкування, 
стратегії мовленнєвого впливу, що реалізуються 
як у прямих, так і опосередкованих способах 
вираження думки, процес формування якої в умо-
вах двобічної мовної комунікації з безпосереднім 
контактом призводить до «нерівномірної чіткості 
повідомлюваного змісту і до його нерівномірно 
повного вираження» (Загнітко, 2005: 6). Репре-
зентантом опосередкованих (невербальних) спо-
собів вираження думки є такий засіб діалогічної 
комунікації, як мовчання – дискурсне явище, що 
відображає стан комунікантів, їхню прагматичну 
та соціокогнітивну діяльність.

Аналіз досліджень. Положення про те, що в 
певному контексті акт мовчання може бути кому-
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нікативно значущим, не викликає сумнівів у лінг-
вістів (Каирбекова, 1988; Крестинский, 2011; 
Меликян, 2000; Сеничкина, 2003; Швачко, 2012), 
оскільки така комунікативна одиниця може міс-
тити інформацію про психічний та емоційний 
стан мовців, їх соціальний статус, про небажання 
відповідати, незнання відповіді та ін. У працях 
О. Кібрика, О. Сковороднікова, Є. Федорченко, 
О. Шейгал та ін. мовчання представлене як семан-
тична редукція. Л. Безугла докладно вивчила мов-
чання як прагматичну імплікацію (Безуглая, 2004). 
Оскільки комунікативні ситуації, компонентом 
яких є мовчання, різноманітні, то й функцій мов-
чання як засобу міжособистісного спілкування 
чимало. Докладно функції мовчання дослідив 
С. Крестинський (Крестинский, 2011), проте усі 
ці функції, на нашу думку, можна звести до двох 
основних – зв’язку (позитивного чи негативного) 
між комунікантами та впливу.

В одній із праць, предметом вивчення якої 
було мовчання, натрапили на цікаві міркування 
філософа, культуролога й лінгвіста М. Епштейна, 
висловлені в статті «З тоталітарної епохи – у 
віртуальну». Називаючи лінгвістику королевою 
гуманітарних наук другої половини ХХ ст., нау-
ковець акцентує на тому, що «мовчання визначає 
в мові межі її діяльності і ту смислову форму, в 
якій вона визначає й розчленовує себе. Так вини-
кає нова, альтернативна дисципліна – лінгвіс-
тика мовчання, або силентика, ˂…˃ наука про 
паузи, про формування замовчування, про оди-
ниці мовчання, що формують мовлення та визна-
чають глибину його семантичних переносів, 
метафоричних зсувів та фігуральних значень» 
(Эпштейн, 1998).

Зауважимо, що мовчання через свою універ-
сальність стало предметом вивчення багатьох 
наукових галузей (філософії, теології, психології, 
теорії комунікації, семіотики, етнографії, куль-
турології), тому воно має міждисциплінарний 
характер. Цікавість мовознавців до цього фено-
мена можна пояснити тим, що в лінгвістиці, з 
одного боку, намітилася загальна тенденція до 
розширення її традиційних меж, а з іншого – про-
блемне поле лінгвістичної прагматики орієнтує 
дослідника на діалогічний дискурс (а не на текст), 
на висловлювання (а не на речення). Сучасний 
поліпарадигмальний простір лінгвістики, пре-
зентований домінантою когнітивно-дискурсної 
парадигми, орієнтує мовознавця на дослідження 
мовних явищ через вивчення їх прагматичного 
потенціалу в актах комунікації, оскільки і в сис-
темі мови, і в мовленні виявляють активність 
певні закони, пов’язані із закономірностями кому-

нікативного процесу та психологічними особли-
востями мовців.

Мета статті – проаналізувати мовчання як 
засіб діалогічної комунікації в контексті проблем-
ного поля лінгвістичної прагматики.

Виклад основного матеріалу. Існують різні 
визначення мовчання, нам імпонує його розу-
міння, запропоноване Н. Д. Арутюновою: «Мов-
чання як семіотичний феномен невербаліки – це 
своєрідний субститут смислу висловлювання, 
який експлікує поведінку, наповнює мовлення 
новим змістом, емоційно насичуючи вербаліку» 
(Арутюнова, 2000: 418).

Сучасні дослідження мовознавців доводять, 
що мовчання – навмисний комунікативний акт, 
який, попри нульовий план вираження, має зна-
чення. Мовчання – це засіб невербальної комуні-
кації, що наповнює мовлення додатковою (пере-
важно емоційною) конотацією.

С. Крестинський, не заперечуючи, що в певному 
контексті мовчання може бути комунікативно зна-
чущим, виокремив такі функції мовчання: контр-
активну, дисконтактивну, експресивну, інформа-
тивну, оцінну, рогативну, когнітивну, хезитативну, 
експективну, фонову, афективну, стратегічну, 
риторичну, синтаксичну, соціально рольову, риту-
альну, соціальної позиції та маркування ролей 
(Крестинский, 2011). Визначені функції мовчання 
відображають найчастотніші ситуації в мовленнє-
вій практиці комунікантів і об’єднані загальним 
принципом: мовчання є або власне комунікатив-
ним актом (хоча й нульовим), або його складни-
ком. Проте в будь-якому вияві воно є комуніка-
тивно вагомим.

Наведемо приклад реалізації стратегічної 
функції мовчання в діалозі двох подруг із «Нової 
старої баби» Л. Денисенко, які втілюють різні 
типи темпераменту й життєвої позиції, – коло-
ритної правдолюбки Зойки, яку не цікавить думка 
інших, та вдови репресованого Варки, яка не 
бажає здійснювати мовленнєвий акт навмисно, 
щоб не створити конфліктної ситуації:

«А потім побачила, як вона у чайнику розчиняє 
дві пігулки аспірину.

– Ти нащо те робиш?
– Уроды, что за цветы в переходе втридо-

рога сдирают, сказали, шоб розы не вяли, нужно 
добавлять в воду аспирин. Я, конечно, не роза, но 
увядать тоже не спешу. Смотри, как помоло-
дела, видишь?

Я замовчала, бо Зойці не пояснити, що моло-
дий крокодил від старого крокодила відрізня-
ється лише розмірами. Тільки маразмів більшає» 
(Денисенко, 2013: 20).
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Свою невпевненість та неготовність щось 
доводити надто спритним і прагматичним людям 
Варка, передбачаючи можливі заперечення й обу-
рення, демонструє і в такій діалогічний єдності:

«– Площадь нормальная, покатит на пару лет, 
но вообще запущенная. Это у вас что, кабинет? 
Кому оно сейчас надо? – резонно запитувала Віка 
Петрова про кімнату, котра нами використову-
валася як бібліотека та комора.

Я знизала плечима – не вміла спілкуватися з 
такими спритними людьми, не могла я пояснити 
цій жінці, що у кімнаті живуть книжки, улюблені 
казки Славіка, мої співрозмовники, чоловіки, що, 
на відміну від інших, залишилися зі мною на ста-
рих книжкових сторінках» (Денисенко, 2013: 24).

Недотримання принципу кооперації, наслід-
ком чого став психологічний дискомфорт одного 
з комунікантів, у фрагменті з повісті «Нова стара 
баба» уможливлює реалізацію дисконтактивної 
функції мовчання:

«– Я на пана Івана не справила належного вра-
ження, Звичайно, він не казав того прямо, але було 
помітно навіть такій непроникливій особі, як я.

Зойка злилася і все підштовхувала його до мене.
– Ви знаєте, Іванку, Барбара – дружина дис-

идента, поїхала за ним до Сибіру, він сидів за 
політику, а вона підтримувала його національні 
ідеї, її навіть катували тамтешні москальські 
вишльопки.

Ну як, скажіть мені, я могла при здоровому 
глузді потакати цій маячні? Я постійно вихо-
дила – щось вимити, на щось подивитися. То 
мені почувся дзвоник у двері, то ще щось. Але 
Зойка смиренно тягла пана за мною» (Денисенко, 
2013: 85).

А в нижченаведеному фрагменті з тієї ж пові-
сті мовчання виражає психологічний стан образи 
та відчуття приниження одного з учасників діа-
логу (експресивна функція мовчання):

«– Мда. Знаєш, мамо, що Славко каже, коли 
його питають, ким він хоче стати?

– Льотчиком!
– Ні, не льотчиком. Бабусею, каже. Хочу бути 

бабусею, добре готувати й не ображати людей. 
Цікава чоловіча позиція, чи не так? Дякую, мамо, 
виховала. – І Наталя картинно вклонилася.

Покотилися сльози, це було образливо, я 
стільки сил поклала, так намагалася допомогти, 
не для того, щоб почути щось вдячне, але й не 
за тим, щоб мене принижували» (Денисенко, 
2013: 83).

Нерідко мовчання виражає мисленнєву діяль-
ність комуніканта, який перебуває у стані пошуку 
змісту й форми відповіді (когнітивна функція):

«– Дорогая, вы пользуете себя кремом? – запи-
тувала Софа Марковна, я не знала, як правильно 
відповісти на це питання, тому крутила пальці 
на руках. – Милочка, нужно показать вас Сте-
пану Моисеевичу, он прекрасный психотерапевт, 
иначе вы таки заработаете себе вывих» (Дени-
сенко, 2013: 46).

Л. Денисенко, малюючи образи героїнь своєї 
повісті, таких емоційно й інтелектуально різних, у 
діалогах майстерно передає їхні мисленнєві про-
цеси з імплікатурою сумніву, нерішучості:

«– Ма, як навчитися прощати, як навчитися 
скорятися? Ти це вмієш робити, Зойка – ні, але 
ж ви вижили, розумієте одна одну, підтримуєте. 
Як вам це вдалося, чому я зовсім не можу попус-
титися? Чому я не можу дати попуститися 
іншим? Що мені заважає?

Я не знала, що відповісти, якби я вміла все 
пояснювати або хоча б посилати всіх у жопу, як 
то вміє Зойка, але не мала такого хисту (Дени-
сенко, 2013: 129).

Мовчання як нульовий мовленнєвий акт у 
структурі діалогічного дискурсу може справляти 
позитивний чи негативний вплив на адресата 
(афективна функція):

«– Ничего не планируйте на следующее 
воскресенье, у нас новоселье, Славка квартиру 
начнет новую обживать. Поздравляю, чурбан 
неотесанный, ты уже взрослый!

Славік напружено мовчав. Потім змінив позу і 
сказав, що нікуди переїздити не збирається, бо не 
залишить бабусю» (Денисенко, 2013: 99).

Як стратегічний ресурс, коли адресант або 
адресат виявляють навмисне небажання здійсню-
вати мовленнєвий акт, щоб унеможливити кому-
нікативний конфлікт, мовчання представлене в 
такому фрагменті повісті:

«Віка Петрова говорила російською, щоб 
Йоста щось розумів, я говорила українською, 
бо з російською у мене були проблеми (я просто 
не могла розпочати, певно, боялася, що тоді не 
зупинюся або що наді мною будуть насміха-
тися). Зойка поки що мовчала, виявляючи ввіч-
ливість (думаю, що вона вирішила: мовчання за 
цих обставин – це єдиний спосіб не зірватися й 
не нахамити). Але Зойка мовчання ніколи не три-
мала дуже довго» (Денисенко, 2013: 117).

Мовчання має й неабиякий афективний потен-
ціал: його реалізує адресант, який прагне викли-
кати в адресата певні емоції, наприклад:

«– Ти у мами був? – цікавилася я у Славіка, навіть 
напускалася на нього, що матір треба відвідати.

– Ба, ти чого? Звичайно, що не був, ти ж сама 
знаєш: вона нікого не хоче бачити. Вона якщо 
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чогось хоче – усі про те знають, і коли чогось не 
хоче – теж не приховує.

Промовисте мовчання моєї доні привчило усіх 
нас розуміти його» (Денисенко, 2013: 100).

У будь-якій ситуації мовлення комунікативні 
ролі її учасників марковані, тому мовчить пере-
важно той учасник діалогу, який залежить від 
думки іншого, що й яскраво демонструє такий 
фрагмент повісті «Нова стара баба»:

«– Варка, без дураков. Смотри, следующий 
год – выборы, будет недобор, народ устал, все 
народ заколебали, и тут ты – гарна й свіжа, наче 
ружа. Знаешь, какая у них пенсия? А какие возмож-
ности? В цековских больницах даже Славуша твой 
простату лечить будет, когда мы давно помрем. 
Не хочешь о себе думать – подумай о внуке. Не 
хочешь о внуке (хотя это вряд ли) – о стране!

Зойка! Зміїще.
Я замислилася на мить. Зойці того було 

достатньо, вона зателефонувала «дядечкові» та 
домовилася, що він зайде завтра до нас повече-
ряти. Я зробила чергову спробу відкараскатися» 
(Денисенко, 2013: 82).

Як бачимо, Варка, не спроможна чинити опір 
наполегливій і завзятій Зойці, переважно обирає 
пасивну роль комуніканта.

Крім названих комунікативних функцій мов-
чання, очевидно, варто виокремити й етносо-
ціокультурну, зумовлену певними нормами, 
культурними, етнічними та релігійними традиці-
ями певного етносоціуму. Мовленнєвий етикет, 
позначений національною специфікою, визначає 
прагматичний потенціал мовних одиниць у кон-

кретних актах комунікації: мовна особистість 
репрезентує, з одного боку, типізовані риси свого 
етносу і свого соціального оточення, а з іншого – 
особистий комунікативний досвід. У зв’язку з цим 
останнім часом науковці зосереджені на вивченні 
прагматичного ефекту мовчання в міжкультур-
ній комунікації (Манакін, 2012). Лінгвісти також 
аналізують мовчання і як стилістичний (Швачко, 
2011), і як стратегічний (Носова, 2009; Войцехів-
ська, 2014) ресурси.

Висновки. Отже, процеси утворення думки, 
під впливом яких формується двобічна мовна 
комунікація з безпосереднім контактом, призво-
дять до асиметрії плану змісту й плану вираження 
у висловлюванні, в матеріальній структурі якого 
не всі елементи виявляються необхідними. Імплі-
цитний зміст висловлювання презентує і семан-
тика мовчання – засіб невербальної комунікації, 
потужний її афективний потенціал й ефективна 
стратегія, зумовлена інтенціями адресанта.

Мовчання як нульовий мовленнєвий акт у 
структурі діалогічного дискурсу та засіб прагма-
тичної імплікації може виявитись й ефективним 
регулятором комунікативної поведінки мовців, 
оскільки спроможне запобігати розвитку кон-
фліктного спілкування. Тому перспективи подаль-
ших наукових пошуків, на нашу думку, доречно 
пов’язати з вивченням мовчання в контексті еко-
лінгвістики – як засобу мовленнєвої толерант-
ності, відновлення екологічного балансу у сфері 
мовленнєвої комунікації в суспільстві, що визна-
чає ефективну соціальну взаємодію, яка виключає 
мовленнєве насилля в будь-якому його прояві.
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МОВНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПТУ LAWYER  
В АНГЛІЙСЬКІЙ КОНЦЕПТОСФЕРІ

Стаття присвячена зіставному аналізу ознак концепту lawyer в англійській концептосфері. Досліджувані 
концепти являють собою складне багатокомпонентне ментальне утворення, що складається з багатьох час-
тин і включає в себе велику кількість ознак, як ядерних, так і периферійних. Мета статті – виявити можливі 
розбіжності в змісті концепту в різних англомовних носіїв, які необхідно враховувати за умов міжкультурної 
комунікації. Методологія цього дослідження залучила порівняльний метод, аналіз семантики ключового слова 
та порівняльний аналіз дискурсивних ситуацій. У результаті дослідження доведено, що, будучи близькими за 
своїм змістом, досліджувані концепти не збігаються повністю у своїх потенційних інтерпретаційних ознаках. 
Робиться висновок, що в американському концепті більшої значущості набувають вузькопрофесійні характе-
ристики юриста, в той час як у британському концепті дуже важлива його суспільно-політична діяльність.

У статті комплексно описується концепт ‘lawyer’, репрезентований в англійській мові. Досліджується ядро 
концепту, відображене в семантиці ключового слова і визначене інтерпретаційним полем концепту, представ-
леним у контекстах і дискурсивних ситуаціях, в яких вживається ключове слово.

Наголошується, що сучасна теорія права, поза сумнівом, вимагає від дослідників засвоєння і застосування 
нових методологічних підходів. У зв’язку з цим концепція оновлення пізнання права виходить із необхідності 
відмежування від суто позитивістського підходу щодо пізнання правових явищ. У цьому аспекті актуальність 
проблеми, якій присвячена стаття, не викликає сумніву.

Автори статті підкреслюють, що англійська мова має кілька територіальних варіантів, якими користу-
ються народи різних країн: британці, американці, австралійці, новозеландці тощо. У цьому дослідженні вивча-
ються особливості британського і американського концепту ‘lawyer’.

Зазначається, що більш повний аналіз периферійних концептуальних значень можливий за умов вивчення кон-
текстів, де використовуються ключові одиниці концепту, представлені в мовних корпусах.

Ключові слова: концепт, ядерні ознаки, периферійні ознаки, інтерпретаційне поле концепту.
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LANGUAGE REPRESENTATION OF THE LAWYER CONCEPT  
IN THE ENGLISH CONCEPTOSPHERE

The article is devoted to a comparative analysis of the features of the concept of lawyer in the English conceptosphere. 
The studied concepts are a complex multi-component mental formation, consisting of many parts and including a large 
number of features, both nuclear and peripheral. The purpose of the article is to identify possible differences in the 
content of the concept in different English-speaking media which must be taken into account in terms of intercultural 
communication. The methodology of this study involved a comparative method, analysis of keyword semantics and 
comparative analysis of discursive situations. As a result of the research it is proved that being close in their content the 
studied concepts are not completely identical in their potential interpretive features. It is concluded that in the American 
concept the narrow professional characteristics of a lawyer become more important while in the British concept his/her 
socio-political activity is very important.

The article attempts to comprehensively describe the concept of ‘lawyer’, which is represented in English. Huge 
attention is given to the core of the concept which is reflected in the semantics of the keyword and includes the interpretive 
field of the concept presented in the contexts and discursive situations in which the keyword is used.

It is emphasized that the modern theory of law, of course, requires researchers to master and apply new methodological 
approaches. In this regard, the concept of updating the knowledge of law is based on the need to distinguish from a purely 
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positivist approach to the knowledge of legal phenomena. In this aspect, the relevance of the problem to which the article 
is devoted is undoubtedly important.

The authors of the article emphasize that the English language has several territorial variants which are used by the 
peoples of different countries: the British, Americans, Australians, New Zealanders and others. This study examines the 
features of the British and American concept of ‘lawyer’.

It is noted that a more complete analysis of peripheral conceptual features could be conducted by examining the 
contexts in which the key units of the concept presented in the language corpora are used.

Key words: concept, key features, periphery features, interpretative field of the concept.

Постановка проблеми. Поняття «концепт» –  
ключове в сучасній когнітивній лінгвістиці. За 
визначенням З. Д. Попової та І. А. Стернина, роз-
глядаємо концепт як «дискретне ментальне утво-
рення, що є базовою одиницею розумового коду 
людини, відносно впорядкованою внутрішньою 
структурою, сформованою у результаті пізнаваль-
ної когнітивної діяльності особистості та сус-
пільства і містить комплексну, енциклопедичну 
інформацію про те, що відображається предметом 
або явищем, про інтерпретацію конкретної інфор-
мації громадською свідомістю і співвідношенням 
суспільної свідомості до конкретного явища або 
предмета» (Попова, 2007: 24). Отже, семантичні 
ознаки концепту, що репрезентується в мові, 
можуть відрізнятися в різних народів.

За останні десятиліття в теоретичній соціоло-
гії створена низка оригінальних, добре розвине-
них концепцій сучасності. Досвід трансформації 
різних суспільств засвідчив, що проблема прав 
людини, актуалізована як державними інститу-
тами, так і інститутами громадянського суспіль-
ства, є головним питанням, цілеспрямоване вирі-
шення якого може сприяти інтенсифікації руху 
молодих суспільств демократичним шляхом, 
блокувати автократичні механізми управління, 
істотно змінити співвідношення авторитаризм / 
демократія на користь останньої. У зв’язку з цим 
виникла необхідність нової рефлексії сучасних 
соціальних процесів у контексті права та його 
професійних представників, що сприяло актуа-
лізації наукових уявлень про цей феномен соці-
ального життя. Саме тому предмет дослідження – 
концепт lawyer на прикладі його репрезентації в 
англійській мовній картині світу.

Аналіз досліджень. Теоретичною основою 
дослідження стали наукові праці З. Д. Попової з 
когнітивної лінгвістики, дослідження Ю. Д. Апре-
сяна про лексичну семантику, С. А. Аскольдова-
Алєксєєва – про теорію словесності, енциклопе-
дичне видання М. В. Богуславського та інших.

Виклад основного матеріалу. Англійська 
мова має кілька територіальних варіантів, якими 
послуговуються народи різних країн: британці, 
американці, австралійці, новозеландці тощо. 
У цьому дослідженні вивчаються особливості 

британського й американського концепту lawyer. 
Незважаючи на деякі відмінності між право-
вими системами США й Англії, основний фонд 
юридичних термінів спільний для обох країн, 
оскільки США перейняли з англійського права 
багато принципів, понять і термінів. Надалі спіль-
ність мови полегшувала процес впливу американ-
ської та британської культур одна на одну.

Концепт lawyer в англійській мові являє собою 
багатокомпонентне ментальне утворення, що 
складається з багатьох частин і має велику кіль-
кість ознак. Він репрезентується різними лек-
сико-фразеологічними засобами і вимагає комп-
лексного лінгвокогнітивного опису. Ми описуємо 
зміст концепту через визначення його ядерних 
і периферійних значень. Ядерні значення кон-
цепту виявляються в семантиці ключового слова, 
вивчення якої передбачає аналіз словникових 
дефініцій і дослідження лексичної сполучува-
ності конкретного слова. Контексти і дискурсивні 
ситуації, в яких використовується ключове слово 
концепту, дають нам змогу «істотно розширити 
окремі потенційні ознаки за рахунок концептуаль-
них ознак, що належать в основному до інтерпре-
таційного поля концепту» (Попова, 2001: 76). Для 
визначення того, як цей концепт осмислюється в 
національній свідомості, в нашій статті аналізу-
ються афоризми й анекдоти, в яких відбувається 
об’єктивізація цього концепту в англійській мові. 
Приналежність інтерпретаційних значень кон-
цепту до ядра або периферії визначається «яскра-
вістю ознаки у свідомості носія відповідного кон-
цепту» (Попова, 2007: 79).

Лексичною одиницею, що здійснює базову 
вербалізацію досліджуваного нами концепту в 
англійській мові, є слово lawyer. Лексичне зна-
чення цієї одиниці пояснюється як у загальномов-
них словниках, так і в спеціальних юридичних 
словниках англійської мови. Отже, ця лексема є 
загальновживаним словом і терміном юриспру-
денції. При цьому лексема lawyer не є вузькоспе-
ціальним поняттям, її термінологічне значення 
майже не відрізняється від загальномовного, тому 
в багатьох британських юридичних словниках 
цей термін не отримує спеціального тлумачення: 
наприклад, немає словникової статті lawyer в 
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Оксфордському і Кембриджському юридичних 
виданнях (A Dictionary of Law. Fifth edition, 2003; 
Dictionary of Law. Second Edition, 1998). Однак 
автори американських спеціальних юридичних 
словників (Webster’s Dictionary of Law, 2000; 
Black’s Law Dictionary 2nd Edition) містять тлума-
чення терміна lawyer і більш детально конкрети-
зують зміст цієї лексеми, аніж загальні тлумачні 
словники, розширюючи значення концепту.

У загальномовних словниках знаходимо такі 
визначення слова lawyer:

1) a person who practices or studies law, especially 
(in the UK) a solicitor or a barrister or (in the US) an 
attorney (Oxford English Dictionary);

2) someone whose job is to understand the law 
and deal with legal situations (Cambridge Advanced 
Learner’s Dictionary);

3) a person who is qualify ed to advise people 
about the law and represent them in court (Collins 
English Dictionary);

4) someone whose profession is to provide people 
with legal advice and services (Macmillan English 
Dictionary for Advanced Learners);

5) someone whose job is to advise people about 
laws, write formal agreements, or represent people in 
court (Longman Dictionary of Contemporary English 
for Advanced Learners).

Наведені дефініції містять вказівку на те, 
що lawyer – це людина певної професії, а також 
перераховуються деякі типові види діяльності 
юристів. Узагальнення відомостей з усіх п’яти 
дефініцій дає змогу проаналізувати широкий 
спектр виконуваних дій: юристи вивчають 
право (study law), розуміють право (understand 
law), застосовують право на практиці (practice 
law), вирішують правові проблеми (deal with 
legal situations), надають юридичні консульта-
ції та юридичні послуги (provide legal advice 
and services), укладають офіційні угоди (write 
formal agreements), представляють людей у суді 
(represent people in court).

В американських юридичних словниках міс-
тяться такі тлумачення терміна lawyer:

1) a person whose profession is to advise or act 
for clients in legal matters; a person licensed by a 
state to practice law (Webster’s Dictionary of Law, 
2000: 266);

2) a person learned in the law; as an attorney, 
counsel, or solicitor. Any person who, for fee or 
reward, prosecutes or defends causes in courts of 
record or other judicial tribunals of the United States, 
or of any of the states, or whose business it is to 
give legal advice in relation to any cause or matter 
whatever (Black’s Law Dictionary 2nd Edition).

Група емоційно-оцінних словосполучень не 
надто чисельна. До неї можна зарахувати при-
клади: a clever lawyer (розумний, талановитий 
юрист), a hotshot lawyer (модний, успішний 
юрист) (Longman Dictionary of Contemporary 
English for Advanced Learners), Philadelphia lawyer 
(хитрий, спритний юрист) (Black’s Law Dictionary 
2nd Edition). Цікаво зазначити, що рівень оцінного 
значення в цих словосполученнях варіюється від 
суто позитивного до злегка іронічного, але при 
цьому позитивного.

У загальномовних і спеціальних словнико-
вих виданнях зібрана дуже велика кількість сло-
восполучень на позначення спеціальності чи 
спеціалізації юристів. Наприклад, у «Словнику 
сучасної англійської мови Лонгман» знаходимо 
такі приклади: a defense lawyer (адвокат, захис-
ник), a prosecution lawyer (обвинувач, прокурор), 
a civil rights lawyer (юрист, який спеціалізується у 
цивільному праві), a criminal lawyer (юрист, який 
спеціалізується в галузі кримінального права), a 
libel lawyer (юрист, який спеціалізується у справах 
про наклеп) (Longman Dictionary of Contemporary 
English for Advanced Learners). В «Юридичному 
словнику Блека» містяться такі приклади вжи-
вання терміна lawyer: tax lawyer (юрист, який спе-
ціалізується у податковій сфері), common lawyer 
(юрист-спеціаліст із загального права), Wall Street 
lawyer (юрист, який працює у великій фірмі та 
представляє великі корпорації і компанії), jail-
house lawyer (людина, яка відбуває термін тюрем-
ного ув’язнення і вивчає право з метою надання 
правової допомоги собі та іншим ув’язненим) 
(Black’s Law Dictionary 2nd Edition). Найбільшу 
кількість словосполучень із лексемою lawyer ми 
зафіксували в «Англо-українському юридичному 
словнику». При цьому зі 45 представлених сло-
восполучень 38 називають юридичні спеціаліза-
ції чи професії, що засвідчує специфіку галузі. 
Наприклад, крім наведених вище сполучень, у 
цьому словнику зафіксовані такі назви: labour 
lawyer (фахівець із трудового права), private lawyer 
(фахівець із приватного права), legislative lawyer 
(фахівець із законодавства, юрисконсульт законо-
давчого органу), commercial lawyer (фахівець із 
торгівельного права) і багато інших (Англійсько-
український юридичний словник, 2003: 64–66).

Інтерпретаційне поле концепту має концепту-
альні ознаки і стереотипи, «відображені в пареміях, 
афоризмах, крилатих висловах, притчах, а іноді і 
значних за обсягом публіцистичних, художніх і 
наукових текстах» (Попова, 2001: 99). У нашому 
дослідженні проаналізовані 100 афоризмів і цитат 
британських і американських юристів, політи-
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ків, письменників, журналістів, акторів XX ст. Ці 
висловлювання були відібрані методом суціль-
ної вибірки з Інтернет-сайтів (All Great Quotes / 
Famous Lawyer Quotes; Jonathan Lockwood Huie’s 
Inspirational Quotes About Lawyer.).

Більш розгорнуті дискурсивні ситуації, в яких 
вербалізуються потенційні смисли й значення 
концепту, представлені в англійських анекдотах. 
В англійській лінгвокультурній традиції відомо 
багато анекдотів про юристів (jokes about lawyers). 
Їм присвячуються спеціальні наукові дослідження, 
наприклад, монографія Christie Davies «Jokes 
and Targets», в одному з розділів якої детально 
аналізуються анекдоти про юристів (Christie, 
2011: 184–212). Сам факт великого поширення 
анекдотів про юристів вказує на те, що в суспіль-
стві представники цієї професії відіграють помітну 
роль, і багато дій юристів викликають осуд, 
оскільки суперечать поняттям народної етики і 
справедливості. Необхідно мати на увазі, що спе-
цифіка жанру анекдоту передбачає критичне став-
лення до описуваної галузі дійсності і виявлення 
її недоліків (Данилов, 2012: 13). Тому апріорі не 
варто очікувати, що серед ознак концепту lawyer, 
закріплених в анекдотах, ми зустрінемо позитивні 
характеристики людей такої професії.

Нарешті, неприязне ставлення до юристів 
пов’язане також із тим, що вони збагачуються за 
рахунок трагічних ситуацій, в які потрапляють 
громадяни (літак зазнає аварії, нещасні випадки з 
викликом швидкої допомоги).

Девіс Крісті, автор наукової праці «Jokes and 
Targets», присвяченої аналізу анекдотів про юрис-
тів, вказує на те, що в американських жартах вони 
висміюються за користолюбство, спритність, 
підступність, аморальність. Це люди, які вміють 
переконувати і зловживати довірою інших у своїх 
корисливих цілях (Christie, 2011: 184–187). Такі 
оцінні значення побутують у свідомості носіїв 
мови. Їх зараховують до ядра досліджуваного 
нами концепту.

Висновки. Отже, в результаті аналізу семан-
тики ключового слова концепту lawyer, а також 
контекстів і дискурсивних ситуацій, в яких воно 
використовується, було виокремлено велику кіль-
кість значень концепту. Описані значення кон-
цепту належать до ядра його змісту, оскільки вони 
стійко відтворюються в проаналізованому мате-
ріалі. Більш повний розгляд периферійних кон-
цептуальних значень можна провести, вивчаючи 
контексти, де використовуються ключові одиниці 
концепту, представлені в мовних корпусах.
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АКТУАЛЬНІСТЬ ТА ПРОБЛЕМНІСТЬ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ  
У СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЯХ

У статті визначено сутність понять «дистанційне навчання», «дистанційні освітні технології». Виділено 
ключові аспекти дистанційного навчання (двосторонній характер процесу, спільна діяльність суб’єктів, спеці-
альна планомірна організація всього процесу, виховання і розвиток учнів в процесі навчання; віддаленість такого 
процесу, тобто реалізація навчання може відбувається на відстані між суб’єктами; взаємодія, яка передба-
чає здійснення систематичного зворотного зв’язку між викладачем і учнем; наявність дистанційних освітніх 
технологій). Висвітлено групи дистанційних освітніх технологій (технології подання освітньої інформації; 
технології передачі освітньої інформації; технології організації навчального процесу) та надано їх характерні 
риси. Зазначено, що методичну основу дистанційного навчання становлять мультимедійні курси, які є особливо 
важливою компонентою навчального процесу, тобто вони і являють собою навчально-методичні комплекти. 
У разі реалізації мережевої моделі дистанційного навчання найбільш ефективним засобом передачі навчальних 
матеріалів стає Internet, що дозволяє здійснювати доставку електронних навчальних матеріалів у будь-який 
навчальний центр, де є комп’ютери, підключені до мережі. Наведено основні типи комунікаційних технологій – 
online і off-line. Визначено актуальність застосування дистанційних освітніх технологій. Виокремлено проблеми 
впровадження дистанційних освітніх технологій у систему загальної середньої, вищої та додаткової освіти. 
Дистанційне навчання в університеті дає студентам можливість цілодобового доступу до навчальних мате-
ріалів, постійну підтримку й консультації викладачів та методистів online, відеолекції, віртуальні тренажери 
та інші технологічні рішення для забезпечення ефективного процесу навчання. Відзначено, що, незважаючи на 
велику кількість проблем, дистанційне навчання має великий потенціал в освітньому середовищі, який необхідно 
розвивати і використовувати. Надано рекомендації щодо ефективного впровадження дистанційних освітніх 
технологій у навчальний процес.

Ключові слова: дистанційне навчання, дистанційні освітні технології, викладач-тьютор, інформаційно-
комунікаційні технології, Internet, мультимедіакурс.
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URGENCY AND PROBLEMS OF DISTANCE FORM OF LEARNING  
IN MODERN EDUCATIONAL TECHNOLOGIES

The article defines the essence of the concept of “distance learning”, “distance educational technologies”. The key 
aspects of distance learning (two-way nature of the process, joint activities of the subjects, special systematic organization 
of the whole process, education and development of students in the learning process; remoteness of this process, the 
implementation of learning can take place at a distance between subjects; implementation of systematic feedback between 
teacher and student; the availability of distance learning technologies). Groups of distance educational technologies 
(technologies of presentation of educational information; technologies of transfer of educational information; 
technologies of organization of educational process) are covered and their characteristic features are given. It is noted 
that the methodological basis of distance learning consists of multimedia courses, which are a particularly important 
component of the educational process, i.e. they are educational and methodological kits. When implementing the network 
model of distance learning, the most effective means of transmitting educational materials is the Internet, which allows 



217ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

Алиєва А. Актуальнiсть та проблемнiсть дистанцiйної форми навчання у сучасних…

the delivery of electronic learning materials to any training centre where there are computers connected to the network. 
The main types of communication technologies – online and off-line. The relevance of the use of distance educational 
technologies is determined. The problems of introduction of distance educational technologies in the system of general 
secondary and higher education are singled out. Distance learning at the university gives students the opportunity for 
round-the-clock access to educational materials, constant support and consultations of teachers and methodologists 
online, video lectures, virtual simulators and other technological solutions to ensure an effective learning process. It is 
noted that despite the large number of problems, distance learning has great potential in the educational environment, 
which must be developed and used. Recommendations for the effective implementation of distance learning technologies 
in the educational process are given.

Key words: distance learning, distance educational technologies, teacher-tutor, information and communication 
technologies, Internet, multimedia course.

Постановка проблеми. Нині однією з поши-
рених форм отримання освіти є дистанційне 
навчання (ДН) як новий формат реалізації освіт-
нього процесу, спосіб переходу від репродуктив-
ної до активної парадигми освоєння знань, до 
освіти, заснованої на конструктивній спільній 
діяльності всіх учасників навчального процесу. 
Завдяки розвитку комунікацій у мережі Інтернет, 
створенню освітніх сайтів стало можливим ефек-
тивне використання технологій дистанційного 
навчання у системі вищої, професійно-технічної 
та загальної середньої освіти. Високою якістю 
підготовки випускників, які використовують дис-
танційні освітні технології (ДОТ), доводять, що 
така форма навчання не тільки має право на існу-
вання, але і багато в чому перевершує традиційні 
підходи. Так, необхідність впровадження дис-
танційних освітніх технологій визначається Кон-
цепцією розвитку дистанційної освіти в Україні, 
Положенням про дистанційне навчання, яке було 
затверджене Наказом Міністерства освіти і науки 
України № 466 від 25.04.2013 р. (Положення про 
дистанційне навчання, 2013), і підкріплюється 
характером змін у суспільстві та у системі освіти. 
Це пов’язане з підвищенням вимог до якості та 
ефективності освітнього процесу, персоналіза-
цією навчання та індивідуалізацією освітніх тех-
нологій, інтенсивним розвитком інформаційно-
комунікаційних технологій (ІКТ), впровадженням 
гнучких електронних моделей отримання освітніх 
послуг. Тому для досягнення цілей освіти, вису-
нутих на цьому етапі, необхідна зміна фундамен-
тальних основ навчання, розробка ефективних 
навчальних стратегій.

У цьому сенсі нині стратегічним ресурсом 
розвитку освіти розглядають ДОТ, оскільки вони 
дозволяють зробити педагогічну взаємодію між 
викладачем і учнями/студентами більш доступ-
ною, вільною і психологічно комфортною.

Аналіз останніх досліджень з проблеми. 
Питанням формування системи дистанційного 
навчання займалися такі вчені, як А. Андрєєв, 
С. Андрєєва, С. Батишев, Л. Галій, А. Губанова, 

М. Данилов, І. Доценко, Н. Клокар, О. Матюш-
кін, І. Огородніков, Н. Самолюк, П. Сікорський, 
Н. Тализіна, М. Швець, Л. Шульга, І. Харламов. 
Проблеми впровадження освітніх технологій у 
систему дистанційного навчання висвітлені у 
роботах Ю. Бабанського, Н. Бабовала, К. Вла-
сенка, В. Гриценка, Н. Давидова, Г. Декусар, 
І. Донець, М. Махмутова, В. Мізюк, А. Міненка, 
В. Олійника, Є. Полота, В. Рибалко, І. Турчина, 
М. Черкашина, Ю. Чередниченко.

Метою статті є визначення актуальності та 
проблемності дистанційної форми навчання у 
сучасних освітніх технологіях.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У сучасних умовах дистанційне навчання знахо-
дить усе більш широке застосування на різних 
рівнях освіти. Це пов’язано з тим, що дистан-
ційне навчання як інноваційний освітній процес 
з використанням інформаційно-комп’ютерних 
технологій допомагає учням/студентам реалі-
зовувати власні освітні цілі, спрямовані на роз-
виток особистості. У разі використання дистан-
ційної форми навчання значущими стають не 
лише знання, але головне – вміння їх застосову-
вати для вирішення конкретних життєвих про-
блем, способи оволодіння знаннями і їх успішне 
використання в різних життєвих ситуаціях, а 
також уміння приймати відповідальні аргумен-
товані рішення.

Дослідники А. Міненок, Ю. Чередниченко, 
І. Донець та І. Турчина трактують дистанційне 
навчання як навчальний процес, у ході якого 
істотна частина навчального матеріалу і більша 
частина взаємодії з викладачем здійснюються з 
використанням сучасних інформаційних техно-
логій: супутникових звʼязків, компʼютерних теле-
комунікацій, національного й кабельного телеба-
чення, мультимедіа, навчальних систем (Міненок, 
Чередниченко, Донець, Турчина, 2018).

Згідно з визначенням А. Новікова, дистанційне 
навчання – освітній процес, який повністю або 
частково здійснюється за допомогою комп’ютерів 
і телекомунікаційних засобів (Новиков, 2013).
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Вчений А. Андрєєв пропонує визначати дис-
танційне навчання як цілеспрямований, органі-
зований процес інтерактивної взаємодії виклада-
чів та учнів між собою та із засобами навчання, 
інваріантний до їх розташування в просторі і часі, 
який реалізується у специфічній дидактичній сис-
темі (Андреев, Андреева, Доценко, 2008).

Аналіз визначень дозволяє виділити чотири 
ключові, на наш погляд, аспекти дистанцій-
ного навчання. По-перше, це процес навчання, 
а значить для нього характерні сутнісні харак-
теристики навчального процесу (двосторонній 
характер процесу (викладання – вчення), спільна 
діяльність суб’єктів, спеціальна планомірна 
організація всього процесу, виховання і розвиток 
учнів/студентів у процесі навчання). По-друге, 
віддаленість такого процесу, тобто реалізація 
навчання може відбувається на відстані між 
суб’єктами. По-третє, взаємодія, яка передбачає 
здійснення систематичного зворотного зв’язку 
між викладачем і учнем/студентом. По-четверте, 
наявність ДОТ. У разі відсутності хоча б одного з 
названих аспектів говорити про реалізацію дис-
танційного навчання, на нашу думку, не зовсім 
правильно.

Зауважимо, що одним з аспектів дистанцій-
ного навчання є використання спеціалізованих 
технологій та засобів навчання – сукупність форм, 
методів та засобів взаємодії з людиною в процесі 
самостійного, але контролюючого засвоєння пев-
ного масиву знань.

З нашої точки зору, дистанційні освітні техно-
логії – комплекс освітніх послуг, що надаються 
широким верствам населення за допомогою спеці-
алізованого інформаційно-освітнього середовища 
(ІОС), що базується на обміні навчальною інфор-
мацією з використанням засобів телекомунікацій 
(комп’ютерні мережі, електронна пошта і т.д.).

У сучасній науковій літературі освітні техноло-
гії, які застосовуються в дистанційному навчанні, 
поділяються на три групи (рис. 1):

Як видно на рис. 1, у сукупності вказані групи 
і утворюють технології дистанційного навчання. 
При цьому у процесі реалізації освітніх програм 
особливого значення набувають технології пере-
дачі освітньої інформації, які, по суті, і забезпе-
чують процес навчання і його підтримку. Розгля-
немо коротко окремо кожну із них.

Технології подання освітньої інформації. 
Методичну основу дистанційного навчання ста-
новлять мультимедійні курси, які є особливо 
важливою компонентою навчального процесу, 
тобто вони і являють собою навчально-методичні 
комплекти (НМК). Мультимедійний курс – це 
комплекс логічно пов’язаних структурованих 
дидактичних одиниць, представлених у цифровій 
і аналоговій формі, що містить усі компоненти 
навчального процесу (Давидова, Декусар, 2020). 
Необхідно підкреслити, що мультимедійний 
курс, призначений для дистанційного навчання, є 
авторським курсом з визначення і розрахований 
на авторський супровід.

Технології передачі освітньої інформації. 
У разі реалізації мережевої моделі дистанційного 
навчання найбільш ефективним засобом передачі 
навчальних матеріалів стає Internet, що дозволяє 
здійснювати доставку електронних навчальних 
матеріалів у будь-який навчальний центр, де є 
комп’ютери, підключені до мережі. Використання 
вебтехнологій у розробці НМК та розміщенні 
навчальних матеріалів у мережі дозволяють най-
більш просто організувати доступ до інформації 
(в тому числі і контрольований, якщо це обумов-
лене педагогічними вимогами).

Технології організації (супроводу) навчаль-
ного процесу. Основна роль, яку виконують 
телекомунікаційні технології в дистанційному 
навчанні, – забезпечення навчального діалогу. 
Навчання без зворотного зв’язку, без постій-
ного діалогу між викладачем і учнем немож-
ливе. Навчання (на відміну від самоосвіти) є 
діалогічним процесом за визначенням. Під час 

Рис. 1. Групи дистанційних освітніх технологій

Джерело: складено автором на основі (Бабовал, 2020; Галій, Шульга, 2019; Клокар, 2012; Самолюк, 
Швець, 2013)
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очного навчання можливість діалогу визнача-
ється формою організації навчального процесу, 
присутністю викладача і учня в одному місці в 
один час. У разі дистанційного навчання діалог 
необхідно організувати за допомогою телекому-
нікаційних технологій online та off-line (Стрель-
бицька, 2020).

Отже, сучасні освітні технології можуть 
широко використовуватися у сфері дистанційної 
освіти як для подання і передачі навчальних мате-
ріалів, так і для супроводу навчального процесу.

З огляду на вищезазначене актуальність засто-
сування дистанційних освітніх технологій поля-
гає в тому, що в умовах техногенної цивілізації 
традиційні моделі організації навчального про-
цесу не в змозі задовольняти потреби в освіті зна-
чної частини населення. У зв’язку з цим система 
навчання із застосуванням дистанційних освітніх 
технологій, яка забезпечує використання новітніх 
технологічних засобів для подання та передачі 
навчальних матеріалів безпосередньо спожива-
чеві незалежно від його місцеперебування, стає 
невід’ємною, конкурентоспроможною частиною 
освітнього простору.

Система дистанційного навчання дозволяє 
отримати як базову, так і додаткову освіту за міс-
цем основної роботи того, хто навчається. Широке 
впровадження електронних освітніх техноло-
гій дозволяє забезпечити зростання доступності 
освіти для громадян України, уповільнити мігра-
цію дієздатного населення (перш за все молоді) з 
малих міст, що життєво важливо для збереження 
їх інтелектуального потенціалу (Соколова, Черка-
шина, 2020).

Проблемою впровадження ДН у закладах 
загальної середньої освіти є недостатній рівень 
ІКТ-компетентності вчителів, їхніх умінь не 
тільки розробити власні цифрові ресурси та орга-
нізувати діяльність на цифровій освітній плат-
формі, а й використати ті з них, які існують у 
вільному доступі. Практика показала, що не всі 
матеріали, якими користувалися педагоги про-
тягом багатьох років, підходять під формат ДН. 
Для проведення уроків у дистанційному режимі 
не досить мати файли, оформлені за допомогою 
текстового редактора та презентацій. З метою 
якісного подання матеріалу в дистанційній формі 
актуальними є відеолекції, дидактичні вправи, 
підготовлені за допомогою різних програмних 
засобів. Крім того, формат електронного курсу 
передбачає не просто слайди, а слайди, що спо-
лучають текст із графікою, з додаванням анімації, 
супроводу пояснень педагогом, запис відеолекцій. 
Однак для того щоб створити якісний навчальний 

контент, треба витратити надто багато часу (понад 
три місяці) (Мізюк, 2020).

Ці труднощі пояснюються тим, що у звичайній 
навчальній діяльності вчителі не використовують 
технічні засоби навчання. Небагато шкіл мають 
класи із сучасними комп’ютерами для викла-
дання інформатики, класи математики, біології, 
фізики, хімії тощо з мультимедійними дошками 
або демонстраційними екранами. Тому вчителі не 
мали практичного досвіду у використанні техніки 
на уроках, що і виявилося в період переходу на 
дистанційну форму навчання; вчителю було важко 
не підготувати матеріали до уроку, а їх організу-
вати на електронній платформі (Міненок, 2015).

Загальною проблемою впровадження освіт-
ніх технологій у вищій школі є те, що форму-
вання матеріально-технічної бази для дистанцій-
ного навчання почалося з певним відставанням, 
і керівники вузів лише недавно усвідомили всю 
важливість дистанційного навчання. Крім того, 
це висока вартість розробки, впровадження, 
підтримки електронних систем дистанційного 
навчання, відсутність необхідної технічної під-
тримки, мала кількість кваліфікованих виклада-
чів для реалізації дистанційного навчання, недо-
статня кількість повноцінних електронних курсів.

Також відзначається і неготовність інформа-
ційно-освітнього середовища освітніх установ – 
вищих навчальних закладів та закладів профе-
сійно-технічної освіти – до підтримки цілісного 
процесу дистанційного навчання і впровадження 
ДОТ. Слабкими місцями є відсутність методики 
викладання в умовах ДН і неготовність педагогів 
до переходу в нову якість – тьюторів, які супро-
воджують освітній процес. Роль викладача-тью-
тора не зводиться до того, щоб підказати учню 
готові шляхи вирішення проблеми. Тьютор вико-
нує роль консультанта і наставника, допомагає 
рухатися в правильному напрямку. Перешко-
джає впровадженню ДОТ відсутність підготовки 
викладацького складу як до ведення тьюторіалів, 
так і до розробки контенту для ДН (Беляев, Кота-
рев, Тришина, 2014; Губанова, 2016). До проблем, 
що стосуються впровадження ДОТ, варто від-
нести і відсутність нормативної бази, яка регла-
ментує розробку електронних освітніх ресурсів 
і розподіл навантаження викладацького складу, 
що викликає побоювання педагогів і небажання 
працювати в електронному середовищі. Таким 
чином, одним з основних вразливих місць, як і 
раніше, залишається ступінь готовності педаго-
гічних працівників до роботи в цифровому серед-
овищі (у тому числі методичної та технічної), 
відсутність сформованої компетенції, спрямо-
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ваної на використання ДОТ у своїй професійній 
діяльності.

Отже, щоб вирішити проблему якості освітніх 
послуг, що отримують учні/студенти дистанційно, 
педагоги мають розвивати і впроваджувати інфор-
маційні технології. Дистанційне навчання в уні-
верситеті дає студентам можливість цілодобового 
доступу до навчальних матеріалів, постійну під-
тримку й консультації викладачів та методистів 
online, відеолекції, віртуальні тренажери та інші 
технологічні рішення для забезпечення ефектив-
ного процесу навчання.

Разом із тим необхідно зазначити і те, що, 
незважаючи на велику кількість проблем, дис-
танційне навчання має великий потенціал в освіт-
ньому середовищі, який необхідно розвивати і 
використовувати. Для України розвиток дистан-
ційного навчання має вагоме значення, пов’язаний 
з необхідністю надання освітніх послуг великій 
території країни з украй нерівномірною інфра-
структурою і незадоволеністю попиту населення 
на освіту. Варто відзначити, що в умовах дистан-
ційного навчання змінюється вид комунікацій: 
відбувається заміна традиційних комунікаційних 
зв’язків на телекомунікаційні засоби, які забезпе-
чують інтерактивну взаємодію учнів і викладачів 
у навчальному процесі і здійснюють доступ до 
основного обсягу досліджуваного матеріалу. Роз-
виток дистанційної освіти дозволив перетворити 
використання технічних засобів в освітньому 
процесі на специфічний дидактичний підхід, а 
далі на специфічну систему організації навчаль-
ного процесу.

На нашу думку, з метою ефективного впро-
вадження дистанційних освітніх технологій у 

навчальний процес необхідно: організувати пере-
підготовку не лише педагогів, але й учнів/студен-
тів; проводити онлайн семінари-відеоконферен-
ції за участю всіх методоб’єднань вузів з проблем 
ДН і видати «білу книгу» розроблених матеріа-
лів, яка включає інструкції із користування ДОТ; 
випустити достатню кількість методрозробок з 
приватними методиками викладання в умовах 
інформаційного простору; створити в мережі 
Інтернет вебквест, де зібрати всі методичні реко-
мендації з ДН.

Висновки і перспективи подальших роз-
відок. Таким чином, технології дистанційного 
навчання належать до категорії високих техноло-
гій. Це визначення має технічну основу, зумовлене 
стрімким прогресом у розвитку інформаційних 
засобів та технологій. Педагогічний зміст цього 
визначення походить від дидактичної моделі 
дистанційного навчання, в основі якого лежить 
інноваційна педагогіка, побудована на принци-
пах самоосвіти і яка враховує особистісно орієн-
тований та діяльнісний характер навчання. Тому 
технології дистанційного навчання інтегрують у 
собі всі якості сучасної педагогіки, головна мета 
якої – збереження і розвиток творчого потенціалу 
людини. Своєю чергою впровадження технологій 
дистанційного навчання в педагогічну практику 
вимагає певного рівня професійно-педагогічної 
культури викладачів, рівня міждисциплінарних 
знань та інноваційної активності в удосконаленні 
професійної діяльності.

Перспективним напрямом подальших роз-
відок є аналіз зарубіжного досвіду спеціалізова-
ної підготовки викладачів до системи дистанцій-
ного навчання.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Андреев А. В., Андреева С. В., Доценко И. Б. Практика электронного обучения с использованием Moodle. 

Таганрог : Изд-во ТТИ ЮФУ, 2008. 146 с.
2. Бабовал Н. Р. Використання дистанційної форми навчання в освітньому процесі. Актуальні проблеми сього-

дення. Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : зб. матеріалів доп. 
учасн. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Тернопіль : СМП «Тайп», 2020. С. 14-17.

3. Беляев А. Н., Котарев А. В., Тришина Т. В. Рациональный подход к реализации дистанционных образовательных 
технологий в вузе. Вестник Воронежского государственного аграрного университета. 2014. № 1–2 (40–41). 
С. 121–124.

4. Галій Л., Шульга Л. Впровадження дистанційної форми навчання в систему післядипломної освіти: проблемні 
питання сьогодення. Проблеми безперервної медичної освіти та науки. 2019. № 3.

5. Губанова А. О. Методика проведення навчальних занять у формі тьюторіала. Наукові записки. Серія: Проблеми 
методики фізико-математичної і технологічної освіти. 2016. № 9. С. 100–107.

6. Давидова Н. В., Декусар Г. Г. Аналіз розвитку дистанційного навчання як сучасної форми інформаційно-
освітнього середовища. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені 
К. Д. Ушинського. 2020. № 2 (131). С. 80–86.

7. Клокар Н. Методологічні основи запровадження дистанційного навчання в системі підвищення кваліфікації. 
Шлях освіти. 2012. № 4 (46). С. 38–41.

8. Мізюк В. Проблеми впровадження технологій дистанційного навчання в заклади загальної середньої освіти 
під час карантину та шляхи їх вирішення. Актуальнi питання гуманiтарних наук. 2020. № 31. С. 32–38.



221ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

Алиєва А. Актуальнiсть та проблемнiсть дистанцiйної форми навчання у сучасних…

9. Міненок А. О. Професійний саморозвиток майбутнього вчителя початкової школи: теорія i практика. Київ, 
2015. 412 с.

10. Міненок А. О., Чередниченко Ю. А., Донець І. О., Турчина І. С. Дослідження особливостей структури запро-
вадження технологій дистанційного навчання в процесі фахової підготовки майбутніх вчителів початкової школи. 
Тенденції розвитку вищої освіти. 2018. № 155. С. 57–61.

11. Про затвердження Положення про дистанційне навчання : Наказ М-ва освіти і науки України від 25 квіт. 
2013 р. № 466. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13#Text (дата звернення: 12.01.2021).

12. Новиков А. М. Педагогика: словарь системы основных понятий. Москва : Издательский центр ИЭТ, 2013. 268 с.
13. Самолюк Н., Швець М. Актуальність і проблемність дистанційного навчання. Нова педагогічна думка. 2013. 

№ 1. С. 193–197.
14. Соколова А. К., Черкашина М. К. Використання технологій дистанційного навчання студентів у викладанні 

правових дисциплін. Specialized and multidisciplinary scientific researches. 2020. № 5. С. 62–66.
15. Стрельбицька С. М. Використання освітніх технологій дистанційного навчання для забезпечення навчаль-

ного процесу у ЗВО. Theoretical and empirical scientific research: concept and trends. 2020. № 3. С. 37–42.

REFERENCES
1. Andreyev A. V., Andreyeva S. V., Dotsenko I. B. Praktika elektronnogo obucheniya s ispolzovaniyem Moodle [Practice 

e-learning using Moodle]. Taganrog: TTI SFU Publishing House, 2008. 146 p. [in Russian].
2. Baboval N. R. Vykorystannia dystantsiinoi formy navchannia v osvitnomu protsesi. Aktualni problemy sohodennia [The 

use of distance learning in the educational process. Current problems of today]. Development of the teacher’s professional 
majesty in the minds of the new social and cultural reality: zb. materials add. part. ІІІ Mіzhnar. nauk.-practical. conf. Ternopil: 
SMP “Type”, 450 p. [in Ukrainian].

3. Belyayev A. N., Kotarev A. V., Trishina T. V. Ratsionalnyy podkhod k realizatsii distantsionnykh obrazovatelnykh 
tekhnologiy v vuze [Rational approach to the implementation of distance learning technologies in higher education]. Voronezh 
State Agrarian University Bulletin, 2014, No. 1–2 (40–41), pp. 121–124 [in Russian].

4. Davydova N. V., Dekusar H. H. Analiz rozvytku dystantsiinoho navchannia yak suchasnoi formy informatsiino-
osvitnoho seredovyshcha [Analysis of the development of distance learning as a modern form of information and educational 
environment]. Scientific bulletin of the Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushinsky, 2020, 
No. 2 (131), pp. 80–86 [in Ukrainian].

5. Halii L., Shulha L. Vprovadzhennia dystantsiinoi formy navchannia v systemu pisliadyplomnoi osvity: problemni 
pytannia sohodennia [Introduction of distance learning in the system of postgraduate education: problematic issues of today]. 
Scientific bulletin of the Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushinsky, 2019, No. 3.

6. Hubanova A. O. Metodyka provedennia navchalnykh zaniat u formi tiutoriala [Methods of conducting training sessions 
in the form of a tutorial]. Proceedings Series: Problems of methods of physical-mathematical and technological education, 
2016, No. 9, pp. 100–107 [in Ukrainian].

7. Klokar N. Metodolohichni osnovy zaprovadzhennia dystantsiinoho navchannia v systemi pidvyshchennia kvalifikatsii 
[Methodological bases of introduction of distance learning in the system of advanced training]. The path of education, 2012, 
No. 4 (46), pp. 38–41 [in Ukrainian].

8. Minenok A. O. Profesiinyi samorozvytok maibutnoho vchytelia pochatkovoi shkoly : teoriia i praktyka [Professional 
self-development of the future primary school teacher: theory and practice]. Kyiv, 2015. 412 p. [in Ukrainian].

9. Minenok A. O., Cherednychenko Yu. A., Donets I. O., Turchyna I. S. Doslidzhennia osoblyvostei struktury 
zaprovadzhennia tekhnolohii dystantsiinoho navchannia v protsesi fakhovoi pidhotovky maibutnikh vchyteliv pochatkovoi 
shkoly [Research of features of structure of introduction of technologies of distance learning in the course of professional 
preparation of future teachers of elementary school]. Trends in higher education, 2018, No. 155, pp. 57–61 [in Ukrainian].

10. Miziuk V. Problemy vprovadzhennia tekhnolohii dystantsiinoho navchannia v zaklady zahalnoi serednoi osvity 
pid chas karantynu ta shliakhy yikh vyrishennia [Problems of introduction of distance learning technologies in general 
secondary education institutions during quarantine and ways to solve them]. Current issues of the humanities, 2020, No. 31, 
pp. 32–38 [in Ukrainian].

11. On approval of the Regulations on distance learning: Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine of 
April 25, 2013, No. 466. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13#Text [in Ukrainian].

12. Novikov A. M. Pedagogika: slovar sistemy osnovnykh ponyatiy [Pedagogy: a dictionary of the system of basic 
concepts]. Moscow: IET Publishing Center, 2013. 268 p. [in Russian].

13. Samoliuk N., Shvets M. Aktualnist i problemnist dystantsiinoho navchannia [Relevance and problems of distance 
learning]. A new pedagogical thought, 2013, No. 1, pp. 193–197 [in Ukrainian].

14. Sokolova A. K., Cherkashyna M. K. Vykorystannia tekhnolohii dystantsiinoho navchannia studentiv pry vykladanni 
pravovykh dystsyplin [The use of distance learning technologies for students in the teaching of legal disciplines]. Specialized 
and multidisciplinary scientific researches, 2020, No. 5, pp. 62–66 [in Ukrainian].

15. Strelbytska S. M. Vykorystannia osvitnikh tekhnolohii dystantsiinoho navchannia dlia zabezpechennia navchalnoho 
protsesu u ZVO [The use of educational technologies of distance learning to ensure the educational process in the free 
economic zone]. Theoretical and empirical scientific research: concept and trends, 2020, No. 3, pp. 37–42 [in Ukrainian].



Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 35, том 8, 2021222

Педагогiка

УДК 373.3.016.091.31:81
DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863/35-8-36

Олена ГОНЧАРУК,
orcid.org/0000-0001-8777-089X

кандидат педагогічних наук,
викладач словесних дисциплін

КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради
(Луцьк, Україна) super_lenagoncharuk@ukr.net

Людмила ШУСТ,
orcid.org/0000-0001-6761-5497

кандидат філологічних наук,
викладач словесних дисциплін

КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради
(Луцьк, Україна) lyud_mylka@ukr.net

Вікторія ДАЦЮК,
orcid.org/0000-0002-3225-2902
викладач словесних дисциплін

КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради
(Луцьк, Україна) datsyk8229@ukr.net

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ  
«ПЕРЕВЕРНУТОГО НАВЧАННЯ» ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ  

ВІДОКРЕМЛЕНИХ ЧЛЕНІВ РЕЧЕННЯ

У статті проаналізовано технологію «перевернутого навчання» та можливості її застосування на занят-
тях мовно-літературного циклу, зокрема під час вивчення відокремлених членів речення. Зазначено, що, відпо-
відно до Державного стандарту, вільне володіння державною мовою є однією з одинадцяти ключових компе-
тентностей здобувачів освіти, яка формується завдяки розвитку культури мовлення. Простежено, що одним із 
найскладніших для здобувачів освіти є засвоєння теми «Відокремлені члени речення», зокрема труднощі пов’язані 
з визначенням певних синтаксичних елементів та дотриманням пунктуаційних норм у реченнях з відокремлени-
ми членами. Подано основні принципи відокремлень другорядних членів речення. Для підвищення ефективності 
засвоєння матеріалу запропоновано технологію «перевернутого навчання». Окреслено сутність «перевернутого 
навчання», що полягає в попередньому самостійному ознайомленні здобувачів освіти з новим навчальним мате-
ріалом, а на занятті передбачено короткий розбір проблемних моментів, закріплення теоретичних знань та 
вироблення практичних навичок. У ході спостереження за освітньою діяльністю студентів освітньо-професій-
ного ступеня «фаховий молодший бакалавр» та «бакалавр» визначено такі переваги «перевернутого навчання» 
у процесі засвоєння мовного матеріалу, як поява інтересу до мовних явищ, зростання активності здобувачів 
освіти, розвиток командної роботи, навичок аналізу, синтезу, уміння визначати головне, порівнювати, робити 
висновки, розвиток можливостей самостійно добирати потрібні джерела інформації. У результаті практич-
ного застосування технології «перевернутого навчання» з’ясовано переваги таких методів і прийомів роботи, як 
спостереження за навчальним матеріалом, зіставлення мовних явищ, інтонаційний та орфографічно-пунктуа-
ційний практикум, лінгвістичний експеримент, онлайн-тести. Окреслено переваги та недоліки «перевернутого 
навчання» та його потенціал в умовах дистанційного навчання.

Ключові слова: технологія «перевернутого навчання», відокремлені члени речення, здобувачі освіти, лінгвіс-
тичний експеримент, дистанційне навчання.
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THE PECULIARITIES OF USING THE TECHNOLOGY “FLIPPED LEARNING”  
IN THE PROCESS OF STUDY SEPARATED MEMBERS OF THE SENTENCE

The article analyzes the technology of “inverted learning” and the possibility of its application in the classes of 
language and literature cycle, particularly in the study of separated members of the sentence. It is noted that according to 
the State Standard, the fluency in the state language is one of the eleven key competencies of students acquiring education, 
which is formed thanks to the development of speech culture. It has been observed that the most difficult for students is 
to master the topic “Separate members of a sentence”, in particular the difficulties associated with the definition of the 
certain syntactic elements and stick to the punctuation rules in the sentences with the separated members. The basic 
principles of the separation of secondary members of a sentence are given. To increase the efficiency of mastering the 
material, the technology of “flipped learning” is proposed. The essence of “flipped learning” is outlined, which is in 
preliminary students’ self -acquaintance with the new educational material, and the lesson provides a brief analysis of 
some problematic issues, the consolidation of theoretical knowledge and the development of practical skills. In the course 
of observation on educational activity of the students of educational-professional degree “professional junior bachelor” 
and “bachelor” the following advantages of “flipped learning” in the process of language acquisition are identified: 
arising interest to language phenomena, increasing students’ activeness, development of teamwork, skills of analysis, 
synthesis, the ability to determine the main thing, to compare, to draw conclusions, the development of the opportunities 
to select the necessary sources of information independently.

In the result of practical application of the technology “flipped learning” it is clarified the advantages of such methods 
and techniques as an observation on educational material, a comparison of language phenomena, intonational and 
spelling-punctuational workshop, linguistic experiment, online tests. The advantages and disadvantages of “flipped 
learning” and its potential in distance learning are outlined.

Key words: technology of “flipped learning”, separated members of the sentence, objects, attributes, adverbial 
modifiers, students who acquire education, linguistic experiment, distance learning.

Постановка проблеми. Реформування сучас-
ної освіти зумовлене, зокрема, вимогами ком-
петентнісного підходу до підготовки здобувачів 
освіти. Державний стандарт визначає 11 ключо-
вих компетентностей, серед яких слід виокремити 
вільне володіння державною мовою (Про вне-
сення змін, 2019). Для успішної самореалізації в 
суспільстві важливо розвивати вміння висловлю-
вати власні думки в усному та писемному мов-
ленні, чітко та аргументовано пояснювати факти, 
усвідомлювати роль мови для ефективного спіл-
кування та культурного самовираження. На нашу 
думку, саме мовно-літературна освітня галузь 
має вагомий потенціал для формування та роз-
витку культури мовлення, що лежить в основі 
компетентності вільного володіння державною 
мовою. Під поняттям «культура мовлення» розу-
міється система вимог, регламентацій щодо вжи-
вання мови в мовній діяльності (Українська мова, 

2004: 263). Серед основних ознак культури мов-
лення виділяють точність, правильність, вираз-
ність та образність.

Спостерігаючи за процесом опанування 
сучасної української літературної мови учнями 
та студентами, відзначаємо, що одним із най-
складніших для здобувачів освіти є засвоєння 
теми «Відокремлені члени речення». Труднощі 
пов’язані з визначенням певних синтаксич-
них елементів та дотриманням пунктуаційних 
норм у реченнях з відокремленими членами. Як 
наслідок, здобувачі освіти уникають у власній 
писемній мовленнєвій діяльності конструкцій з 
відокремленими членами речення, що впливає 
на точність, образність, виразність і багатство 
мовлення (відокремлені члени речення уточню-
ють зміст висловлюваного, допомагають уникати 
однотипних конструкцій, надають висловлю-
ванню виразності та емоційності).
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Легкість та невимушеність засвоєння мовного 
матеріалу зумовлені застосуванням продуктивних 
форм, методів та прийомів навчання, спрямованих 
на швидке засвоєння теоретичного матеріалу та 
його практичне застосування. Серед ефективних 
форм та методів засвоєння граматичного матері-
алу з теми «Відокремлені члени речення» відзна-
чаємо технологію «перевернутого навчання».

Аналіз досліджень. Дослідженням питання 
технології «перевернутого навчання» займалися 
Т. Басалгін, В. Биков, О. Воронкін, Л. Дідух, 
С. Литвинова, М. Хомутенко, І. П’янковська, 
Н. Приходькіна та інші науковці.

Сутність «перевернутого навчання» полягає в 
попередньому самостійному ознайомленні здо-
бувачів освіти з новим навчальним матеріалом 
(за підручником, відео- чи аудіоматеріалами, пре-
зентаціями тощо), а на занятті – короткий розбір 
проблемних моментів, закріплення теоретичних 
знань та вироблення практичних навичок (Слуш-
ний, 2016: 20). Самостійне опрацювання теорії 
допомагає виділити більшу кількість часу для 
практики, сприяє розвитку критичного мислення, 
пізнавальної активності, уміння аналізувати, сис-
тематизувати, виділяти головне.

Мета статті – розглянути можливості вико-
ристання перевернутого навчання під час засво-
єння поняття «Відокремлені члени речення», 
довести ефективність застосування «переверну-
того навчання» у засвоєнні мовного матеріалу здо-
бувачами освіти. Зазначимо, що всі використані 
приклади конструкцій з відокремленими членами 
речення взяті з творчості Лесі Українки. Такий 
прийом також допоможе поглибленому аналізу 
літературних текстів, зокрема усвідомленню ролі 
відокремлених членів речення в розвитку образ-
ності, точності та багатстві мовлення.

Виклад основного матеріалу. Відокремлю-
ватися можуть тільки другорядні члени речення, 
отже, у лінгвістиці визначають такі поняття: «від-
окремлені додатки», «відокремлені означення», 
«відокремлені обставини». Відокремлені додатки 
виражаються непрямими відмінковими формами 
іменників із прийменниками (крім, окрім, опріч, 
за винятком, замість, на відміну від) або при-
слівниковими сполученнями, що мають значення 
включення, винятку, заміни (Плющ, 2006: 362); 
А я не знаю нічого ніжного, окрім берези, за те 
ж її й сестрицею взиваю (Українка, УкрЛібb); 
В церкві божій, замість молитися, людей все 
гудять, а ще й виносяться так благочестям попе-
ред нас (Українка, УкрЛібa).

Відокремлені обставини можуть виражатися 
дієприслівником, дієприслівниковим зворотом, 

прислівником, іменником у непрямих відмін-
ках, порівняльним зворотом: Ще ж ти мені ні 
слова, ні слова не промовив там, у батька, а 
вже моя душа була твоєю! Мати, пройшовши 
вперед до повітки, показує дівчатам на ослін 
(Українка, УкрЛібa). Потім, на світанні, як 
біляві хмари стануть покрай неба, мов ясні 
отари… Я вберу тебе, мов королівну, в само-
цвіти! (Українка, УкрЛібb)

Відокремлені означення можуть виражатися 
дієприкметниковим зворотом, декількома при-
кметниками чи дієприкметниками, іменниками 
в непрямих відмінках, інфінітивом, поширеною 
і непоширеною прикладкою (Плющ, 2006: 365): 
У лісі є такі провалля, заховані під хрустом 
та галуззям, – не бачить їх ні звір, ані людина; 
Там мої сестриці, там гірські русалки, вільні 
літавиці, будуть танцювати коло по травиці, 
наче блискавиці! З лісу виходить Лукаш, худий, 
з довгим волоссям, без свити, без шапки (Укра-
їнка, УкрЛібb).

Відокремлені члени речення представлені 
в навчальних програмах з української мови як 
для основної школи (5–9 класи), так і для стар-
шої (10–11 класи) (Навчальні програми 5–9; 
Навчальні програми 10–11), а також розгляда-
ються на заняттях з української мови в закладах 
вищої освіти гуманітарного циклу, тому в стар-
ших класах (10–11) та закладах вищої освіти під 
час опрацювання відокремлених членів речення 
найбільш ефективною, на нашу думку, буде тех-
нологія «перевернутого навчання», оскільки 
фундаментальні знання здобувачі освіти вже 
мають. Спостерігаючи за освітньою діяльністю 
студентів освітньо-професійного ступеня «фахо-
вий молодший бакалавр» та «бакалавр», визна-
чаємо такі переваги «перевернутого навчання» 
у процесі засвоєння мовного матеріалу, як поява 
інтересу до мовних явищ, зростання активності 
здобувачів освіти, розвиток командної роботи, 
навичок аналізу, синтезу, уміння визначати 
головне, порівнювати, робити висновки, розви-
ток можливостей самостійно добирати потрібні 
джерела інформації. Завдяки такій моделі здо-
бувачі освіти усвідомлюють відповідальність 
за навчання. Застосування «перевернутого 
навчання» у старшій школі, закладах вищої 
освіти вдосконалює репродуктивний метод. Під 
час застосування цієї форми навчання перед 
пошуком інформації доречно запропонувати 
здобувачам освіти низку запитань лінгвістич-
ного характеру.

1) Які синтаксичні елементи ускладнюють 
речення?



225ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

Гончарук О., Шуст Л., Дацюк В. Особливостi використання технологiї…

2) Які члени речення називають відокремле-
ними?

3) Що називається відокремленим додатком, 
означенням, обставиною?

4) Якою є функція відокремлених речень у 
мовленні?

5) Чим виражаються відокремлені додатки, 
означення, обставини?

6) Якими розділовими знаками послуговує-
мося під час відокремлення зазначених синтак-
сичних елементів?

7) У яких випадках відокремлюється і не відо-
кремлюються прикметник, дієприкметник, дієприк-
метниковий та дієприслівниковий звороти тощо?

8) Наведіть приклади речень з відокремленими 
членами з творів Лесі Українки.

Таку роботу можна провести у формі бесіди 
або організувати роботу в парах, де за опорним 
конспектом учні/студенти відтворюють отримані 
знання про відокремлені члени речення, зазнача-
ють, із якими труднощами зіткнулися, опрацьову-
ючи матеріал.

Для пошуку лінгвістичної інформації рекомен-
дуємо запропонувати такі джерела, як лінгвіс-
тичні посібники, підручники, довідники, інтер-
нет-ресурси, відеозаняття. Такий метод роботи 
дає змогу визначити рівень активності, відпові-
дальності, взаємодії з іншими учасниками освіт-
нього процесу, самостійності, уміння послуго-
вуватися лінгвістичною літературою; розвиває 
активну пошукову діяльність; дає змогу здобува-
чеві освіти спробувати себе в ролі тьютора, нато-
мість викладач виступає в ролі консультанта.

Щоби перевірити якість засвоєння теоретич-
ного матеріалу, учитель розробляє відповідні 
тести, які здобувачі освіти виконують онлайн. Це 
дає змогу викладачеві оцінити рівень сприйняття 
матеріалу та за потреби скоригувати знання без-
посередньо на занятті.

Також продуктом «перевернутого навчання» 
під час опанування відокремлених членів речення 
може бути учнівська або студентська презента-
ція, проєкт, відеоблог тощо. Застосування «пере-
вернутого навчання» під час опрацювання від-
окремлених членів речення має пропедевтичний 
характер, тому ефективність самостійної роботи 
визначається безпосередньо на занятті за допо-
могою бесіди, демонстрації здобувачами освіти 
продуктів власних напрацювань, виконання прак-
тичних завдань.

Основну роль в опануванні здобувачами 
освіти навчального матеріалу відіграє рефлексія. 
Саме спостереження за навчальним матеріалом, 
зіставлення мовних явищ, лінгвістичні, інтона-

ційні практикуми дають змогу учням/студентам 
засвоїти матеріал у повному обсязі та зрозуміти 
його важливість на практиці, тому на занятті 
варто запропонувати здобувачам освіти прочи-
тати текст, дотримуючись відповідної інтонації 
при відокремлених членах речення, удосконалю-
ючи виразність і правильність мовлення. Вдалим 
текстом вважаємо останній монолог Мавки із 
«Лісової пісні» Лесі Українки (за браком місця 
наведемо лише рядки з відокремленими членами 
речення): Ясним вогнем засвітилось воно, чис-
тим, палючим, як добре вино… Легкий, пухкий 
попілець ляже, вернувшися, в рідну землицю… 
Будуть приходити люди, вбогі й багаті, веселі 
й сумні, радощі й тугу нестимуть мені… Я їм 
тоді проспіваю все, що колись ти для мене співав, 
ще як напровесні тут вигравав, мрії збираючи в 
гаю… (Українка, УкрЛібb).

Обов’язково зацікавить здобувачів освіти лінг-
вістичний експеримент, адже тоді вони зможуть 
відчути себе творцями тексту. Пропонуємо поши-
рити речення відокремленими членами (додат-
ками, означеннями чи обставинами – на вибір 
учнів) на власний розсуд і зіставити їх з оригі-
налом Лесі Українки. Наприклад, Мені здається 
часом, що верба, …, то – матуся; Ти дав мені 
дари, які хотів, такі були й мої – …; Потім, …, 
як біляві хмари стануть покрай неба, мов ясні 
отари; Тихо, …, відпливає від берега і зникає 
в озері; Невиразно воно говорить, як …; Я буду 
знов як лісова царівна, і щастя упаде мені до 
ніг, …! Такий прийом не лише продемонструє 
важливість вивченого матеріалу, але й допоможе 
у запам’ятовуванні віршових текстів.

Доречним у другій половині заняття буде орфо-
графічно-пунктуаційний практикум, який також 
варто побудувати на уривках із «Лісової пісні». 
Наприклад, правильно розставити розділові знаки 
та підкреслити відокремлені члени речення від-
повідним чином: З озера з туману виринає біла 
жіноча постать більше подібна до смуги мли ніж 
до людини; Бо він був ніжний той весняний легіт 
співаючи їй розвивав листочки милуючи розмаяв 
їй віночка і пестячи кропив росою косу… (Укра-
їнка, УкрЛібb).

Хочемо зауважити, що інтерес учнів/студен-
тів до мовного матеріалу під час застосування 
технології «перевернутого навчання» підсилює 
завдання дібрати з художньої літератури, дописів 
у соціальних мережах, засобів масової інформації 
тощо приклади речень з відокремленими членами.

Наостанок варто провести підсумкове тес-
тування і порівняти його результати з результа-
тами тесту, що виконували онлайн, напередодні 
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заняття, а також запропонувати здобувачам освіти 
на основі самооцінювання визначити, чи покра-
щились їхні результати.

Модель «перевернутого навчання» стає все 
більш актуальною в умовах дистанційного 
навчання, коли здобувачі освіти й так отримують 
багато матеріалу на самостійне опрацювання. 
Згідно з чинними вимогами Міністерства освіти 
й науки України, час безперервної роботи з тех-
нічними засобами навчання для учнів 8–9 кла-
сів обмежений 20–25 хвилинами, 10–11 класів – 
30 хвилинами (Тривалість навчального заняття, 
МОН), тому цей час варто використати для прак-
тичної роботи, а не для лекційного заняття. Також 
«перевернуте навчання» буде дієвим в умовах при-
скореного вивчення певних тем, а також на занят-
тях з літератури чи історії, де здобувачі освіти, 
отримавши інформацію з різних джерел, зможуть 
скласти цілісне уявлення про певну постать.

Перевагами технології «перевернутого нав-
чання» вважаємо такі: оскільки викладач не 
змушений читати лекцію, то може збільшити 

кількість практичних завдань та отримати час 
для індивідуальної роботи; здобувач освіти сам 
визначає темп, у якому буде працювати, вивчаючи 
теоретичний матеріал і за потреби повертаючись 
до незрозумілих фрагментів; доступні відеома-
теріали дають змогу підготуватися тим учням/
студентам, котрі за певних причин були відсутні 
на занятті. Недоліком може стати недостатнє тех-
нічне забезпечення здобувача освіти.

Висновки. Вважаємо, що використання техно-
логії «перевернутого навчання» під час вивчення 
теми «Відокремлені члени речення» дасть змогу 
здобувачам освіти краще опанувати теоретичний 
матеріал і мати достатньо часу для застосування 
отриманих знань на практиці. Викладач стає кон-
сультантом і має ширші можливості для індивіду-
ального підходу, краще розуміє прогалини в зна-
ннях кожного учня/студента, отже, ефективніше 
їх коригує. Оскільки ця технологія має значні 
переваги, вважаємо перспективними подальше її 
дослідження та втілення на заняттях з української 
мови та літератури.
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ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ФОРМУВАННЯ  
КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ  

ЗАСОБАМИ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ

Проблема готовності учителя до професійної діяльності привертає постійну увагу дослідників, педагогів-
практиків, тому статтю присвячено актуальній проблемі підготовки майбутніх фахівців, здатних на висо-
кому рівні формувати комунікативну компетенцію учнів початкової школи. Досліджено означену підготовку 
за умов упровадження Державного стандарту початкової загальної освіти засобами міжпредметних зв’язків. 
Мета дослідження полягає в розкритті поняття «готовність» та аналізі проблеми професійної підготовки 
майбутнього вчителя до зазначеної діяльності. Сучасні зміни в соціально-економічному, духовному розвитку 
українського суспільства, прагнення інтегруватися до світового освітнього простору вимагають оптимізації 
освіти в початковій школі й удосконалення формування комунікативної компетентності молодших школярів, 
покращення мовленнєвої підготовки учнів. Аналіз цих змін, які відбуваються в сучасній освіті та відображені 
в низці нормативних документів, дають підстави стверджувати, що питання готовності студентів ВНЗ до 
формування комунікативно-мовленнєвих умінь учнів початкової школи як майбутніх професіоналів є одним із 
головних завдань сучасної української школи й буде успішним за дотримання компетентнісного, діяльнісного та 
особистісного підходу до організації освітнього процесу. У статті здійснено узагальнення теоретичних досяг-
нень і шляхів вирішення цієї проблеми шляхом реалізації технології формування комунікативної компетентності 
молодших школярів засобами міжпредметних зв’язків. Уточнено сутність понять «підготовка майбутніх учи-
телів до формування комунікативної компетенції молодших школярів» і «готовність майбутніх учителів форму-
вання комунікативної компетенції молодших школярів засобами міжпредметних зв’язків»; структуру готовнос-
ті, критерії, показники та рівні сформованості готовності майбутніх учителів до формування комунікативної 
компетенції молодших школярів засобами міжпредметних зв’язків. Розглянуто рівні сформованості комуніка-
тивної компетентності в молодших школярів.

Ключові слова: підготовка, формування готовності, майбутні вчителі, комунікативна компетентність, 
молодші школярі, компоненти готовності.
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READINESS OF FUTURE TEACHERS TO FORMATION  
OF COMMUNICATIVE COMPETENCE OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN  

BY MEANS OF INTERDISCIPLINARY RELATIONS

The problem of teacher’s readiness for professional activity attracts constant attention of researchers, teachers-
practitioners, therefore our article is devoted to an actual problem of preparation of the future experts capable to form 
communicative competence of elementary school pupils at a high level. The mentioned training under the conditions of 
introduction of the State standard of primary general education by means of interdisciplinary connections is investigated. 
The aim of the study is to reveal the concept of “readiness” and analyze the problem of professional training of future 
teachers for this activity. Modern changes in the socio-economic, spiritual development of Ukrainian society, the desire 
to integrate into the world educational space require optimization of education in primary school and improving the 
formation of communicative competence of primary school children, improving speech training of students. Analysis 
of these changes in modern education and reflected in a number of regulations, suggest that the readiness of university 
students to form communication and speaking skills of primary school students as future professionals is one of the main 
tasks of modern Ukrainian school and will be successful in adherence to the competence, activity and personal approach 
to the organization of the educational process. The article summarizes the theoretical achievements and ways to solve 
this problem by implementing the technology of formation of communicative competence of junior students by means of 
interdisciplinary links. The essence of the concepts: “preparation of future teachers for the formation of communicative 
competence of junior schoolchildren” and “readiness of future teachers for the formation of communicative competence 
of junior schoolchildren by means of interdisciplinary connections”; structure of readiness, criteria, indicators and levels 
of formation of readiness of future teachers for formation of communicative competence of junior schoolchildren by 
means of interdisciplinary connections are specified. The levels of formation of communicative competence in junior 
schoolchildren are considered.

Key words: preparation, formation of readiness, future teachers, communicative competence, junior schoolchildren, 
components of readiness.

Постановка проблеми. Підготовка кваліфі-
кованого фахівця, здатного забезпечити ефек-
тивний освітній процес, передбачає формування 
відповідного рівня готовності студента до зазна-
ченого виду діяльності (Яценюк, 2014). Про-
блема формування комунікативно-мовленнєвих 
умінь є однією з ключових у системі освіти. Тен-
денція зміни знаннєвої освітньої педагогіки на 
компетентнісну викликана сучасними соціаль-
ними вимогами, оскільки потребує виховання 
самостійних, ініціативних і відповідальних 
членів суспільства, здатних до взаємодії. Ком-
петентнісний підхід є не лише перспективним, 
а й фокусує основні зусилля учасників педаго-
гічного процесу на створенні середовища, опти-
мального для особистісної самореалізації учня. 
Особливого значення він набуває в інтеграль-
ному поєднанні з комунікативним підходом, 

що наближає навчальний процес до реальних 
умов спілкування. Специфіка навчання молод-
ших школярів зумовлена сензитивністю віку 
учнів, тому формування комунікативної компе-
тентності буде більш ефективним при викорис-
танні міжпредметних зв’язків. Саме в процесі 
вивчення української та англійської мов школярі 
мають можливість помічати багато спільного, 
знаходити відповідності з іншими предметами, 
особливо з літературним читанням, оскільки 
мова є засобом вираження думок про об’єктивну 
дійсність, властивості й закономірності. Реалі-
зація міжпредметних зв’язків сприяє науковій 
організації освітнього процесу і є стимулюваль-
ним фактором навчання української та англій-
ської мов (Васильєва, 2013: 16–22).

Вироблення в учнів навичок практичного воло-
діння рідною та іноземною мовами, уміння пра-
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вильно будувати висловлювання в усній і письмо-
вій формі є основним завданням.

Підготовка кваліфікованого фахівця, здатного 
забезпечити ефективне навчання учнів іноземної 
та рідної мов і формування комунікативно-мов-
леннєвих умінь, передбачає відповідний рівень 
готовності студента до зазначеного виду діяль-
ності (Яценюк, 2014: 138–141). Проблема готов-
ності вчителя до професійної діяльності привертає 
постійну увагу дослідників, педагогів-практиків.

Аналіз досліджень. Аналіз науково-методич-
ної літератури свідчить, що проблемою навчання 
іншомовної грамоти учнів в початковій освіті 
займалися Л. Гусак, О. Коломінова, Н. Майєр, 
С. Роман, Ю. Руднік, А. Соломаха та ін. Педа-
гогічні, психологічні й методичні аспекти щодо 
передумов формування іншомовної комунікатив-
ної компетентності майбутніх учителів досить 
широко висвітлено в науково-педагогічній літе-
ратурі (А. Басіна, В. Буренко, О. Вишневський, 
Н. Гальскова, Н. Гез, В. Куліш, С. Ніколаєва, 
Є. Маслико, В. Редько, П. Сисоев, В. Яніна та інші) 
(Ізмайлова, 2010: 12). Теоретичні й методичні 
основи підготовки вчителів початкової школи 
досліджували Н. Бібік, В. Бондар, Л. Коваль, 
Н. Кічук, О. Савченко, Г. Тарасенко, Л. Хоружа, 
І. Шапошнікова й інші.

Метою статті є розкриття поняття «готов-
ність» і проаналізувати проблеми професійної 
підготовки майбутнього вчителя до формування 
комунікативної компетенції молодших школярів.

Комунікативна компетентність молодших 
школярів – це інтегральна якість особистості, що 
передбачає єдність набуття досвіду через здат-
ність встановлювати й підтримувати необхідні 
контакти з іншими людьми, оволодіння певними 
знаннями, уміннями й навичками, формування 
мотиваційно-ціннісної основи спілкування. Від-
повідно до різних підходів до визначення струк-
тури цієї компетентності, виділено три її компо-
ненти: мотиваційний, когнітивний і діяльнісний, 
що тісно взаємопов’язані та визначають рівень 
сформованості комунікативної компетентності. 
Комунікативна компетентність формується засо-
бами змісту освіти, рівень сформованості кому-
нікативних умінь і навичок учнів безпосередньо 
пов’язаний зі здатністю молодших школярів вико-
ристовувати набуті з різних предметів знання, що 
зумовлює особливо важливу роль міжпредметних 
зв’язків (Васильєва, 2015).

Метою викладання української та англійської 
мов у початкових класах є вдосконалення мов-
леннєвих і комунікативних умінь учнів на основі 
засвоєння елементарного курсу граматики та прак-

тичного використання набутих знань в усному й 
писемному мовленні (Васильєва, 2013: 16–22). 
Комунікативна компетентність є здатністю учня 
аналізувати мовні та позамовні поняття, явища, 
закономірності, порівнювати, узагальнювати їх, 
виділяти головні й другорядні ознаки; уявляти й 
за допомогою мовних виражальних засобів опису-
вати предмети, явища, події, робити припущення 
щодо способу розв’язання проблемних ситуацій, 
добирати докази для доведення чи спростування 
власних і чужих думок, позицій, використовувати 
власний і опосередкований досвід і критично оці-
нювати свої й чужі висловлювання (Абрамович, 
2004: 85).

Як показав досвід, вирішувати завдання якіс-
ної мовної освіти в початкових класах здатний 
педагог, який не лише володіє іноземною та рід-
ною мовою, а й знає педагогіку початкової освіти, 
психологічні та фізіологічні особливості дітей, 
володіє методами й формами навчання молодших 
школярів (Волошина, 2018: 96–99).

Виклад основного матеріалу. Сьогодні підго-
товка в закладах вищої освіти повинна врахову-
вати основні освітні тенденції, а отже, передбачати 
підготовку студентів на основі особистісно-орієн-
тованого та компетентнісного підходів, здатних 
до розвитку особистості учня (Лук’янчук, 2019).

Як зазначає Т. Фефілова, в умовах зростання 
соціальної ролі вчителя підготовка педагогічних 
кадрів повинна ґрунтуватися на поєднанні глибо-
кого засвоєння основ теоретичних фахових знань 
із набуттям студентами практичних умінь і нави-
чок застосовувати ці знання в майбутній педаго-
гічній діяльності (Фефілова, 2014: 205).

Вивчення особливостей процесу формування 
комунікативної компетентності молодших школя-
рів засобами міжпредметних зв’язків показує, що 
існують певні суперечності між наявним накопи-
ченим теоретичним і практичним досвідом фор-
мування комунікативної компетентності молод-
ших школярів і недостатньою розробленістю 
ефективних технологій формування комунікатив-
ної компетентності; між потребою в дидактичних 
матеріалах, що сприяють формуванню комуніка-
тивної компетентності молодших школярів, і від-
сутністю відповідного дидактичного забезпечення 
формування комунікативної компетентності засо-
бами міжпредметних зв’язків (Васильєва, 2015).

Міжпредметні зв’язки є педагогічною кате-
горією для позначення синтезу інтеграційних 
відносин між об’єктами, явищами й процесами 
реальної дійсності, що відображено в змісті, фор-
мах і методах навчально-виховного процесу та є 
важливим засобом формування комунікативної 
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компетентності молодших школярів. Викорис-
тання міжпредметних зв’язків – засіб формування 
комунікативної компетентності, що допомагає 
здійснювати поетапну організацію роботи з фор-
мування комунікативних умінь, постійно усклад-
нюючи пізнавальні завдання, розширюючи поле 
дії творчої ініціативи й пізнавальної діяльності 
школярів, застосовуючи різні дидактичні засоби 
для їх ефективного здійснення (Васильєва, 2015).

Означені завдання має вирішувати вчитель, 
який володіє сучасними технологіями навчання 
іноземної або української мови та знає психолого-
педагогічні особливості учнів молодших класів 
(Волошина, 2018).

Професійні вміння сучасного вчителя пови-
нні бути спрямовані не просто на контроль знань 
і вмінь школярів, а й на діагностику їхніх потреб, 
діяльності, особистісних якостей, створення 
сприятливих умов для їх реалізації, розвитку. Це 
значно складніше, ніж традиційна освіта (Сауш-
кина, 2014: 22–24).

Оскільки результатом підготовки є форму-
вання готовності, зупинимося на цьому понятті 
більш детально. У педагогічній літературі від-
сутня єдність щодо визначення поняття «готов-
ність» (Волошина, 2018).

Поняття готовності до професійної діяльності 
розглядається з двох позицій: функціональної та 
особистісної. З функціонального погляду готов-
ність – це сукупність певних знань, умінь і навичок, 
які необхідні людині для успішного включення в 
діяльність. З особистісного – це інтегрована якість 
особистості, яка складається з низки компонентів 
(мотиваційного, змістового, операційного тощо). 
Результати досліджень науковців із цієї проблеми 
дають підстави визначити готовність майбутніх 
учителів до формування комунікативної компе-
тентності учнів початкових класів інтегровану 
якість, що характеризується єдністю компонентів 
(ціннісно-мотиваційного, змістово-креативного, 
процесуально-рефлексивного, особистісно-кому-
нікативного) та характеризує цілі, мотиви, воло-
діння необхідними знаннями, уміннями, нави-
чками, професійною компетентністю формування 
іншомовної комунікативної компетентності учнів 
(Лук’янчук, 2019).

Формування готовності майбутніх учите-
лів і їхньої професійної підготовки базується на 
системі стандартів вищої освіти, які є основою 
оцінки якості вищої освіти та професійної підго-
товки (Лук’янчук, 2019).

Рівень готовності залежить від віку, досвіду, 
індивідуальних властивостей особистості. А. Іме-
ладзе вважає, що результатом готовності є актуалі-

зація майбутнім фахівцем необхідних знань, мобі-
лізація складників його професійного досвіду, 
інтелектуальних, емоційних, вольових процесів 
та оцінка власних можливостей, зіставлення одер-
жаного результату з наявними вимогами суспіль-
ства (Яценюк, 2014: 138–141).

Рівень готовності майбутніх учителів почат-
кової школи до реалізації іншомовної навчальної 
діяльності в початковій школі визначатиметься 
специфікою уведення студента в навчальне 
іншомовне середовище вищого навчального 
закладу, рівнем професійного самовизначення 
студента (Котенко, Веклич, 2013: 62–66), педа-
гогічною взаємодією викладача вищого навчаль-
ного закладу зі студентами та іншими чинниками 
(Волошина, 2019).

Аналіз наукових робіт, присвячених форму-
ванню готовності майбутнього вчителя до про-
фесійної діяльності, дав нам змогу розробити 
актуальний у контексті цього дослідження крите-
ріальний апарат. Система критеріїв і показників, 
які визначають рівні сформованості готовності 
майбутніх учителів до формування іншомовної 
компетентності молодших школярів, розроблена 
з акцентом на компонентний склад готовності 
майбутніх учителів до вказаної діяльності. Отже, 
ми виокремили такі критерії (структурні ком-
поненти) сформованості досліджуваної готов-
ності: мотиваційний, змістовий і рефлексивний 
(Лук’янчук, 2019).

Зазначені компоненти характеризуються пев-
ними показниками, за якими можна говорити 
про рівень сформованості цієї якості в майбутніх 
педагогів.

Через змістовий критерій ми маємо змогу 
визначити рівень знань студентів-майбутніх учи-
телів про психологічні та вікові особливості учнів 
початкової школи, зміст, форми й методи форму-
вання комунікативних компетентностей на уроках 
іноземної та української мов (Лук’янчук, 2019).

Мотиваційний компонент готовності май-
бутніх учителів початкової школи залежить від 
зовнішніх (необхідність виконання навчаль-
ного плану студента, бажання отримати диплом 
ВНЗ, новизна, труднощі, навколишні обста-
вини, поведінка присутніх тощо) та внутрішніх 
чинників (самооцінка підготовленості суб’єкта 
до діяльності, його психофізіологічний стан, 
уміння мобілізуватися для виконання майбут-
ньої роботи, контролювати свої емоційну ста-
більність і рівень готовності, бажання оволодіти 
професією, набути навчальний досвід тощо) 
(Котенко, Веклич, 2013). Мотиваційний крите-
рій готовності майбутніх учителів до форму-
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вання комунікативної компетентності молодших 
школярів засобами іноземної та рідної мов ми 
виділили як ключовий і системоутворювальний 
(Лук’янчук, 2019).

Рефлексивний компонент готовності майбут-
ніх учителів початкової школи має на меті фор-
мування в студентів навичок самостійного опа-
нування іноземної та рідної мов, аналізу власної 
навчальної діяльності, а в подальшому й педа-
гогічної діяльності, уміння передбачити мож-
ливі потреби й проблеми педагогічної діяльності 
(Котенко, Веклич, 2013). Рефлексивний критерій 
визначає здатність до рефлексії, доопрацювання, 
переробки та вдосконалення власних можливос-
тей і здібностей (Лук’янчук, 2019).

За допомогою міжпредметних зв’язків у дітей 
формується навчально-пізнавальна культура, 
спільна для багатьох предметів: слухати вчителя, 
відповідати перед класом, читати вголос, уміння 
зіставляти, доводити. Реалізація міжпредметних 
зв’язків і проведення інтегрованих уроків сприяє 
розкриттю творчих здібностей кожного учня, уріз-
номанітненню методів та організаційних форм 
навчання для посилення інтересу молодших шко-
лярів до знань, активізації мислення, оволодіння 
системою наукових знань і позитивно впливає 
на формування комунікативної компетентності 
(Васильєва, 2013: 16).

Підготовка кваліфікованого фахівця, здатного 
забезпечити ефективне навчання учнів, перед-
бачає формування відповідного рівня готов-
ності до зазначеного виду діяльності (Н. Бідюк, 
Н. Бориско, Л. Морська, С. Ніколаєва та ін.). Май-
бутній учитель повинен не лише досконало воло-
діти знаннями, уміннями й навичками з іноземної 
та рідної мов, а й бути психологічно та техноло-
гічно готовим до навчання цього предмета учнів 
(Яценюк, 2014).

Початкова школа становить специфічну ланку 
шкільного навчання іноземної мови. Вона є фун-
даментом шкільної мовної освіти. Суттєво зба-
гачують процесуальний компонент готовності 
майбутнього вчителя іноземної мови вміння 
скористатися власним мовленнєвим досвідом з 
рідної чи першої іноземної мови; аналізувати й 
оцінювати ситуацію спілкування та вибирати від-
повідну позицію (Яценюк, 2014); використову-
вати різноманітні форми й методи, навчальні стра-
тегії та стилі навчання, що допоможуть кожному 
учневі усвідомити свій потенціал і проявити себе 
(Лук’янчук, 2019).

Реалізація міжпредметних зв’язків і прове-
дення інтегрованих уроків сприяє розкриттю 
творчих здібностей кожного учня, урізноманіт-

ненню методів та організаційних форм навчання 
для посилення інтересу молодших школярів до 
знань, активізації мислення, оволодіння систе-
мою наукових знань і позитивно впливає на фор-
мування комунікативної компетентності (Васи-
льєва, 2013).

Висновки. Основними психологічними аспек-
тами формування комунікативної компетент-
ності молодших школярів є спілкування, моти-
вація, інтерес, психологічна готовність учнів, що 
забезпечують ефективність навчального процесу 
(Васильєва, 2015).

Готовність майбутніх учителів до формування 
комунікативної компетентності молодших школя-
рів засобами іноземної та української мов тракту-
ємо як складник їхньої професійної компетенції, 
яка реалізовується через змістовий, процесуаль-
ний і мотиваційний компоненти.

Підготовка вчителя початкових класів до фор-
мування комунікативної компетентності молод-
ших школярів набуває ефективності за умов реа-
лізації науково обґрунтованої концепції, у якій 
комунікативне навчання розглядається не тільки 
як важлива умова професійної підготовки фахівця 
початкової ланки, а і як один із системотворчих 
чинників цієї системи. Це можливо, якщо підго-
товка здійснюється відповідно до розроблених 
та обґрунтованих теоретичних і методологічних 
засад, у яких відображено сучасні освітні пара-
дигми й концепції, зазначено сучасні методичні 
підходи до проблеми, ураховано вітчизняний і 
зарубіжний досвід полікультурної педагогічної 
освіти (Волошина, 2018).

Варто зазначити, що формування готовності 
майбутніх учителів початкової школи до освіт-
ньої діяльності має бути системним та охоплю-
вати ввесь період навчання у ВНЗ. Оптимізація 
підготовки майбутніх учителів має відбуватися 
з урахуванням активного впливу на формування 
всіх складників його готовності до формування 
комунікативної компетентності молодших школя-
рів засобами іноземної та рідної мов.

На нашу думку, шляхами оптимізації про-
цесу підготовки майбутнього вчителя початкової 
школи, які в результаті сприятимуть формуванню 
висококласного фахівця, визначено посилення 
практичної спрямованості в професійній під-
готовці майбутніх учителів початкової школи в 
контексті набуття професійно значущих навичок 
і вмінь іншомовно-навчальної діяльності; урізно-
манітненням форм, методів роботи й розширення 
матеріальної бази ВНЗ; підготовка викладачів 
ВНЗ до роботи з майбутніми вчителями початко-
вої школи (Котенко, Веклич, 2013).
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РОЗВИТОК SOFT SKILLS НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ  
У СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

У статті йдеться про м’які навички, які мають вагоме значення для забезпечення вдалого працевлаштування 
випускників технічних закладів вищої освіти, оскільки сучасний фахівець є цінним не лише своїми знаннями (hard 
skills), а й наявністю soft skills.

Виокремлено hard skills та soft skills майбутніх фахівців, які необхідні для конкурентоспроможності випус-
кника на сучасному ринку праці та його успішності на майбутньому робочому місці. У цьому контексті серед 
найбільш важливих soft skills позиціонують такі, як: гнучкість; комунікативні навички; вихід із критичних ситу-
ацій; креативність; відносини між членами колективу; злагоджена командна робота. Наголошено на проблемі 
розвитку soft skills у студентів у процесі вивчення іноземних мов. Обґрунтовано способи розвитку м’яких навичок 
на заняттях з іноземної мови в закладах вищої освіти технічного спрямування.

Вказано на заявлені цілі освітніх програм із дисциплін щодо набуття здобувачами вищої освіти м’яких нави-
чок, наголошено на загальних компетентностях, розвиток яких частково перетинається з розвитком soft skills. 
У переліку загальних компетентностей освітніх програм спеціальностей технічного напряму підготовки визна-
чено ті, які найбільш тісно пов’язані з розвитком м’яких навичок на заняттях з іноземної мови (здатність 
до абстрактного мислення, аналізу і синтезу, вчитися і опановувати сучасні знання; застосовувати знання у 
практичних ситуаціях; спілкуватися іноземною мовою; навички міжособистісної взаємодії; уміння виявляти, 
порушувати та вирішувати проблеми; працювати в команді)

Окреслено основні форми та методи роботи, які лежать в основі розвитку м’яких навичок. Дано рекоменда-
ції стосовно способів розвитку soft skills на заняттях іноземної мови через індивідуальні, парні та групові форми 
роботи. Вказано на належну змістову наповненість чотирьох видів мовленнєвої діяльності. Детально розгляну-
то метод проєктів (командна презентація), інтерактивні методи («Мікрофон», «Акваріум», «Ажурна пилка»), 
дебати, які допоможуть розвитку міжособистісних і особистісних навичок під час занять з іноземних мов.

Ключові слова: soft skills, іноземна мова, студенти, технічний заклад вищої освіти.
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DEVELOPING SOFT SKILLS AT FOREIGN LANGUAGE CLASSES  
IN STUDENTS OF TECHNICAL UNIVERSITIES

The article deals with soft skills, which are important for the successful employment of students of technical universities. 
Modern specialists are valuable both for their knowledge (hard skills), and for having soft skills.

The hard skills and soft skills of future specialists, which are necessary for the competitiveness of the graduates in the 
modern labor market and their success in the future workplace, are singled out. In this context, among the most important 
soft skills are positioned: flexibility; effective communication skills; problem solving; creativity; interpersonal skills; 
teamwork. The problem of developing soft skills in students in the process of learning foreign languages is emphasized. 
Ways of developing soft skills at foreign language classes in technical universities are substantiated.

The stated goals of educational programs in the disciplines for the acquisition of soft skills by higher education 
students are pointed out, and the general competencies, the development of which partially overlaps with the development 
of soft skills, are emphasized. The list of general competencies of educational programs in technical areas of training 
identifies those that are most closely related to the development of soft skills in foreign language classes (ability to abstract 
thinking, analysis and synthesis, learn and master modern knowledge; apply knowledge in practice, communicate in a 
foreign language, interpersonal skills, problem solving, team working).

The basic forms and methods of work that underlie the development of soft skills are outlined. Recommendations 
are given on how to develop soft skills in foreign language classes through individual, pair and group forms of work. 
The proper content of four types of speech activity is indicated. The method of projects (team presentation), interactive 
methods (“Microphone”, “Aquarium”, “Openwork saw”), debates that will help the development of interpersonal and 
personal skills during foreign language classes are considered in detail.

Key words: soft skills, foreign language, technical institution of higher education, students.

Постановка проблеми. В умовах глобаліза-
ційних процесів, інтернаціоналізації освітнього 
середовища та тотальних інформаційних техно-
логій стає очевидним, що необхідно розвивати 
нові тенденції в освіті, створювати інноваційні 
технології та стратегії для молодого покоління, 
які б відповідали сучасному суспільному устрою. 
Ведемо мову про антропоцентричну модель, яка 
передбачає, звичайно, побудову нової освітньої 
парадигми.

Для сучасного компетентного фахівця ключове 
значення має наявність так званих “hard skills” та 
“soft skills”. Hard skills (з англ. – «жорсткі нави-
чки») – професійні навички, яких можна навчити 
і які можна визначити. Це ті навички, які набува-
ються студентами на лекціях, практичних занят-
тях, семінарах, курсах тощо. Для навчання hard 
skills необхідно засвоїти знання, вивчити певні 
алгоритми й інструкції, а якість засвоєного пере-
віряється на іспиті чи заліку. Soft skills (з англ. – 
«м’які навички») – універсальні компетенції, яких 
набагато важче навчити. Це особисті якості, які 
залежать від характеру людини, її родинного 
виховання, природних задатків, уміння комуніку-
вати, налагоджувати стосунки, виходити зі склад-
них ситуацій та з відповідальністю ставитися до 
поставлених завдань.

Аналіз досліджень. Аналітичний огляд науко-
вих праць (О. Абашкіна, Н. Длугунович, І. Гев-
лич, К. Коваль, Г. Корнюш, А. Abbas, J. James 
Heckman, І. Mosquera та інші) із проблеми розви-
тку soft skills у студентів ЗВО, зокрема у процесі 
вивчення іноземних мов, доводить, що, незва-
жаючи на те, що м’які навички мають вагоме 

значення для забезпечення вдалого працевла-
штування ІТ-фахівців, інженерів, економістів, 
ключем до побудови професійної кар’єри загалом, 
вони все ще не вважаються нагально необхідними 
в системі вищої освіти (Абашкина, 2008; Длугу-
нович, 2014; Коваль, 2015; Корнюш, 2015; Abbas, 
2013; Heckman, Kautz, 2012).

Цінні ідеї стосовно способів формування 
м’яких навичок можна почерпнути в англомов-
них науково-популярних статтях: в особистих 
блогах закордонних освітян або на сайтах освіт-
ніх представництв (Andrill, 2020; Brodess, 2020; 
10000 videos Soft Skills). Це доводить актуальність 
та недослідженість цього методичного аспекту, 
важливість у самоосвіті й освіті протягом усього 
життя (lifelong learning).

У статті подано опис кількох способів, які 
допоможуть розвитку особистісних і міжособис-
тісних навичок під час занять з іноземних мов. 
Крім того, звертаємо увагу на форми організа-
ції навчальної діяльності, а також на методи, що 
зможуть забезпечити студентів основними нави-
чками на основі реальних життєвих ситуацій і 
навчального досвіду. Підкреслено, що комуніка-
ція, як усна, так і письмова, є важливою складо-
вою частиною формування soft skills, але не єди-
ною. М’які навички також покращуються під час 
читання та письмових вправ, тому важливою умо-
вою є органічна інтеграція різних видів мовлен-
нєвої діяльності. Очевидно, що під час підготовки 
до заняття викладачі мають розуміти, яким чином 
формуються soft skills, виокремити, які м’які 
навички вони хотіли б сформувати у студентів, і 
підібрати відповідні методи та прийоми навчання 
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з метою моделювання ситуації, за яких soft skills 
можуть бути сформовані максимально природно.

Мета статті – виокремлення hard skills та soft 
skills майбутніх фахівців, які прищеплюються на 
заняттях з іноземної мови, обґрунтування спосо-
бів їх розвитку у ЗВО технічного спрямування.

Виклад основного матеріалу. На нашу думку, 
на всіх заняттях у ЗВО викладачеві варто звер-
тати чималу увагу на розвиток soft skills, оскільки 
саме вони є передумовою успішного працевла-
штування. Сьогодні під час публічного обгово-
рення освітніх програм роботодавці неодноразово 
наголошують, що вміння працювати в команді та 
налагоджувати стосунки є першочерговим крите-
рієм висококваліфікованого фахівця. У блозі пані 
Лори Брюер (Brewer, 2014), спеціаліста з розви-
тку навичок для зайнятості молоді в Міжнародній 
організації праці, виокремлюються компетенції та 
навички, необхідні для того, щоб бути конкурен-
тоспроможним на сучасному ринку праці. Ідеться 
про шість найголовніших soft skills: гнучкість; 
комунікативні навички; вихід із критичних ситу-
ацій; креативність; відносини між членами колек-
тиву; злагоджену командну роботу. Пані Л. Брюер 
також дає поради молоді про те, як вдало висвіт-
лити свої вміння та навички в резюме без досвіду 
роботи. Акцент робиться в такому разі саме на 
навичках. Таке резюме називається функціональ-
ним (Brewer, 2014).

Як же організувати процес навчання, щоб 
оптимально розвивати необхідні навички? Ми, 
як викладачі іноземної мови в технічному виші, 
повинні розвивати soft skills у студентів інже-
нерних та економічних спеціальностей. В описі 
кожної освітньої програми є перелік загальних, 
спеціальних компетентностей та програмних 
результатів навчання.

На нашу думку, саме м’які навички зашифро-
вані в загальних компетентностях. Візьмемо як 
приклад ОП «Комп’ютерна інженерія», де в пере-
ліку компетентностей вказано таке: здатність до 
абстрактного мислення, аналізу і синтезу; вчи-
тися і опановувати сучасні знання; застосовувати 
знання у практичних ситуаціях; спілкуватися 
державною мовою як усно, так і письмово; спіл-
куватися іноземною мовою; навички міжосо-
бистісної взаємодії; уміння виявляти, ставити 
та вирішувати проблеми; працювати в команді 
тощо. Іноземна мова – одна з таких дисциплін, 
яка забезпечує в основному ці компетентності. 
Поряд із навчанням нового лексичного, грама-
тичного матеріалу, розвитком навичок читання 
та письма ми розвиваємо комунікативні нави-
чки, лідерські вміння, творче мислення, екологію 

мови, уміння вербально та невербально висло-
вити свої емоції, керувати часом та правильно 
організувати роботу тощо.

Розглянемо основні форми та методи роботи, 
які лежать в основі розвитку м’яких навичок.

Ми погоджуємося з Г. Корнюш у тому, що 
форми роботи на заняттях, які мають на меті 
озброїти студентів названими вище м’якими нави-
чками, повинні включати роботу в парах, малих і 
великих групах, студенти-учасники яких мусять 
кооперуватися один з одним, а будь-яка індивіду-
альна робота водночас має передбачати інтерак-
тивний компонент (Корнюш, 2015).

Проте, як зазначає Дж. Гармер (J. Harmer), 
необхідно зважено підійти до формування пар 
і груп студентів, які спільно працюють над 
завдання, оскільки зазвичай студенти хочуть 
працювати з тими, хто й у повсякденному житті 
належить до їхньої зони комфорту (Harmer, 2002). 
Постійне перегрупування студентів дозволить 
кожному з них налагоджувати стосунки щораз з 
іншими, контактувати і намагатися дійти спіль-
них висновків зі студентами з різними характе-
рами, думками, манерою поведінки, соціокуль-
турним досвідом. Парна і групова робота не лише 
сприяє розвиткові комунікативних навичок, але й 
стимулює емоційний інтелект. Студенти стають 
більш компетентними, починають краще розу-
міти емоції інших людей, правильно їх тракту-
вати та реагувати на них. Індивідуальні форми 
роботи на занятті з іноземної мови також важ-
ливі для формування м’яких навичок, оскільки 
індивідуальна робота розвиває особистісні нави-
чки (відповідальність, організованість, творчий 
підхід тощо). Отже, гармонійний розвиток осо-
бистісних і міжособистісних навичок можливий 
завдяки збалансованому включенню в контекст 
занять різних видів роботи, індивідуальної, пар-
ної, групової (Harmer, 2002).

Зрозуміло, що не тільки організаційні форми 
роботи на заняттях з іноземної мови мають зна-
чення, але й змістове наповнення занять, що 
відповідає робочій навчальній програмі дис-
ципліни, відіграє ключову роль також. Методи 
організації навчально-пізнавальної діяльності 
студентів і завдання, що їм пропонуються, 
мають націлюватись не лише на розвиток чоти-
рьох видів мовленнєвої діяльності (аудіювання, 
читання, говоріння та письмо), але й на форму-
вання відповідних soft skills.

На нашу думку, одним із найефективніших 
методичних інструментів у цьому контексті є 
метод проєктів. З метою реалізації комплексного 
практичного індивідуального завдання на кафе-
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дрі іноземної й української філології Луцького 
національного технічного університету студенти 
1–2 курсів усіх спеціальностей на початку семе-
стру отримують перелік проблемних питань, що 
являють собою комунікативні теми із програмного 
матеріалу. Викладач ділить студентів на мікро-
групи по 3–4 людини в кожній, призначає лідера 
та повідомляє вимоги до проєкту, який представ-
ляється у вигляді презентації в PowerPoint, лімі-
тований в часі й оцінюється за чітко окресленими 
критеріями. Студенти працюють самостійно над 
визначенням предмета й обговорюють можливі 
шляхи вирішення поставленої проблеми, шука-
ють необхідний матеріал, аналізують інформацію. 
Для отримання максимального бала за цей вид 
діяльності студенти кожної мікрогрупи повинні 
розкрити свою тему за допомогою належного лек-
сичного наповнення та граматичної грамотності. 
Крім того, звертається увага на структуру презен-
тації, її представлення, правильну вимову та темп 
мовлення. Важливо, щоб студенти мали хорошу 
інтеракцію один з одним, передавали один одному 
слово, взаємодіяли за допомогою зорового кон-
такту. Їхній виступ має бути зрозумілим, логічним 
та лімітованим у часі. Як бачимо, метод проєктів 
зможе забезпечити розвиток м’яких навичок, які 
були перелічені вище.

Безперечно, безпосередня комунікативна вза-
ємодія – це ключ до вироблення м’яких навичок. 
Саме тому викладачі іноземних мов мають засто-
совувати на заняттях елементи дискусії, дебатів 
та різні інтерактивні методи, як-от «Мікрофон», 
«Акваріум», «Ажурна пилка» тощо, які, будучи 
комунікативно-проблемними за своєю при-
родою, прищеплюють уміння співпрацювати, 
правильно висловлюватися, розумно слухати, 
доводити свою думку, працювати в команді. Так, 
метод «Мікрофон» надає можливість кожному 
сказати щось швидко, по черзі, відповідати на 
запитання або висловлювати свою думку. Від-
повіді ж не коментуються і не оцінюються. 
Важливо, що коли одні висловлюються, інші не 
можуть перебивати. «Акваріум» – метод, який 
ефективний для розвитку вмінь дискутування в 
малих групах по 4–6 учасників. Метод «Ажурна 
пилка» також спрямований на командну роботу 
для опрацювання значної кількості інформації за 
короткий проміжок часу. Позитивним ефектом 
методу є заохочення учасників до взаємодопо-
моги та конструктиву в роботі.

Рольове моделювання полягає у вмінні взаємо-
діяти в парах чи групах за заданим сценарієм, де 
студенти діють згідно зі своїми ролями, а стиму-
ляційна гра знайомить студентів із максимально 

наближеними до життя умовами перебігу певних 
економічних, культурних, соціальних чи політич-
них процесів, процедур, явищ, які так чи інакше 
дають їм знання. Погоджуємося, що м’які нави-
чки, а також цифрова і медіаграмотність студен-
тів значно покращаться, якщо запропонувати їм 
виступити з доповіддю чи презентацією, що спо-
нукатиме студентів до пошуку інформації та кри-
тичного опису й аналізу багатьох літературних 
джерел (Корнюш, 2015).

Окремо зупинимося на ще одному ефектив-
ному методі, який розвиває soft skills на заняттях 
з іноземної мови, – дебатах. Це структурований і 
спеціально організований публічний обмін дум-
ками між двома сторонами з актуальної теми. 
Основні його завдання такі: навчитися аналі-
зувати думки опонентів, уміти спілкуватися на 
актуальні теми, виховувати повагу до протилеж-
них думок, розвивати усне діалогічне та моноло-
гічне мовлення студентів, сприяти становленню 
покоління сучасних і освічених громадян. Учас-
ники дебатів вчаться обстоювати свою думку, 
аргументувати її, робити логічні та змістовні 
висновки, шукати необхідну інформацію та пра-
цювати в команді. Такий вид навчальної діяль-
ності не лише дозволить студентам вдосконалити 
рівень володіння іноземною мовою, а й має роз-
важальний характер.

Дебати будуть успішнішими, якщо їх органі-
зувати у три етапи: підготовчий, практичний та 
заключний. Мета першого етапу – розширити лек-
сичний запас, озброїтися мовними кліше, навчи-
тися складати доповіді. Також тут визначаються 
тема і мета дебатів, студенти переглядають літе-
ратуру в пошуку необхідної інформації.

Другий – власне гра, яка має чітку струк-
туру й обмеження в часі. Спеціально призна-
чена людина стежить за реґламентом. Студенти 
діляться на три команди, по три – чотири людини 
кожна. Перша команда доводить якусь думку / 
тезу, друга ж спростовує і наводить контраргу-
менти / антитезу, третя – судді, які аналізують 
аргументи команд і виносять рішення, яка з 
команд перемогла. Гра має три – чотири раунди, у 
кожному з яких виступають по одному учаснику 
з кожної команди. Перший учасник виголошує 
вступне слово стосовно проблеми та представляє 
понятійний апарат. Другий – власне аргументує, 
доводить суть тези / антитези. Третій наперед 
передбачає, що могла б сказати команда-супер-
ник, і наводить аргументи проти. Четвертий – 
підбиває підсумки розмови своєї команди. Після 
кожного раунду проводиться перехресне опиту-
вання учасниками команд для уточнення думки 
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опонентів або виявлення недоліків. Команди 
мають право на 5-хвилинний тайм-аут для пере-
говорів один з одним, який можна використати 
відразу цілком або частинами (Імжарова, 2008).

Третій етап дебатів – це обговорення гри з 
учасниками та глядачами.

Однак, на нашу думку, не лише такі вправи на 
розвиток усного мовлення формують якнайкраще 
м’які навички. А. Аббас (Abbas, 2013: 368–369) 
доводить, що інтеграція автентичних літератур-
них і музичних творів оптимально стимулює нави-
чки, розвиває емотивність учасників навчального 
процесу, їхнє творче і критичне мислення. Поряд 
із говорінням, слуханням та читанням хороший 
результат дає й письмова діяльність. Наприклад, 
через написання есе або дописів у блогах студенти 
вчаться формулювати та презентувати думку, 

обстоюють та доводять свою позицію. Теми, які 
виносяться для есе, повинні відповідати актуаль-
ним соціальним і моральним проблемам.

Висновки. Отже, у процесі наукового пошуку 
доведено необхідність формування soft skills 
(м’які навички) поряд із hard skills у студентів 
ЗВО технічного спрямування. Дано рекомендації 
стосовно способів їх розвитку на заняттях іно-
земної мови через індивідуальні, парні та групові 
форми роботи. Вказано на належну змістову напо-
вненість чотирьох видів мовленнєвої діяльності. 
Перспективою подальшого наукового пошуку є 
проведення опитувань студентів та викладачів 
щодо ролі та місця м’яких навичок у формуванні 
іншомовної компетентності у вітчизняних вищих 
навчальних закладах різного типу, представлення 
компаративної характеристики.
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ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 
СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Наукове дослідження висвітлює методику застосування лінгвокультуролігічного аспекту навчання укра-
їнської мови студентів педагогічних спеціальностей. У статті аргументується пошук нових форм і методів 
вивчення мовних дисциплін, акцентується увага на актуальності застосування міждисциплінарних знань. Окрес-
люються теоретичні онови питання, зокрема з’ясовується поняття «мовна особистість», визначається спе-
цифіка лінгвокультурологічної теорії вивчення мови, що полягає у взаємодії мови, культури, особистості. Важ-
ливо, що такий принцип вивчення мови акцентує увагу на особистості, сприйнятті й трансформації інформації 
окремою людиною. Основна увага у дослідженні акцентується на інтеграції етнокультурологічного аспекту у 
навчальний курс «Українська мова за професійним спрямуванням», зокрема у вивчення тих тем, які стосуються 
спілкування, його специфіки, організації й способів вираження («Спілкування як основа професійної діяльнос-
ті педагога», «Невербальні засоби спілкування», «Гендерні особливості спілкування»). Переконливо доводимо, 
що комунікація завжди пов’язана з національними особливостями. Кожне слово мови глибоко вмотивоване, має 
зв'язок із ментальними ознаками нації. Наприклад, для підтвердження думки разом зі студентами створюємо 
колективний образ українського слова «хата» й іншомовного «изба», вербалізуємо й порівнюємо картини. Оче-
видно, що вони відрізняються. Використовуючи міждисциплінарні знання, пояснюємо, чим зумовлені особливості 
кожного образу, визначаємо їх зв'язок із національною культурою.

Застосування лінгвокультурологічного аспекту (знань із традиційної культури українців, особливостей їх 
національного розвитку) збагачує, розширює сприйняття мовного матеріалу студентами, активізує творчість, 
креативність, навчає критичного мислення. Окрім того, мотивує до пізнання національної ідентичності, сприяє 
формуванню цілісної картини про світ і себе в ньому.

Ключові слова: мовна особистість, лінгвокультурологія, ментальність, нація, професійна майстерність, 
комунікативна компетентність.
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LINGUO-CULTURAL ASPECT OF TEACHING THE UKRAINIAN LANGUAGE  
TO STUDENTS OF PEDAGOGICAL SPECIALTIES

The scientific research covers the method of application of the linguo-cultural aspect of teaching the Ukrainian language 
to students of pedagogical specialties. The article argues for the search of new forms and methods of studying language 
disciplines, emphasis is placed on the relevance of the application of interdisciplinary knowledge. Theoretical basics of the 
question are outlined, in particular, the concept of "language personality" is clarified, the specifics of the linguo-cultural 
theory of language study, which consists in the interaction of language, culture, personality, are determined. It is important 
that this principle of language learning focuses on the individual, perception and transformation of information by the 
particular person. The study focuses on the integration of ethnocultural aspects in the curriculum "Ukrainian language for 
professional purposes", in particular, in the study of topics related to communication, its specifics, organization and ways of 
expression ("Communication as a basis for professional activity of teachers", "Nonverbal means of communication","Gender 
features of communication"). We convincingly prove that communication is always connected with national peculiarities. 
Every word of the language is deeply motivated, has a connection with the mental features of the nation. For example, 
to confirm the opinion, together with students we create a collective image of the Ukrainian word "khata" and a foreign 
language "izba", verbalize and compare pictures. Obviously, they are different. Using interdisciplinary knowledge, we 
explain what determines the characteristics of each image, determine their relationship with national culture.

The application of the linguo-cultural aspect (knowledge of the traditional culture of Ukrainians, features of their 
national development) enriches, expands the perception of language material by students, activates creativity, teaches 
critical thinking. In addition, it motivates to cognize the national identity, contributes to the formation of a holistic picture 
of the world and oneself in it.

Key words: linguistic personality, cultural linguistics, mentality, nation, professional skill, communicative competence.

Постановка проблеми. Ключовою тенден-
цією сучасного суспільного розвитку є тяжіння 
до глобалізації та різних напрямів, пов’язаних з 
нею, що, без сумніву, впливає й на особливості 
сучасного освітнього простору. Про це йдеться 
у Концепції мовної освіти в Україні, державному 
документі, який обумовлює два шляхи розви-
тку мовної освіти в Україні: вивчення іноземних 
мов, що сприятиме формуванню цілісної картини 
світу, та вивчення рідної мови. Останнє, без-
перечно, заслуговує на провідну роль, оскільки 
тільки пізнавши своє коріння, з’ясувавши осо-
бливості національного розвитку, а відтак і рід-
ної мови, можна сформувати відчуття ідентичної 
приналежності, усвідомлення свого місця у світі. 
У документі зазначається, що мова «є не лише 
об’єктом вивчення і пізнання, а й основним засо-
бом, знаряддям навчання, виховання і розвитку» 
(Концепція мовної освіти, 2011). Вивчення мови 
формує людину й впливає на державу, оскільки 

особистість визначатиме вектор державного роз-
витку у межах світової цивілізації. Увага приді-
ляється також впровадженню інтегрованих курсів 
вивчення мови на межі різних дисциплін.

Такі рекомендації цілком суголосні із нашою 
методикою навчання мови під час вивчення різ-
них мовних курсів (сучасної української мови, 
культури і техніки мовлення, української мови 
за професійним спрямуванням, методики мови 
тощо). Позитивним досвідом у здійсненні мовної 
освіти у вищій школі вважаємо практику засто-
сування міждисциплінарних знань, що зумовлює 
використання відомостей на межі різних дисци-
плін: літератури, культурології, етнолінгвістики, 
психолінгвістики, українознавства, фольклору 
тощо. Такий підхід передбачає формування кре-
ативної, творчої особистості, яка володіє висо-
ким рівнем комунікативної компетентності, кри-
тичного мислення, а тому здатна до сприймання, 
аналізу й засвоєння різного виду інформації, тво-
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рення власної світоглядної позиції. А головне – 
чітко усвідомлює свою ідентичність, має активну 
громадянську позицію. Реалізацію таких завдань 
забезпечує, зокрема, застосування знань із лінгво-
культурології.

На жаль, стислі межі академічної статті не 
дозволяють простежити лінгвокультурологічний 
аспект у викладанні усіх мовних дисциплін, про 
які йшлося вище. Увагу зосередимо на вивченні 
української мови за професійним спрямуванням.

Значна увага під час опанування курсу про-
фесійної мови приділяється формуванню фахової 
мовної культури студентської молоді, розвитку 
комунікативних, професійних компетентностей 
майбутніх педагогів. Разом з тим, серед провід-
них завдань вбачаємо й творення нової свідомої 
національно мовної особистості, вивчення мови 
крізь призму духовних цінностей українського 
народу, що підкреслює зв'язок курсу з лінгвокуль-
турологією. З досвіду переконуємося, що така 
методика вивчення професійної мови дає змогу 
активізувати мотивацію здобуття знань студен-
тами, сприяє творенню активної громадянської 
позиції молоді.

Аналіз наукових публікацій з проблеми 
дослідження. Теорія вивчення мовної особистості 
зосереджується на пізнанні співвідношення мови, 
культури й особистості, причому вона започатко-
вана досить давно, оскільки була акцентована ще 
у працях німецького науковця В. фон Гумбольдта 
та О. Потебні. Зокрема, В. фон Гумбольдт заува-
жував: «Мова – це дух народу, і культура пред-
ставлена перш за все у мові (Гумбольдт В., 1985). 
За енциклопедичні знання сучасники називали 
його «Арістотелем XІX століття». Дослідник 
доводив, що кожна особистість живе у рідній мові 
й поза мовою не функціонує. Особливість цієї 
теорії полягає у її антропоцентричному характері. 
Схоже, саме тому апогею вивчення питання мов-
ної особистості досягло лише наприкінці ХХ ст., 
що ознаменувався підвищенням інтересу до ідей 
антропоцентризму, функціональної й когнітивної 
лінгвістики, ключова увага яких зосереджувалася 
на вивченні людини, творенні висловлювання 
окремою особистістю. Сучасні дослідники зау-
важують: «Анторопоцентрична парадигма – це 
зміщення інтересів дослідника з об’єкта пізнання 
на суб’єкт. На новому етапі розвитку науки увага 
дослідників перемістилася з уже вивченого цен-
тру на периферію і на межі різних галузей лінг-
вістики виникли суміжні дисципліни: психолінг-
вістика, когнітивна психологія, соціолінгвістика, 
етнолінгвістика та ін.» (Голик С. В., 2013: 258). 
Серед цих дисциплін особливого значення набула 

лінгвокультурологія, що виокремилася у окремий 
напрям дослідження у 90-ті роки ХХ ст. з метою 
розгляду мови у зв’язку з культурою. Дослідники 
лінгвокультурології (Н. Арутюнова, В. Карасик, 
С. Воркачов, В. Красних, В. Маслова та інші) 
основним завданням вбачали вивчення взаємодії 
мови та культури, мови та етносу, мови та мен-
тальності народу (Воркачев С.Г., 2001: 64). Такий 
підхід дозволяє осягнути культурну цінність 
нації. На думку науковців, вивчення лінгвокульту-
рології дає змогу виявити та проаналізувати лінг-
вокультурні особливості певної нації, дослідити 
її етносвідомість та мовомислення, описати куль-
турні компоненти в семантиці текстів (Мацько 
Л., 2010: 113). Варто зауважити, що у сучасній 
науці кількість праць з окресленої проблема-
тики зросла. Особливу цінність із теоретичного 
й практичного погляду має дослідження В. Мас-
лової «Лінгвокультурологія», у якій дослідниця 
обгрунтовує міждисциплінарний характер галузі, 
проводить межу між суміжними науками, а також 
зазначає мету, завдання та вводить понятійний 
апарат (Маслова В.А., 2001). Як бачимо, у лінк-
вокультурології мова й культура розглядаються у 
тісному взаємозв’язку. Особлива роль належить 
індивіду, який транслює, інтерпретує мовне пові-
домлення, а тому зросла увага до особистості, яка 
створює цю культуру, користуючись мовою. При-
чому дослідники зауважують, що поняття «мовна 
особистість» передбачає поєднання різних кон-
текстів. Зокрема, С. Воркачов підкреслює, що 
у терміні «мовна особистість» відображаються 
філософські, соціологічні й психологічні погляди 
на суспільно значущу сукупність фізичних та 
духовних властивостей людини, які становлять її 
якісну визначеність. Виходячи з цього, під мовною 
особистістю розуміють людину як носія мови, як 
комплекс психофізичних властивостей індивіда, 
які дозволяють їй створювати й сприймати мовні 
повідомлення (Воркачев С. Г., 2001: 64).

Мета статті – простежити застосування 
знань із лінгвокультурології (взаємодію мови та 
культури, мови та етносу, мови та ментальності 
народу) у контексті вивчення мовних дисциплін, 
зокрема української мови за професійним спряму-
ванням. Досі вивчення української мови за профе-
сійним спрямуванням у такому контексті в науко-
вій літературі не було засвідчено, що й зумовлює 
актуальність нашого дослідження.

Мета статті зумовлює виконання низки 
завдань: визначити теоретичні основи поняття 
«лінгвокультурологія»; простежити взаємодію 
мови, культури, особистості й роль цього зв’язку 
у формуванні етносу; продемонструвати засто-
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сування лігвокультурологічного аспекту під час 
вивчення української мови за професійним спря-
муванням.

Матеріал і методи дослідження. Основою 
дослідження слугує практичний досвід, власна 
методика викладу дисципліни у контексті прак-
тикування лінгвокультурологічного аспекту 
навчання мовних дисциплін. У роботі застосо-
вано аналітичний і філологічний методи роботи, 
що дозволяє дійти предметних висновків.

Виклад основного матеріалу. Програма дис-
ципліни «Українська мова за професійним спря-
муванням» передбачає структуру, що охоплює 
теми різного змістового наповнення. У першому 
змістовому модулі «Законодавчі та нормативно-
стильові основи професійного спілкування» 
вивчаються теми, які окреслюють основні поло-
ження про законодавчі основи функціонування 
української літературної мови, особливості сучас-
ної мовної політики в Україні, значенням мови для 
людини, суспільства, нації, її ключові функції та 
форми реалізації. Йдеться також про особливості 
усної й писемної форм професійного спілкування, 
культуру усного фахового мовлення, підготовку 
презентацій та виступів. Окреслений зміст слугує 
вдячним матеріалом творення національної свідо-
мості студентської молоді.

Так, у вступній лекції «Українська мова – мова 
професійного спілкування сучасного педагога» 
серед інших питань розглядаються функції мови 
та їх реалізація. Кожна з функцій має особливе 
значення для розвитку мови, забезпечення її май-
бутнього, зокрема: комунікативна, мислетворча, 
номінативна, пізнавальна, акумулятивна, культу-
роносна, ідентифікаційна, націєтворча, емотивна, 
експресивна, естетична, прагматична, виховна та 
ін. (Бацевич Ф.С., 2004). Вивчення цього питання 
у контексті національного характеру допомагає 
виокремити особливості рідної мови, вагу кож-
ного слова.

Зокрема, під час розгляду культуроносної функ-
ції з’ясовуємо, що мова – носій культури народу-
мовотворця. Для підтвердження думки та матері-
алізації її змісту пропонуємо студентам створити 
колективний образ-портрет, використавши лише 
одне слово. Пригадуємо, як у традиційній куль-
турі українців називається помешкання, у якому 
жили наші предки (хата). Простежуємо, що 
слово «хата» створює в нашій уяві певний образ: 
покрита солом’яною стріхою, побілена, з глиня-
ною долівкою, маленькими віконцями, впоряд-
кованим інтер’єром. Із особливим задоволенням 
студенти описують розмальовану піч, образи, 
прибрані вишитими рушниками, стіл, лави тощо). 

З’ясовуємо, що простір біля хати теж впоряд-
кований: рівненький тин навколо хати, садок із 
фруктовими деревами, засіяне поле. Зазвичай 
хата розміщується десь на хуторі, віддалено від 
інших помешкань. Наступний крок – створення 
колективного образу слова, яке називає тради-
ційне житло носіїв іншої культури. Для прикладу, 
російської (изба). Прикметно, що вираз обличчя 
співрозмовників змінюється. Обговорюємо і 
настрій, який відчуваємо під час зміни слова, й 
колористику уявної картини. Студенти описують 
похмурі кольори, серед лісу самотній дерев’яний 
будинок, темні стіни й порожній простір всере-
дині. Будинок огороджують хіба сосни та ялини. 
Переконуємося, що кожне слово, властиве окре-
мій нації, відображає цілий культурний концепт: 
спосіб життя, національний характер, цінності, 
вдачу. Втратити слово – значить втратити цілий 
пласт національної пам’яті, втратити мову – втра-
тити ознаки національної ідентичності.

Варто зауважити, що характер поведінки, осо-
бливості житла залежать від способу господарської 
діяльності, вдачі, соціальних впливів, історичних 
передумов, властивих кожному народу, нації.

Масштабні дослідження з галузі археології, 
лінгвістики, свідчення писемних джерел підтвер-
джують, що праукраїнці та праросіяни мали різні 
шляхи формування національної ідентичності. 
Так, нині численні дослідження розвінчують міф 
про «спільну колиску» трьох слов'янських братів. 
Зокрема, Г. Півторак, відомий український мовоз-
навець, автор понад 250 праць з історії та діалекто-
логії східнослов’янських мов, етногенезу східних 
слов’ян у своїх працях «Походження українців, 
росіян, білорусів та їхніх мов», «Українці: звідки 
ми і наша мова» та інших відверто критикує ідею 
походження українців, білорусів та росіян з єди-
ної давньоруської народності й обгрунтовано 
доводить, що Київська Русь від початку формува-
лася як рання українська держава, а базовим етно-
сом, навколо якого об’єдналися представники 
інших етнічних груп, є південні русини, тобто 
праукраїнці. Лише згодом до складу держави 
ввійшли також інші племена, серед яких були й 
ті, що стали основою формування білоруського та 
російського етносу (Півторак Г., 1993: 5).

Дослідники підкреслюють, що формування 
українського етносу з середини І тис. н. е. узго-
джується із загальними закономірностями етно-
генетичного процесу в тогочасній Європі. Саме у 
цей період, після Великого переселення народів і 
падіння в 476 р. Західної Римської імперії, коли 
суспільно-політична ситуація в Європі стабілізу-
валася, «простежується безперервний розвиток не 
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тільки українців, а й інших народів, розташованих 
у зоні безпосереднього впливу Римської імпе-
рії: французів, іспанців, англійців, німців, руму-
нів, чехів, поляків» (Залізняк Л., 1997: 63–64). 
Отже, як підсумовує Г. Півторак, «самостійна 
історія українців розпочалася синхронно із заро-
дженням, із формуванням інших європейських 
етносів. Виникнення мови окремого етносу 
відбувається разом із формуванням самого 
етносу – часто задовго до появи в нього писем-
ності й державності. Так було і в історії україн-
ців» (Півторак Г. П., 2001). Відомо, що нашими 
предками були слов’яни, у давніх джерелах спо-
чатку їх називали венедами, а згодом – антами і 
склавинами. Основним заняття слов’ян було зем-
леробство, що зумовлювало осілий спосіб життя і 
сприяло облаштування власного простору.

Стосовно етногенезу росіян впродовж сто-
літь ведеться полеміка, однак землі, де форму-
вався російський етнос, не були слов’янськими. 
В історичних джерелах відомості про росій-
ський етнос датуються XI–XII ст. Дослідники 
зауважують, що на майбутній етнічній території 
росіян (Верхньому Поволжі) проживали різні 
фіно-угорські племена: меря, весь, чудь, водь та 
інші. Саме вони вважаються автохтонним насе-
ленням Росії. Про те, що фіно-угри є спокон-
вічним корінним населенням Центральної Росії, 
стверджували у своїх працях провідні російські 
історики: В. Ключевський, М. Покровський, 
М. Любавський, А. Пресняков та інші. Археоло-
гічні відомості підтверджують, що згадані пле-
мена були носіями угро-фінської збирально-мис-
ливської культури. З метою пошуку нових земель 
та їх освоєння племена часто змінювали місце 
проживання, а тому, очевидно, мало уваги при-
діляли облаштуванню житла й прилеглої тери-
торії. Свого часу Микола Костомаров у «Двох 
руських народностях» переконливо зауважував 
про відмінність росіян від українців, зокрема у 
зовнішньому вигляді, одязі, поведінці, веденні 
домашнього побуту, звичаях та в господарській 
діяльності, техніці (Костомаров Н., 1861).

У процесі обговорення питання приходимо до 
необхідності з’ясувати значення базових термі-
нів, таких як народ, етнос, нація. Таке завдання 
студенти отримують для самостійної роботи, що 
дозволяє закріпити отримані знання, поглибити 
міркування з теми і сприяти розвитку критичного 
мислення.

Окремої уваги заслуговує розгляд теми «Спіл-
кування як основа професійної діяльності», у кон-
тексті якої обов’язково передбачаємо виконання 
завдання із самостійної роботи студентів із теми 

«Національні особливості мовленнєвого етикету 
українців». З’ясовуємо, що у спілкуванні укра-
їнців переважають такі риси, як: контактність 
(відкритість, готовність до комунікації), емпа-
тія (здатність до співпереживання), емоційність, 
делікатність, доброзичливість, толерантність, 
любов до гумору, сміху, волелюбність. Саме ці 
характеристики й постають визначальними у мен-
тальному портреті нації.

У контексті вивчення питань «Невербальні 
засоби спілкування» та «Гендерні особливості 
спілкування» окрему увагу присвячуємо висвіт-
ленню національної специфіки невербальних 
засобів спілкування українців. У процесі розгляду 
питання переконуємося, що найбільш актуаль-
ними жестами були ті, які мали на меті проявити 
шанобливість, доброзичливість, позитивну нала-
штованість, ввічливість, гречність співрозмовни-
ків. Були, звісно, й такі жести, що підкреслюють 
схильність до експресивності й різкості у критич-
них ситуаціх. Загалом ми називаємо ту ж сукуп-
ність ментальних ознак, які уже було наведено 
вище. Окремо звертаємо увагу на специфіку жіно-
чих жестів та міміки, що значною мірою демон-
струють владу у ситуації спілкування незалежно 
від її учасників (руки в боки; погрозливий жест 
правою рукою; зведені брови тощо). Таку активну 
жіночу роль у суспільстві пояснюємо особли-
вістю формування українського етносу. Йдеться 
про те, що українці впродовж становлення етносу 
пройшли усі стадії розвитку первісного суспіль-
ства, у тому числі матріархат і патріархат. Однак 
матріархальний устрій на землях, які сьогодні 
належать українському народу, затримався довше, 
ніж на інших, що й сприяло формуванню доміну-
ючої ролі жінки у традиційній культурі українців. 
І так само мало вплив на формування української 
ментальності.

Отже, що ж таке ментальність? Просимо сту-
дентів з’ясувати самостійно. Знаходимо кілька 
визначень. Для прикладу, у «Великому тлумач-
ному словнику української мови» знаходимо 
пояснення, що ментальність – «від. лат. mens 
(mentis) спосіб мислення, склад душі) – харак-
теристика специфіки сприйняття та тлумачення 
світу в системі духовного життя того чи іншого 
народу, нації, соціальних суб’єктів, що уособлю-
ються певними соціокультурними феноменами» 
(Великий тлумачний словник сучасної україн-
ської мови: 250000, 2005).

Ментальністю називають сукупність осо-
бливостей нації, які сформувалися під впливом 
визначених умов. Доходимо висновків, що, попри 
численні об’єктивні обставини, історично зумов-
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лені обмеження, випробування, українці залиша-
лися відкритими до спілкування людьми, завжди 
обирали життя за нормами свободи, у тому числі 
індивідуальної. Український народ віддавна опи-
рався на демократичні цінності, проявляв схиль-
ність до ліберальності значно більшою мірою, ніж 
його оточення.

Пробуємо разом простежити, чи змінюється мен-
тальний портрет українця з часом. Які ментальні 
ознаки змінюються, а що залишається незмінним? 
Як це проявляється у спілкуванні сьогодні?

Висновки дослідження. У дослідженні було 
закцентовано увагу на лінгвокультурологічному 
аспекті навчання мови, продемонстровано прак-
тичні прийоми роботи, які засвідчили взаємодію 
мови та культури, мови та етносу, мови та мен-
тальності народу. Завдяки такому викладу матері-
алу студенти не лише здобувають базові знання, 
а й поглиблюють сприйняття мови як культурної 
цінності, що забезпечує національну цілісність 
народу і природний розвиток кожної окремої осо-
бистості у її ментальному полі.
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DER EINSATZ VON DIGITALEN MEDIEN IM DAF-UNTERRICHT

Der Artikel widmet sich der Anwendung digitaler Technologien in Deutsch als Fremdsprache. Digitale Formate sowie 
Informations- und Kommunikationstechnologien sind seit langem in unser Leben eingegangen und ein wesentlicher 
Bestandteil davon geworden. Sie verändern die Art und Weise, wie wir im beruflichen und privaten Bereich kommuni-
zieren, Informationen suchen und verarbeiten, Fremdsprachen lernen und verwenden. Der Einsatz digitaler Medien ist 
ein wichtiger Bestandteil eines erfolgreichen Fremdsprachenunterrichts: In letzter Zeit ist er zum Leitmotiv moderner 
Unterrichtsmethoden geworden. Auf diese Veränderungen zu reagieren und mit ihnen Schritt zu halten, ist eine Heraus-
forderung für Schulen und Hochschuleinrichtungen auf der ganzen Welt. Was sollte getan werden, um unsere Kinder auf 
Benutzer sozialer Netzwerke aufmerksam zu machen? Wie kann man lernen, um den Einfluss digitaler Informationen kri-
tisch wahrzunehmen und für Bildungszwecke zu nutzen? Welche Kompetenzen werden im digitalen Zeitalter benötigt? Die 
Autorin versuchte diese Fragen in ihrem Artikel zu beantworten. Das moderne Leben ist ohne Mobiltelefone, insbesonde-
re für junge Menschen, nicht vorstellbar. In letzter Zeit haben mobile Geräte auch einen bestimmten Platz im Lernprozess 
eingenommen. Der Autor erläuterte die Möglichkeiten zur Verwendung mobiler Anwendungen im Unterricht. Nämlich 
Kahoot, Quizlet, Lernsnacks. Quizlet ist ein kostenloses Programm, das nach dem Prinzip der Lernkarten arbeitet und 
ermöglicht, mit ihnen Vokabeln zu trainieren. Kahoot ist eine interaktive mobile Anwendung für verschiedene Lerngrup-
pen, mit der Sie Ihr Wissen testen und das Material spielerisch und synchron wiederholen können. Learning Snacks ist 
eine mobile Anwendung, mit der Sie problemlos Schulungsmaterialien, Videos, Bilder und Umfragen verwenden können. 
Diese Anwendung kann als Einführung in ein neues Thema oder als Ergebnis und Wiederholung des Lernmaterials ver-
wendet werden. So kann der Lernprozess interessant und interaktiv gestaltet werden und die Motivation der Schüler zum 
Erlernen von Fremdsprachen steigern.

Schlüsselwörter: Medienkompetenz, künstliche Intelligenz, Bildungsprozess, digitale Technologien, digitale Anwen-
dungen, interaktives Whiteboard, Digitalkamera.
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ЗАСТОСУВАННЯ ЦИФРОВИХ МЕДІАЗАСОБІВ  
НА ЗАНЯТТІ З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

Статтю присвячено застосуванню цифрових технологій на занятті з німецької мови як іноземної. Цифро-
ві формати та інформаційно- комунікаційні технології вже давно увійшли в наше життя і стали його невід-
дільною частиною. Вони змінюють способи нашого спілкування у професійній та приватній сферах, пошуку 
та опрацювання інформації, вивчення та використання іноземних мов. Використання цифрових медіа – важ-
ливий компонент успішного проведення уроку іноземної мови: останнім часом це стало лейтмотивом сучасної 
методики навчання. Реагувати на ці зміни та не відставати від них – це виклик, який стоїть перед школами 
та закладами вищої освіти у цілому світі. Що потрібно зробити, щоб наші діти були обізнаними користува-
чами соціальних мереж? Як навчитися критично сприймати потік цифрової інформації та використовувати 
потрібне в навчальних цілях? Які компетенції необхідні в епоху дигіталізації? На ці запитання спробувала 
дати відповіді авторка статті. Сучасне життя неможливо уявити без мобільних телефонів, особливо це 
стосується молоді. Останнім часом мобільні пристрої зайняли також певне місце в навчальному процесі. 
Авторкою окреслено шляхи застосування мобільних додатків на занятті, а саме Kahoot, Quizlet, Learning 
Snacks. Квізлет – це безкоштовна програма, яка працює за принципом флеш-карток і дає змогу за їх допо-
могою тренувати лексику. Кахут – це інтерактивний мобільний додаток для різних навчальних груп, за допо-
могою якого можна проводити перевірку знань та повтор матеріалу в ігровий та синхронний спосіб. Learning 
Snacks – це мобільний додаток, де легко можна застосовувати навчальні матеріали, відео, картинки, опиту-
вання. Його можна використовувати як введення в нову тему або підсумок та повторення вивченого матері-
алу. Таким чином, процес навчання можна зробити цікавим та інтерактивним, підвищити мотивацію учнів 
до вивчення іноземних мов.

Ключові слова: медійна компетенція, штучний інтелект, навчальний процес, цифрові технології, цифрові 
додатки, інтерактивна дошка, цифрова камера.
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APPLICATION OF DIGITAL MEDIA IN GERMAN LANGUAGE

The article is devoted to the application of digital technologies in German as a foreign language. Digital formats 
and information and communication technologies have entered our lives long ago and have become an integral part of 
it. They change the way we communicate in the professional and private spheres, search and process information, learn 
and use foreign languages. The use of digital media is an important component of a successful foreign language lesson: 
recently it has become the leitmotif of modern teaching methods. Responding to and keeping up with these changes is a 
challenge, that facing schools and higher education institutions all around the world. What should we do to make our 
children aware users of social networks? How to learn to perceive critically the flow of digital information and use it for 
educational purposes? What competencies we need in the digital age? The author tried to answer these questions in her 
article. Modern life is impossible to imagine without mobile phones, especially for young people. Recently, mobile devices 
have also taken a certain place in the learning process. The author outlined ways how to use mobile applications in class. 
Namely Kahoot, Quizlet, Learning Snacks. Quizlet is a free program that works on the principle of flash cards and allows 
you to use them to train vocabulary. Kahoot is an interactive mobile application for different groups, with which you can 
test your knowledge and repeat the material in a game and synchronous way. Learning Snacks is a mobile application 
where you can easily use training materials, videos, pictures, surveys. This application can be used as an introduction to 
a new topic or the result and repetition of the studied material. Thus, the learning process can be made interesting and 
interactive, increase students' motivation to learn foreign languages.

Key words: media competence, artificial intelligence, educational process, digital technologies, digital applications, 
interactive whiteboard, digital camera.
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Problemstellung. Sprachen verändern sich fort-
laufend. In 2021 ist vieles andere üblich als zum 
Beispiel noch im Jahr 2011. Der Einzug der Digita-
lisierung macht es notwendig, Schule komplett neu 
zu denken: Bis heute orientieren sich unsere Bil-
dungsvorstellungen an den Normen und Werten des 
20. Jahrhunderts. Somit werden Schülerinnen und 
Schüler für die Aufgaben der Vergangenheit vor-
bereitet, nicht aber auf eine sich zunehmend verän-
dernde Gesellschaft und ihre Herausforderungen. Die 
Zukunft erfordert jedoch eine neue Art der intellektu-
ellen und emotionalen Vorbereitung. Und zwar unter 
fairen Bedingungen.

Analyse aktueller Forschungen. Das Problem 
der Nutzung digitaler Werkzeuge im DaF- Unter-
richt wurde von vielen ausländischen Autoren schon 
längst untersucht: R. Dietmar, N. Würffel, R. Lankau, 
J. Hattie u.a. Die Autoren erklären die Komponen-
ten der digitalen Kompetenz, die effiziente Nutzung 
von offenen Quellen, untersuchen die Begriffen wie 
künstlerischer Intelligenz, Cyber- Sicherheit etc. Die 
Digitalisierung verändert unsere globale Gesellschaft 
derzeit tiefgreifend und auf allen Ebenen. Schon ein 
Blick auf die sich derzeit rasant weiterentwickelnde 
Forschung zur Künstlichen Intelligenz zeigt, wohin 
es in naher Zukunft gehen wird. Es werden Jobs ent-
stehen, die sich heute niemand vorstellen kann. Diese 
Situation schafft Unsicherheiten: Wie sollen wir Bil-
dungsziele für junge Menschen bestimmen, wenn wir 
keine Vorstellung haben, welche Bildungsinhalte die 
Gesellschaft morgen und übermorgen benötigt?

Das Ziel des Artikels. Im folgenden Beitrag wer-
den einige aktuelle Auffälligkeiten in der deutschen 
Standardsprache zusammengefasst, die im Zusam-
menhang mit der rasanten Entwicklung von digita-
len Medien für den Deutschunterricht relevant sein 
könnten. Der Einsatz von digitalen Medien ist ein 
wichtiger Bestandteil des Fremdsprachenunterrichts: 
Leitmotiv moderner Methodik. In der Realität gibt 
es unter den Lehrenden nach wie vor Bedenken und 
Angst gegenüber digitalen Medien.

Hauptteil. Mensch, egal ob alt oder jung, kann 
sich sein Leben ohne digitale Medien nicht vor-
stellen. Wir sind, manche mehr, manche weni-
ger, aktive Nutzer unterschiedlichster Netzwerke, 
die im WWW zu finden sind. Als Lehrer sollten 
wir diese Mannigfaltigkeit auch nutzen, um näher 
an die Bedürfnisse unserer Lerner zu kommen. In 
dieser Welt können wir uns sowohl verlieren, aber 
auch viel Unterstützung finden, dazu brauchen wir 
die bestimmten Adressen, wo man leicht passende 
Videos findet, und wo man Arbeitsblätter konzipiert, 

wo man Tests, Rätsel und andere kleine Aufgaben 
leicht erstellen kann.

Man spricht von Medienkompetenz schon seit 
langer Zeit. Unter diesem Begriff meinte man zuerst 
Radio und Fernsehen, die tief in die Lebenswelt der 
Kinder vermehrt haben. Heutzutage brauchen die Ler-
nenden Medienkompetenz nicht nur, um im Unter-
richt die angebotenen Medien für ihr Lernen nutzen 
zu können; sie ist eine Schlüsselkompetenz zur Teil-
habe an der Gesellschaft und umfasst viele wichtige 
Aspekte: Wissen über Medien, Fähigkeit zur Medi-
enkritik, Fähigkeit zur Mediennutzung, Fähigkeit zur 
Mediengestaltung. (Rösler, Würffel, 2017: 157)

Die digitale Kompetenz einer Lehrperson hat viele 
Komponenten. Dazu gehören:

– Medienkompetenz und die Fähigkeit, Informa-
tionen kritisch einzuschätzen,

– die Bereitschaft zur Zusammenarbeit und ein 
Verständnis für Sicherheit im Internet,

– die effiziente Nutzung von offenen Quellen,
– die Unterstützung der Lernenden bei der Ent-

wicklung der Fähigkeit, digitale Technologien und 
Lernplattformen effizient zu nutzen und gleichzeitig 
ihre Problemlösungskompetenz – nicht zuletzt für 
die Anwendung in realen Lebenssituationen – zu 
entwickeln,

– das Verständnis von Begriffen wie Künstli-
cher Intelligenz, virtueller und augmented reality, 
Cyber-Sicherheit etc. (Rösler, Würffel, 2017: 159)

Viele Studien zeigen, dass Medienverhalten von 
Kindern und Jugendlichen in der ganzen Welt stark 
zugenommen hat. Also, digitale Medien sind für die 
meisten Kinder und Jugendlichen ein fester Bestand-
teil ihrer Lebenswelt.

An Laptop und PC lernen die Schüler vor allem 
den verantwortungsvollen Umgang mit dem Internet 
kennen. Sie erfahren über E-Mail und die wichtigsten 
Webseiten (Google, Wikipedia, Youtube, Lernplatt-
formen, Soziale Netzwerke, Nachrichten-Seiten oder 
die schuleigene E-Learning Plattform). Besonders 
häufig nutzen junge Menschen soziale Medien, zu 
denen E-Mails (elektronische Post), Foren (virtueller 
Ort zum Meinungsaustausch und zu den Diskussio-
nen), Blogs (tagebuchartige Webseiten mit chrono-
logischen Einträgen), Podcasts (Audio und Videoda-
teien im Internet), Internettelefonie (Skype), virtuelle 
Klassenzimmer (Audio und Video- Konferenzsys-
tem). (Rösler, Würffel, 2017: 127)

Man vermutet, dass digitale Bildung sogar viel 
besser als herkömmliche Bildung ist: Mit künstli-
cher Intelligenz ausgestattete Lernsoftware gene-
riert auf die individuellen Bedürfnisse jedes einzel-
nen Schülers zugeschnittene Aufgaben. Das Lernen 
am Tablet-Computer macht Spaß, visuelle Medien 
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verbessren den Lernprozess maximal. Außerdem 
ärgert sich Lernsoftware nie über Schüler und ist 
unendlich geduldig. Sie ist immer und überall im 
Internet und auf Tablets oder Smartphones verfüg-
bar. Und sie veraltet nie, da Updates in Echtzeit 
über das Netz eingespielt wird. Die Rolle des Leh-
rers wandelt sich zu der eines Lernbegleiters, der 
die Schüler auf ihrer mehr oder weniger autonomen 
Lernreise begleitet.

Ein sinnvolles Beispiel hierfür ist das europäi-
sche Projekt eTwinning: Eine Kommunikations- und 
Kooperationsplattform für Lehrkräfte und ihre Klas-
sen in ganz Europa. eTwinning kann sinnvoll im 
Fremdsprachenunterricht eingesetzt werden, weil es 
die datengeschützte Kommunikation von Lehrkräften 
und Schülern mit ihren Austauschpartnern in einem 
anderen europäischen Land erlaubt. Schüler können 
über das Internet in Diskussionsforen, über Blogs, 
Chats oder Videokonferenzen miteinander arbeiten 
und kommunizieren. Authentische Kommunikation 
über digitale Messenger-Dienste kann die Schü-
ler motivieren, den Unterricht bereichern und das 
Fremdsprachenlernen fördern. Internationale Zusam-
menarbeit von Schülern in ganz Europa über digitale 
Plattformen wie eTwinning kann auch die Fähigkeit 
zur Zusammenarbeit, interkulturelle Kompetenzen 
und Nationen übergreifende Verständigung vermit-
teln und auf diese Weise womöglich zu einer besseren 
Welt beitragen.

Digitale Medien, Geräte und Lernsoftware können 
und dürfen herkömmliche Unterrichtsmethoden nicht 
vollständig ersetzen. Dies gilt nicht zuletzt auch für 
soziale Netzwerke, da diese ganz besondere Risiken 
und Nebenwirkungen bergen. In bestimmten, sorgfäl-
tig gewählten Unterrichtssituationen können soziale 
Netzwerke, wie alle anderen herkömmlichen oder 
digitalen Medien und Geräte auch, einen sinnvollen 
Betrag zum schulischen Lern- und Bildungsprozess 
leisten. Vgl., Ralf Lankau: Kein Mensch lernt digital.

Tablet und Smartphone
Vor allem Smarthphones sind häufig aus dem 

Alltag der Schüler kaum wegzudenken. Anstatt aber 
die Geräte sinnvoll in den Unterricht zu integrie-
ren, werden oft strikte Verbote verhängt. Damit geht 
viel Potenzial verloren. Für Schulen mit Smartpho-
ne-Verbot bietet sich zum Beispiel der Einsatz von 
Schul-Tablets mit eingeschränkten Funktionen an. 
An vielen Universitäten werden heute Smartphones 
bereits häufig dafür benutzt, dass Studenten während 
des Unterrichts an einer Befragung teilnehmen kön-
nen. Dies wäre durchaus auch für Schulen mit ent-
sprechender Ausstattung denkbar. So kann der Lehrer 
nachvollziehen, ob die Schüler dem Unterricht fol-
gen (können) und die Inhalte verstehen. Gleichzeitig 

werden die Schüler zum Mitdenken und Mitmachen 
motiviert. Darüber hinaus gibt es viele mobile Apps 
zur Lernunterstützung, die in den Schulunterricht 
integriert werden können. Bei dem Einsatz dieser 
beiden digitalen Medien ist die richtige Balance ent-
scheidend. (Lankau, 2017: 45)

Digitale Tools, Apps, Lernplattformen etc. können 
den Unterricht enorm bereichern, denn in Zeiten von 
Home Schooling ist Bildung unter den Bedingun-
gen der Digitalität aktuell. Aber egal ob im Distanz-, 
Hybrid- oder Präsenzunterricht, digitale Tools passen 
in vielen Lernszenarien. Unter diesen Tools kann man 
drei Programme vorstellen, die benutzerfreundlich 
sind und für Lehrkräfte und Lernende sehr gut ein-
setzbar sind.

Beim ersten handelt es sich um Learning Snacks. 
Hier lassen sich Videos, Bilder, Umfragen problem-
los einsetzen. In dem selbstständigen Lernen kann am 
Smartphone, am Tablet, am PC gelernt werden. Man 
kann Learning Snacks in den Fächern als Einführung 
in ein neues Thema oder als Zusammenfassung oder 
Wiederholung eines bereits erarbeiteten Stoffgebiets 
anwenden. Es gibt auch eine neue Funktion, bei der 
es darum geht, dass Lernende selbst oder in Gruppen 
einen Learning Snack erstellen.

Der zweite Tool, der man gerne im Unterricht 
benutzen kann, ist das Programm «Kahoot». Es gilt 
als Klassiker unter den digitalen Tools. Kahoot ist 
ein interaktives Quiztool für verschiedene Lern-
gruppen. Die Fragen werden von der Lehrkraft über 
einen Beamer eingespielt und die Schülerinnen und 
Schüler antworten mit ihrem Smartphone, Tablet 
oder PC. Mit Kahoot kann man Wissensüberprü-
fungen bzw. Stoffwiederholungen auf spielerische 
und synchrone Weise durchführen. Einen Account 
benötigt nur die Lehrkraft. Hier ist die Webseite von 
Kahoot: https://kahoot.com.

Der dritte Tool Quizlet wurde bereits 2005 in 
Kalifornien gegründet und verzeichnet laut eigener 
Aussage monatlich über 50 Millionen User weltweit. 
Quizlet ist ein Karteikartenlernprogramm, das für 
jeden Gegenstand und jedes Thema geeignet ist, in 
dem Begriffe und Definitionen gelernt werden. Man 
kann Lernsets natürlich selber für die eigenen Schü-
lerinnen und Schüler erstellen oder auf jene anderer 
User zugreifen. Diese können ohne Anmeldung auf 
Quizlet üben. Hier geht es zur Homepage von Quiz-
let https://quizlet.com/ Großer Beliebtheit erfreut sich 
die Funktion Quizlet Live, das vor allem Kommuni-
kation und Zusammenarbeit zwischen den Schülerin-
nen und Schülern fördert.

Der hohe Grad an Medialität wird im Unterricht 
durch den Einsatz eines interaktiven Whiteboard, 
Beamer, Digitalkameras erreicht.
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Beamer haben schon vor Jahren die meisten 
Overhead-Projektoren abgelöst, und zählen trotzdem 
bereits zu den eher älteren digitalen Medien. Mitt-
lerweile gehören Beamer zur technischen Grundaus-
stattung fast jeder Schule. Eine modernere Alterna-
tive sind interaktive Whiteboards. Diese sind eine 
Mischung aus traditioneller Tafel und einem an einen 
Computer angeschlossenen Beamer. Whiteboards 
bieten viele neuartige digitale Elemente, die für einen 
effektiven Schulunterricht genutzt werden können.

Eine weitere Möglichkeit ist der Einsatz von 
Digitalkameras und digitalen Videokameras. Diese 
können in verschiedenen Fächern für beispielsweise 
Dokumentation oder für kreative Projekte einge-
setzt werden. Heute werden Digitalkameras aber 
auch oft durch Smartphones ersetzt. Für die Gestal-
tung von virtuellen Aufgaben und Übungen sollte 
man sich genau überlegen, wie man die digitalen 
Medien, mit denen man arbeiten möchte, didaktisch 
sinnvoll nutzen kann.

Da Vermittlung von Informationen in der Regel 
auf zwei Arten (auditiv und visuell) erfolgt, wird der 
Unterricht durch Digitalisierung effektiver.

Auditiv: Der Lehrer erklärt den Inhalt und durch 
Diskussion werden die Schüler dazu angeregt, selbst 
über den Sachverhalt nachzudenken.

Visuell: Die Informationen werden bildlich oder 
schriftlich dargestellt. Früher meist durch Tafel + 
Kreide oder Folien auf dem Overhead-Projektor, 
heute oft durch Beamer oder Whiteboard (dazu später 
mehr). (Hattie, 2009: 30)

Diverse Studien (z.B. Bertelsmann 2014) bele-
gen, dass sich ein höherer Lernerfolg einstellt, wenn 
beide Techniken in Kombination eingesetzt werden, 
das heißt Informationen auditiv und visuell darge-
stellt werden. Im Gegensatz dazu, werden Lernende 
bei dem Einsatz von nur einer Methode, auditiv oder 
visuell, weniger angesprochen und nehmen dement-
sprechend weniger Informationen auf.

Schlussfolgerung. Also, der Einsatz von digitalen 
Medien im DaF-Unterricht bringt mit sich nicht nur 
die Vorteile, sondern auch Nachteile.

Der richtige Medieneinsatz, in diesem Fall von 
Laptop und Tablet, kann viele positive Effekte haben:

– Motivationale Effekte. Digitale Medien können 
Lernende dazu motivieren, sprachlich verständliche 
und interessante Texte zu erfassen.

– Stärkere Kooperation der Schüler untereinander. 
Lernende können mit Menschen in aller Welt kom-
munizieren, kooperieren und interagieren.

– Höhere Medienkompetenz. Lernende können 
ihre Medienkompetenz stärken. Digitale Medien kön-
nen ein mobiles Lernen unterstützen.

– Höhere kognitive Komplexität. Lernenden kön-
nen sich gut informieren und entsprechende Informa-
tion erhalten.

Allgemein lässt sich sagen: je anspruchsvoller 
und interaktiver das Visuelle, desto mehr werden die 
Schüler angesprochen und animiert im Unterricht 
mitzudenken und mitzumachen. Für die Schüler ist 
es z.B. attraktiver, mit dem Smartphone Fragen zu 
beantworten, als dem Lehrer eine Schulstunde lang 
zuzuhören und auf die Tafel zu starren.

Falscher oder unkontrollierter Einsatz digitaler 
Medien durch in Medienkompetenz ungeschulte Leh-
rer kann auch negative Auswirkungen haben:

– Ablenkung und Störfaktor im Unterricht. Häu-
fig stört unkontrollierter Gebrauch von Medien im 
Unterricht dem Ablauf der Stunde.

– Negative Folgen für Kommunikation, Schrei-
ben und Rechnen. Soziale Medien arbeiten häufig mit 
schriftlichen Texten. Die dazu nötige Schreibkompe-
tenz fehlt bei einigen Lernenden.

– Generelle Probleme sind darüber hinaus mög-
liches Cybermobbing und Computer- oder Inter-
netsucht.

Der Lernerfolg durch den Einsatz digitaler Medien 
ist abhängig von individuellen Voraussetzungen der 
einzelnen Schüler und dem inhaltlichen Fokus. So 
führt etwa Vorwissen über das Medium zu besserem 
Lernerfolg. Höhere Interaktion mit dem Medium führt 
in der Regel zu mehr geistiger Anstrengung. Auch die 
individuell unterschiedliche Motivation beim Ein-
satz von digitalen Medien ist entscheidend. Bildung, 
soziologische Faktoren (Schichtzugehörigkeit, ökon. 
Verhältnisse) haben dagegen keinen direkten Einfluss 
auf den Lernerfolg. Auffällig ist aber, dass bestimmte 
Lernangebote eher von leistungsschwächeren Schü-
lern bevorzugt werden.

Bei digitaler Bildung und Medienkompetenz müs-
sen Schüler und Eltern selbst aktiv werden. In den 
Schulen sind digitale Medien zwar vertreten, der 
aktuelle Stand ist aber noch weit von internationalen 
Vorbildern entfernt. Sind die Technologien vorhan-
den, werden diese leider nur wenig bis selten genutzt. 
Dies liegt in der Regel an mangelndem Geld und 
ungeschulten Lehrkräften. Um das gesamte Potenzial 
der digitalen Bildung auszuschöpfen, muss sich das 
Schul- und Bildungssystem mit der Digitialisierung 
und seinen Schülern weiterentwickeln.
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УПРОВАДЖЕННЯ ГЕЙМІФІКАЦІЇ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС  
В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ

У статті висвітлено особливості імплементації, сутність та переваги гейміфікації для здобувачів вищої 
освіти. Зазначено, що недостатня активність та мотивація студентів до участі у навчальному процесі при-
зводять до застосовування викладачами нових методик та підходів для підвищення активності студентів та їх 
бажання до навчання. За численними спостереженнями викладачів було виявлено, що навчання у формі гри пози-
тивно впливає на мотивацію набуття знань та залучення до навчального процесу. Гейміфікація – новіша концеп-
ція, ніж навчання на основі гри. Йдеться про використання елементів дизайну відеоігор для мотивації в різних 
неігрових контекстах. У нашій роботі представлено концепцію та сучасний стан гейміфікації, яка використо-
вується у навчанні у закладах вищої освіти. Розглянуто дослідження, обговорення та оцінки, засновані на огляді 
літератури та аналізі реалізації концепції гейміфікації у навчанні у вищій школі. Наведено приклади платформ, 
що використовують гейміфікацію як основний навчальний елемент. Охарактеризовано відмінні риси гри, які віді-
грають ключову роль у гейміфікації: учасники, проблеми/завдання, бали, рівні, значки, ранжування користувачів 
за їхніми досягненнями. Зазначено, що гейміфікація безпосередньо не пов’язана зі знаннями та вміннями, а лише 
впливає на поведінку, бажання та мотивацію студентів і тим самим призводить до їхнього самовдосконалення. 
Визначено та охарактеризовано основні кроки ефективної стратегії впровадження гейміфікації в електронне 
навчання. Розглянуто низку найпопулярніших інструментів для гейміфікації, які є вебінструментами і не вимага-
ють встановлення спеціального програмного забезпечення. Зазначено можливості гейміфікації однієї з найпопу-
лярніших освітніх платформ Moodle, що використовується системами дистанційного навчання (LMS – Learning 
Management System) для управління навчальним процесом, яка пропонує студентові різноманітні електронні кур-
си з навчальними ресурсами та завданнями. Доведено, що гейміфікація та її застосування в освітньому процесі є 
необхідною передумовою забезпечення повноцінного та всебічного розвитку здобувачів вищої освіти.

Ключові слова: гейміфікація, ігрове навчання, електронне навчання, освітня платформа, система дистан-
ційного навчання.
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IMPLEMENTATION OF GAMIFICATION IN THE EDUCATIONAL PROCESS  
IN THESE TERMS AND CONDITIONS

The article covers the features of implementation, the essence and benefits of gamification teaching foreign language 
at higher educational institutions. It is noted that the lack of students’ activity and motivation to participate in the 
educational process leads to the use by teachers of new methods and approaches to increase students’ activity and their 
desire to learn smth. According to numerous lecturers’ observations, it was found that learning in the form of games 
has a positive effect on the motivation to acquire knowledge and involvement in the learning process. Gamification is a 
newer concept than game-based learning. It is about using video game design elements to motivate in different non-game 
contexts. Our paper presents the concept and current state of gamification, which is used in higher education. Research, 
discussions and evaluation are based on a review of the literature and analysis of the implementation of the concept of 
gamification in higher education. Examples of platforms that use gamification as the main learning element are given. 
The distinctive features of the game that play a key role in gamification are characterized: participants, problems / 
tasks, points, levels, icons, ranking of users according to their achievements. It is noted that gamification is not directly 
related to knowledge and skills, but only affects the behavior, desire and motivation of students and thus leads to their 
self-improvement. The main steps of an effective strategy for the introduction of gamification in e-learning are identified 
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and characterized. A number of the most popular gaming tools are considered, which are web tools and do not require 
the installation of special software. Possibilities of gamification of one of the most popular educational platforms Moodle 
are mentioned, that is used by Distance Learning Systems (LMS – Learning Management System) in order to manage 
the learning process, which offers students a variety of electronic courses with learning resources and tasks. It is proved 
that gamification and its application in the educational process is a necessary prerequisite for ensuring the full and 
comprehensive development of higher education.

Key words: gamification, game-based learning, e-learning, mobile game based learning, educational platform, 
Learning Management System.

Постановка проблеми. Існує безліч причин, 
з яких студенти витрачають значну кількість часу 
на ігри. Незалежно від того, чи то грають в ігри 
для розслаблення, чи просто для задоволення, чи 
задоволення своїх потреб у змаганнях, ігри є час-
тиною нашого повсякденного життя.

Сьогодні ігрові концепції дедалі частіше засто-
совуються в інших сферах, аніж просто стандартне 
ігрове середовище. Можна сказати, що осно-
вним принципом кожної гри є досягнення певної 
мети. Незалежно від того, чи ця мета – виграти 
приз, виконати завдання, перемогти суперника 
чи посісти перше місце в таблиці лідерів, це, без 
сумніву, механізм, який включає мотивацію, залу-
чення, емоції та певний поведінковий шаблон. 
У даному разі елементи гри застосовуються в 
неігрових контекстах, таких як маркетинг, бізнес, 
електронна комерція, освіта, робоче середовище, 
соціальні медіа тощо. Цей процес називається 
гейміфікацією (Anderson, Rainie, 2012: 299–302).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Термін «гейміфікація» був уперше згаданий ще в 
2008 р. (Anderson, Rainie, 2012). Звичайно, масове 
впровадження нових технологій робить геймі-
фікацію чудовим інструментом для звернення 
до нових користувачів та збереження існуючих. 
Ось деякі приклади використання гейміфікації: 
Foursquare, Red Critter Tracker, Crowdrise, Open 
Badges тощо (Glover, 2013: 1999–2008).

Хоча гейміфікація використовує ігрову меха-
ніку для перетворення навчального досвіду на 
гру, ігрове навчання інтегрує ігри в навчальний 
процес, щоб навчити певної навички або досягти 
цілі навчання. Ігри, по суті, використовуються як 
навчальна діяльність, щоб дати студентам можли-
вість отримувати нові знання або набори навичок 
у веселій та захоплюючій формі. Усі навчальні 
ігри зазвичай мають правила та конкретні цілі, і 
студенти, ризикуючи «програти», беруть участь. 
Інша важлива відмінність між гейміфікацією та 
ігровим електронним навчанням полягає у тому, 
що в ігровій стратегії навчання вміст розроблений 
так, щоб вписуватися в рамки гри.

За словами Каппа, гейміфікація – це «вико-
ристання залучених ігрових механік, естетики 
та ігрового мислення людини, що мотивує до дії, 

сприяє навчанню та вирішенню проблем» (Kapp, 
2012). Гейміфікація – це використання ігрового 
мислення, підходів та елементів у контексті, від-
мінному від ігрового. Існує безліч визначень цього 
поняття, що збігаються і можуть бути узагальнені 
так: гейміфікація – це інтеграція елементів гри та 
ігрового мислення у різних видах діяльності, що 
не є безпосередньо іграми.

Виклад основного матеріалу. Ігри мають 
деякі відмінні риси, які відіграють ключову роль 
у гейміфікації:

– users – учасники (студенти);
– challenges/tasks – проблеми/завдання, які 

виконують користувачі задля просування вперед 
чи досягнення визначених цілей;

– points – бали, які накопичуються в результаті 
виконання завдань;

– levels – рівні, які користувачі проходять 
залежно від балів;

– badges – значки, які служать нагородою за 
виконання завдань;

– ranking of users – ранжування користувачів 
за їхніми досягненнями.

За словами Габе Ціхермана (Giang, 2013), вико-
ристання ігрової механіки поліпшує здібності 
засвоєння нових навичок на 40%. Ігрові підходи 
призводять до вищого рівня зацікавленості та 
мотивації користувачів-студентів до діяльності та 
процесів, в яких вони беруть участь. Ігрова меха-
ніка знайома користувачам, тому що більшість із 
них грала або продовжує грати у різні ігри.

Основною проблемою сучасної освіти є недо-
статня активність та мотивація студентів до участі 
у навчальному процесі. Через це викладачі нама-
гаються застосовувати нові методики та підходи, 
щоб підвищувати активність студентів та мотиву-
вати їх до навчання. Одним із можливих рішень 
є винагорода зусиль та досягнення результатів 
високими балами, що призводить до підвищення 
мотивації, до участі та активності. Це рішення 
засноване на використанні ігрових елементів у 
процесі навчання.

Гейміфікація в освіті – це використання ігрової 
механіки та елементів в освітньому середовищі. 
Електронне навчання, що базується на викорис-
танні сучасних електронних технологій, створює 
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сприятливі умови для здійснення гейміфікації – 
процесів обробки даних студентів та відстеження 
їх прогресу автоматично, а програмні засоби 
можуть створювати детальні звіти.

Упровадження ігрових елементів в освітній 
процес є логічним, оскільки їм притаманні ті самі 
риси, що й для ігор. Дії користувачів в іграх спря-
мовані на досягнення конкретної мети (перемоги) 
за наявності певних перешкод. В освітньому про-
цесі існує мета навчання, яка повинна бути досяг-
нута шляхом активної участі у навчальних заходах 
або взаємодії з навчальним змістом. Відстеження 
прогресу гравців у іграх є важливим елементом, 
оскільки наступні кроки та ходи базуються на 
їх результатах. В освіті ж відстеження прогресу 
учнів має велике значення для досягнення цілей 
навчання. Шлях навчання студентів визначається 
досягнутими рівнями знань та вмінь (Glover, 
2013: 1999–2008). Співпраця між студентами в 
освітньому процесі є ключовим моментом для 
ефективного впровадження активного навчання. 
Тоді як тренувальні ігри мають сильний змагаль-
ний елемент, то основна увага в навчальному про-
цесі спрямована на розвиток навичок співпраці, 
колективної роботи та відповідальності за виступ 
групи замість змагання між студентами.

Гейміфікація безпосередньо не пов’язана зі 
знаннями та вміннями. Вона впливає на поведінку, 
прихильність та мотивацію учнів, що може при-
звести до вдосконалення знань та вмінь (Huang, 
Soman, 2013).

Розроблення ефективної стратегії впрова-
дження гейміфікації в електронне навчання 
передбачає глибокий аналіз існуючих умов та 
наявних програмних засобів. Основні кроки стра-
тегії включають:

1) Визначення особливостей студентів.
Коли викладачі застосовують нові підходи в 

навчальному процесі, важливо визначити осо-
бливості студентів (профілі), щоб установити, чи 
будуть нові інструменти та техніки підходити для 
них. Ключовими та вирішальними чинниками є 
схильність студентів до взаємодії з навчальним 
змістом та участі у навчальних заходах, що носять 
змагальним характер.

Викладачам важливо визначити та врахувати, 
які навички потрібні учасникам (студентам) для 
досягнення цілей – чи вимагають завдання та 
діяльність спеціальних умінь. Якщо вправи дуже 
легкі або складні, можливі демотивація та нега-
тивний результат. Мотивація студентів брати 
участь у тренінгу залежить від контексту навчаль-
ного процесу та того, що випливає в результаті їх 
досягнення (Huang, Soman, 2013).

2) Визначення цілей навчання.
Цілі навчання повинні бути конкретними та 

чітко визначеними. Метою освітнього процесу є 
досягнення цілей навчання, оскільки інакше вся 
діяльність (включаючи гейміфікацію) здавати-
меться безглуздою. Цілі визначають, який освіт-
ній зміст та діяльність слід включати в навчаль-
ний процес і підбір відповідної ігрової механіки 
та прийомів для їх досягнення.

3) Створення навчального змісту та завдань з 
елементами гейміфікації.

Навчальний зміст повинен бути інтерактив-
ним, цікавим та насиченим мультимедійними еле-
ментами. Тренінгові заходи повинні бути розро-
блені з урахуванням навчальних цілей і дозволяти 
таке (Simões, Redondo, Vilas, 2013: 345–353):

–	 Виконання завдань кілька разів (кілька 
спроб) – завдання повинні бути розроблені так, 
щоб студенти могли повторити їх у разі невдалої 
спроби. Дуже важливо створити умови та можли-
вості для досягнення кінцевої мети. У результаті 
повторень студенти вдосконалять свої навички.

–	 Доцільність – завдання повинні бути такими, 
що реально виконати. Вони мають бути зрозумі-
лими та адаптованими до потенціалу та рівня ква-
ліфікації студентів.

–	 Підвищення рівня складності – кожне 
наступне завдання є більш складним, що вимага-
тиме більше зусиль від студентів і відповідатиме 
їхнім нещодавно набутим знанням та навичкам.

–	 Вирішення завдань кількома шляхами – для 
того щоб розвивати різноманітні навички у сту-
дентів, у них повинна бути можливість досяг-
нути вирішення завдання різними шляхами. Це 
дає змогу студентам будувати власні стратегії, 
що є однією з ключових характеристик актив-
ного навчання.

4) Додавання ігрових елементів та механізмів.
Ключовим елементом гейміфікації є включення 

завдань, які студенти повинні виконувати. Вико-
нання завдань призводить до накопичення балів, 
переходу на вищі рівні та виграшу нагород. Усі ці 
дії спрямовані на досягнення наперед визначених 
цілей навчання. Які елементи будуть включені в 
навчання, залежить від визначених цілей (які зна-
ння та навички слід набути в результаті виконання 
завдання). Діяльність, яка вимагає самостійної 
роботи студентів, приносить індивідуальні наго-
роди (наприклад, значки). Діяльність, що вимагає 
взаємодії з одногрупниками, є соціальним елемен-
том навчання, вони роблять студентів частиною 
великого навчального співтовариства, результати 
є загальнодоступними та видимими (наприклад, 
таблиці лідерів) (Huang, Soman, 2013).
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Існує багато інструментів для гейміфікації. 
Деякі з них є вебінструментами (хмарні служби) 
і не вимагають установлення спеціального про-
грамного забезпечення та дозволяють доступ у 
будь-який час і з будь-якого місця. Серед найпо-
пулярніших інструментів гейміфікації – Socrative, 
Kahoot!, FlipQuiz, Duolingo, Ribbon Hero, 
ClassDojo, Goalbook.

BadgeOS та його доповнення BadgeStack – це 
безкоштовний плагін для WordPress, який автома-
тично створює різні типи досягнень та сторінки, 
необхідні для налаштування системи значків.

Mozilla Open Badges – це проєкт, метою якого є 
ідентифікація та визнання набутих знань та нави-
чок учнів поза класом – результатів неформаль-
ного навчання. Через проєкт Mozilla Open Badges 
кожен може вигравати та відображати значки 
через спільну технічну інфраструктуру (Mozilla 
Open Badges).

Сьогодні навчальні заклади використовують 
системи дистанційного навчання (LMS – Learning 
Management System) для управління навчальним 
процесом та пропонують різноманітні електронні 
курси з навчальними ресурсами та завданнями. 
LMS дає змогу інтегрувати інструменти Web 2.0, 
що поліпшує їх функціональність та відпові-
дає новим освітнім парадигмам, необхідним для 
співпраці між учасниками навчання.

LMS є придатним середовищем для ігрової 
діяльності, оскільки вони мають інструменти для 
автоматичного відстеження результатів та про-
гресу студентів. Можна отримати дані про час, 
витрачений учасником на перегляд та взаємодію 
із вмістом. Студентам пропонується бути актив-
ними учасниками дискусій, форумів та блогів, 
брати участь у розробленні навчального змісту 
шляхом створення вікі-сторінок.

Сьогодні LMS пропонує нові функції, пов’я-
зані з гейміфікацією. Docebo пропонує дода-
ток Gamification, що дає змогу адміністраторам 
створювати значки або нагороди, які студенти 
можуть виграти після завершення діяльності в 
системі LMS.

Accord LMS пропонує безліч соціальних функ-
цій, які сприяють співпраці та побудові команди. 
Таблиці лідерів та значки винагороджують досяг-
нення студентів.

Blackboard має інструмент досягнень і дає 
змогу студентам здобути визнання за свою роботу. 
Нагородження студентів мотивує та заохочує до 
участі в курсах. Викладачі можуть указати крите-
рії видачі значків та сертифікатів.

Moodle – одна з найпопулярніших навчаль-
них платформ, яка дає змогу викладачам управ-

ляти навчальним процесом в Інтернеті. Moodle 
належить до тих систем LMS, які розробляють та 
пропонують функції, спрямовані на полегшення 
гейміфікації навчального процесу. Розглянемо 
деякі можливості гейміфікації платформи Moodle 
(Muntean, 2011: 323–329; Henrick, 2013):

Фото/аватар користувача. Профілі користу-
вачів містять поле для завантаження фотографії, 
тому студенти можуть додати фотографію чи ава-
тар до свого профілю.

Видимість успішності студентів. Прогрес 
допомагає користувачам зрозуміти, що їхні дії, які 
спочатку можуть здатися незначними, пов’язані у 
більшу цілісність і ведуть до досягнення певної 
мети. Платформа Moodle пропонує можливості 
візуалізації успішності студентів на електронних 
курсах за допомогою панелі Progress. Панель 
виконання – це плагін Moodle, що візуально пока-
зує, які завдання мають виконати студенти, та 
їхній прогрес у курсі. Прогрес відстеження мож-
ливий завдяки опції «Завершення відстеження».

Відображення результатів виконаних завдань. 
Результати вікторин або завдань, що визначають 
рівень набутих студентами знань та навичок, 
можна візуалізувати в додатковому блоці курсу 
«Результати виконаних завдань». Блок результатів 
може містити результати студентів із найвищими 
та/або найнижчими оцінками або групові резуль-
тати і тим самим створювати конкурентний харак-
тер навчання.

Рівні. The Level up! – це блок, що відображає 
поточний рівень слухачів на курсі та успішність 
на наступних рівнях. The Level up! – це плагін 
Moodle, який автоматично збирає та характе-
ризує дії студентів-користувачів за заздалегідь 
визначеними правилами. Викладачі можуть 
установити кількість рівнів, навички, необхідні 
для їх виконання, кількість балів, отриманих за 
завдання. Існує можливість відображення рей-
тингу студентів.

Зворотний зв’язок. Миттєвий і позитивний 
відгук є основною причиною, завдяки якій сту-
денти-користувачі відчувають мотивацію, залу-
чення та заохочення. Тести та завдання, а також 
усі інші види робіт у Moodle надають можливості 
для зворотного зв’язку – загального, конкретного, 
для правильних відповідей або для неправильних 
відповідей. Зворотний зв’язок може бути викорис-
таний як корекція дій учнів і може бути стимулом 
та мотиватором до подальшої діяльності на освіт-
ній платформі.

Відзнаки. Відзнаки можна отримати студентам 
після завершення певних завдань або для досяг-
нення певного рівня знань та компетентностей. 
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Вони можуть використовуватися для відобра-
ження досягнень та нагород. Освітня платформа 
Moodle має функцію відстеження завершення 
виконання завдань, яку можна активувати для 
кожного курсу. Цей параметр дає змогу викла-
дачам оцінювати студентів за кожне виконане 
завдання. MoodleBadges Free – це бібліотека від-
знак, яку можна отримати в нагороду за отримані 
знання, вміння та досвід навчання. MoodleBadges 
розроблені для роботи в Moodle 2.5, Moodle 2.6 
і Moodle 2.7, в Інтернеті, планшетах та iPhone, а 
також можуть працювати з Mozilla Open Badges.

Таблиця лідерів. Ranking Block – це плагін для 
Moodle, який показує таблицю студентів-лідерів 
на основі їхніх балів. Блок рейтингу відстежує 
включені заходи та накопичує бали студентів на 
основі функції завершення курсу. Таблиці ліде-
рів бачать усі користувачі, вони є способом отри-
мання визнання від інших учнів. Студенти можуть 
побачити свій рівень і порівняти свої результати 
з досягненнями одногрупників. Таблиці лідерів 
заохочують студентів та спонукають їх бути більш 
активними учасниками навчального процесу.

На платформі Moodle існують різні способи 
впровадження гейміфікації. Особливості сис-
теми – автоматична обробка даних та відстеження 
успішності студентів, а також відстеження завер-
шення виконання поставлених викладачем запи-
тань та завдань.

Висновки. Гейміфікація та її застосування в 
освітньому процесі є необхідною передумовою 
забезпечення повноцінного та всебічного розви-
тку здобувачів вищої освіти, формування компе-
тенцій та надкомпетентнісних навичок.

Важливою частиною успішної гейміфікації є 
зміст та навчальний матеріал. Проведені спосте-
реження показали, що значна кількість студентів 
не бажає брати участь у гейміфікованій версії кур-
сів. Ось чому навчання у формі гри завжди має 
бути вибірковим, а не обов’язковим. Підсумкові 
оцінки та реальні результати не повинні залежати 
від навчання у формі гри. Упроваджуючи ігрові 
елементи в онлайн-курси, викладачі не пови-
нні забувати, що основною метою є підвищення 
мотивації учнів та додавання цінності традицій-
ному викладанню та навчанню, а не грі.
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КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ  
ЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ

У статті охарактеризовано основні критерії, показники та рівні сформованості етичної компетентності 
майбутніх учителів. На основі результатів аналізу вітчизняних наукових джерел, філософської та психолого-
педагогічної літератури з’ясовано, що проблеми етики є предметом розгляду сучасної педагогіки. Це зумовлено 
стрімким розвитком сучасної освіти та, відповідно, зміною підходу до підготовки майбутніх учителів інозем-
ної мови. Проаналізовано ключові засади, на яких базується система критеріїв та показників етичної компе-
тентності майбутніх учителів іноземних мов. На основі трактування поняття «етична компетентність», 
окреслених педагогічних особливостей формування етичної компетентності ми визначили такі критерії сфор-
мованості етичної компетентності: мотиваційний (характеризує сформованість у майбутніх учителів про-
фесійно-етичних мотивів та сприяє посиленню мотивації майбутніх учителів іноземних мов на продовження 
самоосвіти в етичній сфері); когнітивний (характеризує рівень знань майбутніх учителів іноземних мов з етич-
ної компетентності та передбачає усвідомлення слухачами необхідності підвищення власного етичного рівня); 
операційний (передбачає наявність умінь вирішувати професійні завдання з етичної точки зору та зростання 
рівня готовності майбутніх учителів до реалізації отриманих знань у своїй професійній діяльності). Зазначено, 
що показник є компонентом критерію. Його використання допомагає оцінити і деталізувати якість та рівень 
сформованості етичної компетентності майбутніх учителів. Охарактеризовано рівні сформованості етичної 
компетентності майбутніх учителів іноземних мов. Формування етичної компетентності майбутніх учителів 
іноземних мов відбувається в процесі фахової підготовки, а розвиток цієї компетентності передбачає прохо-
дження практики і підвищення кваліфікації.

Ключові слова: етика, етична компетентність, критерії, показники, рівні, майбутній учитель, іноземні мови.
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CRITERIA, INDICATORS AND LEVELS OF FORMATION  
OF ETHICAL COMPETENCE OF FUTURE TEACHERS OF FOREIGN LANGUAGES

The article outlines the main criteria, indicators, and levels of ethical competence of future teachers. Based on the 
results of the analysis of national scholarly sources, philosophical, and psychological-pedagogical literature, it has been 
found that the problems of ethics are among the subjects of modern pedagogy. This is conditioned by the rapid development 
of modern education and the change in the approach to the training of future foreign language teachers that accompanies it. 
The research analyzed the key principles that serve as a basis for the system of criteria of foreign language teachers’ ethical 
competence. According to the interpretation of the concept of “ethical competence” as well as certain pedagogical features 
of ethical competence, we have identified the following criteria for the formation of ethical competence: motivational 
(characterizes the formation of professional and ethical motives of future teachers and enhances the motivation of future 
foreign language teachers to continue self-education); cognitive (characterizes the future teachers’ knowledge of ethical 
competence and provides students with the awareness of the need to develop their own ethical value system); operational 
(indicates the presence of skills to solve professional problems from an ethical point of view and provides for an increase in 
the level of future teachers’ readiness to implement the acquired knowledge in their professional activities). It is also noted 
that an indicator is a part of a criterion. Its implementation helps to evaluate and elaborate the quality and level of future 
teachers’ knowledge of ethical competence. The research also characterizes the levels of formation of ethical competence 
of future foreign language teachers. The formation of this competence takes place in the process of professional training, 
while the development of this competence involves actual hands-on practice and further in-service training.

Key words: ethics, ethical competence, criteria, indicators, levels, future teacher, foreign languages.
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Постановка проблеми. Переорієнтація сучас-
ної професійно-педагогічної освіти на європейські 
стандарти передбачає підготовку компетентного 
фахівця, здатного діяти практично, застосовувати 
індивідуальні техніки та досвід успішних дій у 
ситуаціях професійної-етичної діяльності та соці-
альної практики. Нові завдання школи висувають 
усе більше вимог до професійності у викладаць-
кій діяльності, одним із найважливіших компо-
нентів якої є етичний компонент.

Аналіз досліджень. Проблема етичної компе-
тентності вчителя завжди була предметом уваги 
науковців (Н. Кузьміна, А. Маркова, В. Сластьо-
нін та ін.). В останні роки проводилась низка 
досліджень щодо визначення моделей профе-
сійної компетентності педагога (О. Білостоцька, 
Л. Карпова, І. Кулагіна, Л. Фрідман та ін.) 
(Колодько, 2005: 15). Водночас проблема етич-
ної компетентності вчителя у формуванні етичної 
культури учнів не знайшла належного відобра-
ження в науковій літературі. Проблемам етики 
педагога в контексті розвитку ідей гуманізму при-
свячені праці видатних представників наукового 
напряму гуманістичної психології: А. Маслоу, 
К. Роджерса, В. Франкла, Ф. Перлза. Базовими в 
гуманістичній психології є поняття «відповідаль-
ність», «любов», «самореалізація», «самоактуалі-
зація», які за своєю суттю становлять категоріаль-
ний апарат етики (Білостоцька, 2008: 296).

Педагогічна етика є стрижнем педагогічних 
систем, які створені Ш. Амонашвілі, М. Гузик, 
О. Захаренко, І. Івановим, Є. Ільїним, С. Лисен-
ковою, В. Шаталовим, В. Караковським (Хоружа, 
2004: 25).

Мета статті – розкрити основні критерії, 
показники та рівні сформованості етичної компе-
тентності майбутніх учителів іноземних мов.

Виклад основного матеріалу. Відомі вчені 
й педагоги минулого розробили етичне ядро 
педагогічного ідеалу, який у сучасних умовах 
майже не змінився, проте суттєво вдоскона-
лився. У процесі історичного розвитку зміст 
етики у складі педагогічного ідеалу формувався 
та набував цілісності. Як багатокомпонентне 
явище він увібрав у себе такі складники, як 
загальні моральні вимоги до педагога (любов до 
дітей, добро, чесність, увічливість, тактовність, 
справедливість, відповідальність, сумління 
тощо); єдність професійних знань і моральних 
чеснот; міра виховного впливу, педагогічний 
такт; готовність педагога до самореалізації, 
прагнення до самоосвіти та самовдосконалення; 
громадянський, національний, народний харак-
тери (Федоров, 2012: 37).

На основі трактування поняття «етична ком-
петентність», педагогічних особливостей форму-
вання етичної компетентності майбутніх учителів 
іноземних мов ми визначили рівні сформованості 
етичної компетентності, що застосовуються під 
час оцінювання практики роботи педагогічних 
колективів, визначення недоліків й прорахунків 
згідно з вимогами формування етичної компе-
тентності.

Отже, вважаємо за необхідне виділити такі 
критерії та показники сформованості етичної ком-
петентності майбутніх учителів іноземних мов:

– мотиваційний (характеризує сформованість 
у майбутніх учителів професійно-етичних моти-
вів та сприяє посиленню мотивації майбутніх 
учителів іноземних мов на продовження самоос-
віти в етичній сфері);

– когнітивний (характеризує рівень знань 
майбутніх учителів іноземних мов з етичної 
компетентності та передбачає усвідомлення слу-
хачами необхідності підвищення власного етич-
ного рівня);

– операційний (передбачає наявність умінь 
вирішувати професійні завдання з етичної точки 
зору та зростання рівня готовності майбутніх вчи-
телів до реалізації отриманих знань у своїй про-
фесійній діяльності).

Ці критерії характеризують етичну компетент-
ність та гармонійно доповнюють одне одного. 
Завдяки їх поєднанню стає можливим кількіс-
ний та якісний аналіз досліджуваного поняття. 
Застосування мотиваційного критерію дає змогу 
визначити рівень мотивації в процесі формування 
етичної компетентності майбутніх учителів іно-
земних мов, виявити залежність цього процесу 
від стійкості емоційних переживань. Відобра-
жаючи особливості процесу формування етич-
ної компетентності, цей критерій показує те, яке 
місце мотивації відводиться його основі.

Завдання когнітивного критерію полягає у 
вивченні ступеня знань майбутніх учителів про 
природу етичної компетентності. Він відображає 
рівень і дієвість знань про сутність таких мораль-
них цінностей, як доброта, відповідальність, 
справедливість, працелюбність, ступінь розу-
міння ціннісного ставлення, а також рівень знань 
про свої права і свободи.

Операційний критерій характеризує практич-
ний аспект формування етичної компетентності 
майбутніх учителів. Він визначає ступінь сфор-
мованості навичок взаємодії зі світом з етичної 
точки зору, показує, як у процесі перетворюваль-
ної діяльності, спрямованої на себе і навколиш-
ній світ, реалізуються основні положення етичної 
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компетентності. Операційний критерій дозво-
ляє зіставити рівень етичних знань і практичних 
навичок, умінь та засобів реалізації основних 
положень етичної компетентності в конкретній 
поведінці. На нашу думку, операційний критерій 
відіграє провідну роль у структурі етичної компе-
тентності майбутніх учителів іноземних мов.

Результативність діяльності суб’єкта з етич-
ної точки зору залежить від рівня сформованості 
знань про природу етичної компетентності, сту-
пеня вироблення навичок етичної взаємодії із 
собою та світом, емоційного стану особистості в 
момент реалізації окресленої діяльності (Андрій-
чук, 2003: 13).

Показник є компонентом критерію. Показник – 
це типовий і конкретний вияв того чи іншого ком-
понента. Його використання допомагає оцінити і 
деталізувати якість та рівень сформованості етич-
ної компетентності майбутніх учителів. Показ-
ники повинні бути унікальними, об’єктивними, 
повними, надійними та зрозумілими (Корольова, 
2014: 264).

Для реалізації цих критеріїв та показників 
нами обрано характеристики-індикатори, запро-
поновані В. Білоусовою: ступінь вияву, вираже-
ність, міцність, глибина, повнота, дієвість, соці-
альна значущість характеристик, що вивчаються, 
самостійність у реалізації етичних знань, умінь та 
навичок (Петренко, 2011: 28). Вони оцінюються 
за чотирибальною шкалою. Така шкала відобра-
жає чотири рівні сформованості етичної компе-
тентності майбутніх учителів іноземних мов: еле-
ментарний (низький), репродуктивний (середній), 
продуктивний (достатній) та творчий (високий).

Творчий рівень узагальнює, що знання про 
природу етичної компетентності є різнобічними, 
повними, глибокими та повністю усвідомле-
ними. Розуміння сутності таких цінностей, як 
увічливість, доброта, справедливість, скром-
ність, відповідальність, делікатність, тактовність, 
працелюбність відповідає етичним принципам. 
Перетворювальна діяльність, спрямована на себе 
та інших із застосуванням етичної компетентності, 
має систематичний характер. Майбутній учитель 
іноземних мов умотивований та готовий до про-
фесійно-етичної перетворювальної діяльності.

Продуктивний рівень передбачає, що знання 
про природу етичної компетентності є досить 
повними. Розуміння сутності таких моральних 
цінностей, як увічливість, доброта, справед-
ливість, скромність, відповідальність, делікат-
ність, тактовність, працелюбність, відповідають 
етичним принципам. Відомості про природу 
етичної компетентності здобувають ситуативно 

(шляхом самостійного вивчення). Мотивація до 
професійно-етичної діяльності не є достатньо 
сформованою.

Репродуктивний рівень сформованості етичної 
компетентності означає те, що знання про сутність 
та природу етичної компетентності присутні, але 
не досить стійкі. Майбутній учитель іноземних 
мов розуміє сутність понять увічливості, доброти, 
скромності, відповідальності, делікатності, так-
товності, працелюбності. Мотивація до профе-
сійно-етичної діяльності майже відсутня, а також 
немає мотивів для подальшого розвитку та вдо-
сконалення своїх етичних навичок.

Елементарний рівень передбачає те, що знання 
про природу етичної компетентності є дуже повер-
ховими. Майбутні вчителі не розуміють повною 
мірою етичної сутності людяності, ввічливості, 
гідності, доброти, справедливості, скромності, 
відповідальності, делікатності, тактовності, пра-
целюбності. Мотивація до професійно-етичної 
діяльності відсутня.

Зрозуміло, що майбутні учителі іноземних 
мов, оцінка сформованості етичної компетент-
ності яких має елементарний рівень, потребують 
найбільшої уваги в процесі роботи з формування 
етичної компетентності. З ними необхідно працю-
вати індивідуально, залучаючи до роботи кура-
торів груп. У роботі з майбутніми вчителями, у 
яких ознаки етичної компетентності сформовані 
на репродуктивному, продуктивному і творчому 
рівнях, також потрібно вживати спеціальних захо-
дів, спрямованих на формування етичної компе-
тентності, адже молодій людині потрібна допо-
мога у моделюванні в її індивідуальній свідомості 
образу кращого «Я».

Завдяки проведенню перевірки сформованості 
критеріїв можна визначити основні моральні 
якості особистості (людяність, доброзичливість, 
увічливість, чуйність, співчуття, скромність, 
співпереживання, справедливість, делікатність, 
тактовність, відповідальність) та ознаки їх вияву, 
які входять до структури етичної компетентності 
майбутніх учителів, що допоможе в процесі 
формування цього поняття та окреслить головні 
напрями роботи щодо його формування.

Висновки. Отже, зважаючи на логіку дослі-
дження, ми розуміємо змодельований в індиві-
дуальній свідомості майбутнього вчителя образ 
свого найкращого «Я», що слугує мотивом пере-
творювальної діяльності суб’єкта, яка ґрунту-
ється на принципах ціннісного ставлення до себе 
та інших, а також на знанні своїх прав і свобод 
та вмінні їх захистити. Основними моральними 
цінностями, що входять до структури етичної 
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компетентності майбутніх учителів, є, на нашу 
думку, людяність (повага до людини та її гід-
ності), милосердя (співпереживання, готовність 
допомогти), доброта (чуйне ставлення до всього 
живого), справедливість (об’єктивне, неупе-
реджене ставлення до себе та світу, пов’язане з 
поняттям невід’ємних прав людини), обов’язок 
та відповідальність (усвідомлений обов’язок від-
повідати перед своїм сумлінням і суспільством за 
кожний вчинок, дію, слово), увічливість (увічливе 
ставлення до оточення), делікатність (повага до 

людей у спілкуванні), тактовність (відчуття такту 
та міри в спілкуванні з іншими людьми). Педа-
гогічна етика пройшла у своєму розвитку шлях 
від абстрактного ідеалу вчителя до комплексного 
інтегративного утворення, базової ідеї функці-
онування багатьох педагогічних систем, основу 
яких становлять ідеї гуманного ставлення вчителя 
до учнів, їх психологічної підтримки, ініціативи, 
творчості, відповідальності, особистого прикладу 
поведінки, доброти, співчуття, свободи самовиз-
начення та ін.
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BLENDED PEDAGOGICAL PRACTICE:  
EXPERIENCE, LEADERSHIP, AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT

The term “blended learning” has been clarified among other related terms – “e-learning”, “hybrid online 
model”, “mixed-mode instruction”, “hybrid or mixed learning”, “personalized learning”, “differentiated learning”, 
“technology-mediated instruction”, “web-enhanced instruction” – in the context of pedagogical teacher training 
practice. Specific pedagogical modelling strategies to conduct such blended teacher training practice at school 
have been elaborated on. The objectives of the blended teacher training practice have been pointed out, such as: 
1) to encourage students to be active and creative during practice; 2) to set online standards for a group or class; 
3) to create the structure of the course of educational pedagogical practice with recommendations and requirements; 
4) to make clear instructions for tasks; 5) to choose strategies to ensure critical thinking and cooperation in the 
Internet format; 6) to rank technologies to provide instruction and assessment to facilitate the formation of an online 
classroom community; 7) to coordinate communication channels with students using Internet tools; 8) to provide 
quality feedback and reflection with digital tools. Ways to enhance students’ motivation have been highlighted. Creative 
type of pedagogical work has been focused on. New additional skills of an efficient teacher of the 21st century have 
been commented on in relation to blended pedagogical practice, such as: problem solving, critical thinking, creativity, 
people management, coordination with others, emotional intelligence, judgment and decision making, negotiation skills, 
cognitive flexibility. Essential rules for giving clear instructions have been listed. The importance of self-assessment 
and self-reflection has been enlarged on. The scheme of such students’ self-assessment and self-reflection during their 
blended teacher training practice at school has been given. Pros of blended teacher training practice have been 
pointed out, the strongest one being an opportunity to give personalized instruction to every student. Technological 
literacy among teachers as one of the key problems has been pointed out among the cons of using blended teacher 
training practice. The list of recommendations has been drawn out as a result of the study.

Key words: blended learning, pedagogical teacher training practice, teaching digital resources, computer-mediated 
learning, online teaching technologies, learning motivation.
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ЗМІШАНА ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА:  
ДОСВІД, КЕРІВНИЦТВО ТА ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Термін «змішане навчання» роз’яснений серед інших суміжних термінів – «електронне навчання», 
«гібридна онлайн-модель», «змішаний режим навчання», «гібридне або змішане навчання», «персоналізоване 
навчання», «диференційоване навчання», «технологічне навчання», «навчання через Інтернет» – й контексті 
навчальної педагогічної практики. Розроблено конкретні стратегії педагогічного моделювання для проведення 
такої змішаної навчальної педагогічної практики в школі. Указано цілі змішаної навчальної педагогічної 
практики: 1) спонукати студентів бути активними та творчими під час практики; 2) установити онлайн-
норми для групи або класу; 3) створити структуру курсу навчальної педагогічної практики з рекомендаціями 
та вимогами; 4) створити чіткі інструкції до завдань; 5) вибрати стратегії забезпечення критичного 
мислення та співпраці в Інтернет-форматі; 6) ранжувати технології для забезпечення надання інструкцій 
та оцінювання для сприяння формування онлайн-спільноти в класі; 7) узгодити канали зв’язку зі студентами 
за допомогою Інтернет-інструментів; 8) забезпечити якісний зворотний зв’язок і рефлексію за допомогою 
цифрових інструментів. Визначено шляхи підвищення мотивації студентів. Проаналізовано творчий тип 
педагогічної роботи. Нові додаткові навички ефективного вчителя 21 століття прокоментовані в контексті 
змішаної навчальної педагогічної практики: вирішення проблем, критичне мислення, творчість, управління 
людьми, координація з іншими, емоційний інтелект, формування суджень і прийняття рішень, уміння вести 
перемовини, когнітивна гнучкість. Зазначено основні правила надання чітких інструкцій. Здійснено наголос 
на важливості самооцінки й саморефлексії. Наведено схему такої самооцінки й саморефлексії студентами 
під час їхньої змішаної навчальної педагогічної практики в школі. Указано на позитивні аспекти змішаної 
навчальної педагогічної практики під час підготовки майбутніх учителів, найвагоміший із яких – можливість 
дати індивідуальні інструкції кожному студенту. Технологічна грамотність серед учителів як одна з ключових 
проблем відзначена серед мінусів використання змішаної навчальної педагогічної практики. За результатами 
дослідження складено перелік рекомендацій.

Ключові слова: змішане навчання, навчальна педагогічна практика, навчальні цифрові ресурси, комп’ютерне 
навчання, технології онлайн-викладання, навчальна мотивація.

Formulation of the problem. Blended peda-
gogical teacher training practice provides opportu-
nities for engagement that grow into empowerment 
as students work hard to see their ideas come to 
fruition. These methodological recommendations 
help students learn specific pedagogical modelling 
strategies to conduct the teacher training practice 
at school. This guideline includes elements of the 
21st century which are needed to succeed at work 
and in life over the coming century. Thus, com-
plex of problem-solving, critical thinking, creativ-
ity, people management, coordinating with others, 
emotional intelligence, judgment and decision mak-
ing, negotiation, cognitive flexibility are valuable 
and needed in order to develop the best possible 
solutions for teachers-to-be.

The aim of the study is to define the rationale 
for blended pedagogical practice in order to enhance 
student engagement and benefit from collaborative 
learning. 

The task of the paper is to study a guiding defi-
nition for blended learning, benefits, rationale for 
expansion, and professional development.

Presenting the main research material. In the 
present circumstances of lockdown blended peda-
gogical practice is the perfect way out. But before 
the explanation and description of this new kind of 
practice, some words should be said about the term 
“blended learning” as it is quite obvious that blended 
teacher training practice is based on blended learning.

It should be noted that in spite of the fact that 
the term “blended learning” has been used for more 
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than twenty years and is especially popular nowa-
days, there is still no widespread agreement either 
on the term itself, or its definition. We have come 
across that this term can be exchanged by “b-learn-
ing” (Banados, 2006), “e-learning” (Shepard, 2005), 
“hybrid online model” (Martyn, 2003), “mixed-mode 
instruction” (DeChambeau, 2011), “hybrid or mixed 
learning” (Stracke, 2007), “personalized learning” 
or “differentiated learning” (Basye, 2018), “tech-
nology-mediated instruction” (Lineberger, 2009; 
Nelson, 2000), “web-enhanced instruction” (Mul-
len, 2005) and others. There were attempts made to 
clarify somehow these terms. Scientists G. Smith and 
H. Kurthen (2007) proposed to differentiate some 
related terms according to percentage of usage face-
to-face studying vs. online one, while C. R. Graham 
and C. Dziuban (2008), to avoid misunderstand-
ing, offered to think that blended learning is simply 
face-to-face learning with usage of online technolo-
gies. For the purpose of this article we suggest using 
C. R. Graham and C. Dziuban’s explanation.

Due to variety of terms and impossibility of sci-
entists to come to consensus about the only one, 
there is also a problem in the definition. For exam-
ple, J. Bersin (2004) gives the following explanation 
“Blended learning is the combination of different 
training “media” (technologies, activities, and types 
of events) to create an optimum training program for 
a specific audience” (Introduction, XV). C. J. Bonk 
and C. R. Graham (2006) propose the definition 
“the combination of face-to-face instruction with 
computer-mediated instruction” (p. 5), where these 
instructions differ in time, space, fidelity and human-
ness. M. Oliver and K. Trigwell (2005) give at least 
three definitions – “the integrated combination of tra-
ditional learning with web-based online approaches” 
(p. 17), where traditional learning means teaching 
in classrooms; “the combination of media and tools 
employed in an e-learning environment” (p. 17), 
where there is only the distance course – online teach-
ing – is possible without any offline one; and “the 
combination of a number of pedagogical approaches, 
irrespective of learning technology use”(p. 17).

So, as you can see, there is a great diversity in the 
attempts of the definition whereas we have cited only 
a small amount of them. Nevertheless, we can try to 
combine them and get the following: blended learn-
ing is a deliberate combination of online and offline 
contact time between students and teachers.

Coming back to blended pedagogical teacher 
training practice, we also consider that blended 
learning is a combination of online and face-to-face 
activities and other training modalities of pedagogi-
cal practice to develop not only professional skills but 

soft ones as well. Nowadays the use of blended learn-
ing is expanding globally. We even consider it to be 
a fast growing trend in higher education; it is evident 
in professional development training and in a num-
ber of educational programs. Blended learning prac-
tices are used by students, educators and faculty staff 
in various teaching and learning venues. The online 
tools available in blended courses can also signifi-
cantly enhance student engagement, ensuring that all 
students participate in course discussions and benefit 
from collaborative learning.

So, at first we planned our blended teacher train-
ing practice and set the following objectives in order 
to reach the outcomes:

1. Motivate students to be active and creative dur-
ing the practice (guiding, extrinsic and intrinsic moti-
vation).

2. Set online norms for the group or class (coor-
dinating with others, emotional intelligence, judg-
ment and decision making, negotiation, cognitive 
flexibility).

3. Establish a Course Structure of teacher training 
practice with recommendations and requirements.

4. Create clear task instructions.
5. Choose strategies for ensuring critical thinking 

and collaboration in an online format.
6. Range the technologies to support high-quality 

instruction and assessment (Zoom, Google Forms, 
Google Drawing, Google Classroom, Google Slides, 
Padlet, etc.) to nurture an online classroom community.

7. Discuss how to connect with students via online 
tools.

8. Provide quality feedback and reflection through 
digital tools.

To implement the first stage of our plan in order to 
enhance the effectiveness of our efforts we design tips 
how to kill students’ curiosity. Or – in other words – 
what should be avoided during our work.

Learning environment is focused on compliance 
to norms, standards and assessment. In terms of the 
higher school standards and requirements it is not an 
easy task to stimulate students’ curiosity and motiva-
tion. So, teachers should preclude the following situ-
ations which can reduce students’ motivation.

Dictate the learning domains. Whether offline or 
digital, individual or group, you’re the coordinator/
teacher/mentor. You decide what is to be learned when 
and how, and on whose grounds. Make the schedule, 
the curriculum, the tests, the grading system, the feed-
back loops, everything, because you know everything 
better than students. Give them everything prepared, 
designed by you, a teacher.

Limit learner’s choice. Voice and choice sound 
great in theory, but who knows better what a learner 
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needs than the teacher. The teacher is the only spe-
cialist in this sphere in the group. A student can’t set 
clear goals, give instructions etc.

Think in black and white. The teacher’s choice 
is the only right variant; no other opinions can be 
acceptable. And if students are wrong there is no need 
to wait when they correct or improved their decision, 
and solve the problem. Give them the ready answer 
or solution.

Focus on answers, not questions. No matter how 
they perform in your open-ended questions and proj-
ect-based learning tasks, the standards-based exams, 
university expectations aren’t like that. The process 
of thinking and analysing of a question is time-con-
suming, better to be focused on an answer.

Force awkward collaboration and forget cre-
ativity. Whenever you can impose a partner or group-
activity, do it. Collaboration is always productive 
even if the learning objective doesn’t seem to sug-
gest it. There is no time and possibilities for gaming, 
sound, and physical movement in the classroom, it’s 
difficult to manage.

Reject inquiry-based, project-based as not 
“research-based”. Research and data are the funda-
mentals of education. Measure data, calculate statis-
tics, design a big amount of diagrams, establish better 
data collection tools to measure the effectiveness of 
progressive learning tools yourself. If there’s no data 
showing it works, reject it.

Keep it academic. Keep the teachers training 
practice formal and academic. Never forget about 
the standards and the data. Learning standards are 
one way to ensure an even learning experience for 
all students.

Don’t evoke curiosity. Always prepare every-
thing yourself. Only you know what king of informa-
tion, when and where will be sought. Do not tell or 
show any doubts or hesitations in your own knowl-
edge as students must see you as the only source of 
information. Spend very little time creating prob-
lem-solving questions, modelling task for projects, 
upgrading information, or be without react when you 
realize your own knowledge is insufficient.

But, joking aside, as professionals, we have been 
paying attention to the changes happening in the 
workplace and how they are affecting us. We often 
ask ourselves if we are skilled for the profession in 
this rapid development, how to coordinate with oth-
ers, to make decisions, negotiate via digital resources 
etc. There are four types of work: creative (unique, 
imaginative, non-routine, and autonomous), skilled 
(standardized, talent-driven, professional), rote (rou-
tinized, outsourceable, and managed), robotic (algo-
rithmic and computerized). During planning of our 

practice we focused on creative work. Our students 
combined ideas that once seemed unrelated. Their 
newfound ideas helped us to reach the outcomes. Like 
inventors students created new forms and designed 
structures from scratch.

We have started to realize that we need more skills 
than earlier. We consider our students, future teach-
ers of the 21st century, will not be just those who are 
satisfied with one fact that they can read, write etc. in 
the foreign language, but those who can continually 
learn, unlearn, and relearn throughout their career.

In some instances, relearning could be the adap-
tion of what you know to a new reality, for example, 
smartphones. We used them solely as communica-
tion devices, and now they are minicomputers, even 
replace PC. Future teachers have to relearn how to 
use a phone, have to adapt some of skills to the future 
profession and will also have to learn new additional 
skills to succeed in the 21st century. Among them 
there are learning how to learn, note-taking (reflec-
tive journal), analysing information, spotting pat-
terns and trends (we recommend to combine ideas 
from the different resources). With the help of tech-
nology we can copy and paste, move blocks of text 
around, and group information differently, that give 
us a new perspective.

Communicating (written and oral) and collabo-
rating help our students to shape and implement their 
ideas into teacher training practice, it is difficult to 
overestimate these skills. Another vital skill is under-
standing and leveraging technology. Technology 
has been changing at an unprecedented pace, so we 
need to understand and keep on top of it. Sometimes 
it’s better to read articles in respected technology 
journals, as books may become quickly outdated.

Our guidelines for blended pedagogical practice is 
to bring together ideas on how we can use technology 
and the online environment to prepare students for 
synchronous educational time – be that face-to-face 
or online – and maximize learning, communication 
and collaboration in the classroom. The combina-
tion of a face-to-face instruction environment with 
an online environment within the same course allows 
not only capitalizing on the advantages of each but 
also catering for diverse learning styles and the needs 
of different students.

Giving the clear instruction is crucial to conduct 
a lesson or an activity. In order to get students’ atten-
tion they should be clear. So, we used short sentences; 
were chronological; supported students in their 
attempts; checked understanding.

At first most of the students seemed to have under-
stood it, but when they had to do instructions them-
selves, only a very small number of those students 



265ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

Fridrikh A., Bihunova S., Kuriata Yu. Blended pedagogical practice: experience, leadership,…

Table 1
I. School Practice Experience: Understanding Learners and Learning

I rarely 
consider 

and do this 
as a teacher 

assistant

I occasionally 
consider 

and do this 
as a teacher 

assistant

I frequently 
consider 

and do this 
as a teacher 

assistant

I always 
consider 

and do this 
as a teacher 

assistant
I apply what I know about learners’ psyche to my 
microteaching. 1 2 3 4

I consider psychological factors in language learn-
ing and psychological features of individual learners 
when I design microteaching learning experiences.

1 2 3 4

I discuss these questions with my students’ teacher of 
English: these definite students’ development, interests 
and instructional needs.

1 2 3 4

I incorporate the tools of language development, 
including academic language, into planning and 
instruction while microteaching.

1 2 3 4

I address individual needs of exceptional learners 
in my classes by adapting my instruction, materials, 
resources and tools.

1 2 3 4

I guide learners to take responsibility for their own 
learning and develop their learning autonomy. 1 2 3 4

I communicate verbally and non‐verbally in ways that 
demonstrate respect for the students while microteach-
ing in my classes.

1 2 3 4

I involve students in setting expectations for a posi-
tive and safe learning climate while conducting 
microteaching.

1 2 3 4

Total for Each Column

were able to fulfil all the requests. Some of them were 
ready to give up. But, we gave them the task to design 
essential rules for giving clear instructions. Some of 
them are presented below.

–	 Instructions should be as simple as possible and 
instructions need to be logical.

–	 As a teacher, we need to ask ourselves ques-
tions such as: What is the core command I am trying 
to convey? What must students know to complete the 
activity? Which information needs to be given first? 
What materials are needed?

–	 At first you should attract students’ attention. 
Then give all the instructions prior to the beginning 
of the activity.

–	 Make use of body language, written commands, 
etc, not only in spoken language. Try to demonstrate 
the task of the activity.

–	 Group the instructions and check their under-
standing. Be clear in order to reduce interruptions and 
misunderstandings. Creating well delivered instruc-
tions will help all types of students to understand 
them and reach the results.

The ability of self-assessment and self-reflection 
is crucial for students on practice, being in the role 
of teacher assistants, planning teaching, undertaking 

microteaching and generally supporting the English 
teachers. Let us demonstrate some tables developed 
from “An Interactive Guide to Understanding and 
Applying the InTASC Standards to Teacher Effec-
tiveness and Student Success” for teachers-to-be to 
reflect on and instructions for filling in: (1) Com-
plete the following sections rating whether you con-
sider and do listed in the statement points rarely, 
occasionally, frequently, or always in your teaching 
practice by circling the number that corresponds 
to how often you engage in behaviour. (2) Add up 
the numbers in each column to create a total for 
the Learner and Learning; Content Knowledge and 
Skills; Instructional Practices; and Professional 
Responsibility (Table 1).

We recommend students to consider exploring the 
standard, learning progression, and resources in the 
area for which they had the lowest total.

The results show that blended pedagogical prac-
tice is designed to meet personal learning needs of 
every student by allowing tutors to formulate indi-
vidual educational strategies and instructions. It com-
bines both – face to face and online communication 
between learners and educators. Due to this students 
can work with tutors when they are at university or 
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III. School Practice Experience: Instruction and Assessment
I use a variety of formative assessments in my classroom to determine what learners 
know and to provide them with the feedback while conducting microteaching. 1 2 3 4

I use data from assessments to help form future learning experiences. 1 2 3 4
I involve my students in generating criteria by which to assess their work. 1 2 3 4
I match the assessments I use to the type of learning goal(s) I am assessing. 1 2 3 4
For non-standardized assessments, I modify classroom assessments and conditions to 
enable learners with special needs to demonstrate their knowledge and skill. 1 2 3 4

I use technology to help teach knowledge, skills and concepts. 1 2 3 4
I vary the instructional role I assume based upon the objectives/outcomes of the lesson. 1 2 3 4
I guide learners to identify their own strengths and needs as learners and how to 
appropriately take responsibility for their own learning. 1 2 3 4

Total for Each Column

IV. School Practice Experience: Professional Responsibility and Development
I regularly take part in professional learning activities, use technology to get greater 
flexibility and access to continuing professional development. 1 2 3 4

I engage in non-required professional learning about the things I feel I need to improve. 1 2 3 4
I collaborate with my University teachers and group mates to review and reflect on a 
wide range of evidence of student learning to learn how effective our practices are and 
to explore ways to improve.

1 2 3 4

I explore and reflect upon how my personal identity affects my perceptions of students 
and can create bias while conducting my microteaching. 1 2 3 4

I help to establish a climate of trust, critical reflection and inclusiveness in the class-
room. 1 2 3 4

I share my plans and instruction and invite feedback from my group mates. 1 2 3 4
Total for Each Column
Sum

school, as well as use additional online resources at 
home. Another benefit pointed out is the potential 
which blended learning offers for independent learn-
ing. The online components can not only provide each 
learner with the possibility of recycling at their own 
speed and in their own time what they have already 
experienced, but can also offer extra opportunities 

for further learning both from course-specific mate-
rials and from materials from other web sources. In 
addition, such experiences can help students become 
less dependent on teachers and more self-reliant both 
during the course and in subsequent language learn-
ing experiences. Such independent experience can be 
enhanced by face-to-face preparation and follow up 

II. School Practice Experience: Subject Knowledge & Skills
I am aware of common student misconceptions in the subject I am to micro-teach 
these semesters and use this awareness when planning units and microteaching to 
ensure accurate student understanding.

1 2 3 4

I expand my personal subject matter knowledge by learning more about the subject 
I am to teach. 1 2 3 4

I keep in mind criteria of truly communicative activities while planning microte-
aching. 1 2 3 4

I keep in mind importance of students’ inner motivation providing opportunities for 
them to learn and apply literacy and communication skills while conducting my 
microteaching.

1 2 3 4

I engage learners in applying the methods of inquiry for the subject I am to micro-
teach. 1 2 3 4

I make learners apply their knowledge in meaningful real life contexts. 1 2 3 4
I engage students in activities that help them to learn and apply 21 century key skills. 1 2 3 4
I engage students in reflecting on the connections between what they are studying and 
what they already know. 1 2 3 4

Total for Each Column

Table 1 (Continued)
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in class guided by a teacher. They can ask teachers 
for some help or advice either at university (school) 
or online via digital resources, and work on their proj-
ects at home, using online materials. So, this approach 
leaves more space for students’ creativity and allows 
to dive deeper into subjects, using both offline and 
online opportunities. However, this method also has 
some cons. The successful realization of blended 
pedagogical practice depends on a number of fac-
tors. It requires high level of students’ motivation. 
Not all students engaged in blended teacher training 
practice have a sufficient level of motivation to study. 
For such students blended teacher training is a weak 
method since their motivation is poor. Inspiring stu-
dents and creating a personal curriculum for every 
learner becomes a real problem.

We have identified some pros of using blended 
teacher training practice. As we have already men-
tioned, the strongest side of blended learning is an 
opportunity to give personalized instruction to every 
student. They have access to helpful online materials 
anywhere and at any time. Students can benefit from 
digital materials, which include online libraries and 
different databases at any convenient time and place.

Blended pedagogical practice provides interac-
tive educational experience. Students can communi-
cate with tutors using videoconferencing and other 
ways of communication that enhance collaboration 
between them.

Obviously, there are cons of using blended 
teacher training practice. The technology can be 
challenging. One of the key problems is the tech-
nological literacy among teachers. Not all digital 
resources are easy to use. Moreover, blended learn-
ing makes teachers overwork. There is a great deal 
of additional work for teachers involved in blended 
pedagogical practice. They have to create syllabus, 
and dedicate a lot of time and effort to find the right 
balance between online and face-to-face learning. 
They have to motivate not only students, but them-
selves as well. Besides, students can experience cog-
nitive load. Some teachers overdo activities, content 
and tasks, overloading learners.

Having a digital-friendly educational environment 
may cause more plagiarizing from online resources. 
Moreover, there are a number of unreliable online 
resources with false data or unreliable facts.

Conclusions and perspectives of further 
research. Blended pedagogical practice, as any 
other method or approach, has its advantages and 
disadvantages. The combination of online educa-
tion and face-to-face training can be beneficial, but 
only when it is wisely applied. Sometimes there are 
risks to overbalance the methods, not all students are 
motivated, and some of them feel confused about it. 
However, we believe that the disadvantages of such 
teacher training practice can be overcome. What is 
more, if teachers provide strong support to students, 
more benefits will be gained.

As a result of this study, the following recom-
mendations can be made. Firstly, blended pedagogi-
cal practice presents many benefits such as flexibil-
ity, provision for different learning styles, increased 
collaborative opportunities and greater independent 
study potential. Nevertheless, there should be a defi-
nite topic and skills link between face-to-face and 
online work, which learners need to be made aware 
of. In terms of technical support, it is preferable to 
have introductory face-to-face computer sessions to 
aid sign up, navigation and communication. If stu-
dents have limited online learning experience, it is 
advisable to scaffold their participation by initially 
making involvement a course necessity and providing 
guided tasks. As confidence increases, they are likely 
to become more independently motivated to contrib-
ute in a less structured manner.

Incorporating blended pedagogical proactive in 
the way described above has proved to be a good 
compromise and does not take away face-to-face 
teaching time. In addition, it is another step towards 
the ideal of autonomous learners being responsible 
for their own progress and taking the necessary steps 
to meet their needs. Combining the advantages of 
face-to-face and blended learning opportunities such 
as blended pedagogical practice has proved a step in 
the right direction for this particular learning context.
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THE MAIN PRINCIPLES OF NEUROSCIENCE IN THE CONTEXT  
OF A “BRAIN-FRIENDLY” APPROACH TO TEACHING FOREIGN LANGUAGES

This article considers and systematizes the basic principles of neuroscience and points to their practical application 
in teaching foreign languages in higher education in the context of a new “brain-friendly” approach based on the 
concept of neurolanguage coaching. The basic principles of neuroscience, which are constants in neurolanguage, are 
also generalized. The examples of the usage of neuroscientific principles are given, which become key principles in the 
formation of a modern approach to teaching foreign languages. The concept of “neurolanguage coaching” is revealed 
and how the understanding of our brain can serve to optimize the learning process.

The relevance of the topic is due to the fact that only understanding how “our brain actually learns” gives foreign 
language teachers the opportunity to improve the level of foreign language teaching and make the teaching process 
naturally effective.

Neuroscience, and mainly practical research in this area helps us to better understand the problems that arise when 
teaching a foreign language both in a group (in the classroom) and individually with each student. Accordingly, knowing 
exactly how our brain works, “how it learns” gives us the opportunity to form a so-called “brain-friendly” approach to 
teaching a language.

The latest research in this area, which we relied on in our article is the study of the founder of the method 
“Neurolanguage coaching” Rachel Paling, neuroscience research “language socialization” by M. Lieberman, the work 
of Professor C. Kelly, practical research conducted at the University of Southampton and others.

Generalizing the key principles of neuroscience and applying them in practice in the context of a “brain-friendly” 
approach, gives us the opportunity to improve our teaching skills and make our own discoveries in the field of teaching.

Key words: neuroscience, “brain- friendly” approach, language socialization, neurolanguage coaching, motivation.
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ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ НЕЙРОНАУКИ В КОНТЕКСТІ  
«ДРУЖНЬОГО ДО МОЗКУ» ПІДХОДУ У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ

У цій статті розглянуто та систематизовано основні принципи нейронауки, вказано на їхнє практичне 
застосування під час викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах у контексті нового «дружнього 
до мозку» підходу, який ґрунтується на концепції нейромовного коучингу. Також узагальнено основні принципи 
нейронауки, що є константами в нейромові. Наведено приклади використання нейронаукових принципів, які 
стають ключовими засадами у формуванні сучасного підходу до викладання іноземних мов. Розкрито поняття 
«нейромовний коучинг» та як розуміння нашого мозку може служити. для оптимізації навчального процесу.

Сьогодення ставить багато викликів педагогам, а особливо викладачам іноземних мов. Змінюються не лише 
підходи до викладання мов, а й самі студенти, які стають більш свідомі практичного значення вивчення іноземної 
мови та переваг, які вони отримують у майбутньому, добре володіючи англійською чи то іншою важливою 
іноземною мовою. Актуальність теми зумовлена тим, що розуміння того, як насправді «вчиться наш мозок», 
дає змогу викладачам іноземних мов покращити рівень викладання іноземних мов та зробити процес викладання 
невимушено ефективним.

Нейронаука, а власне практичні дослідження в цій галузі допомагають нам якнайкраще зрозуміти проблеми, 
що виникають у нас під час викладання іноземної мови як у групі (в аудиторії), так і індивідуально з кожним 
студентом. Відповідно, знання того, як саме працює наш мозок, «як він вчиться», дає нам змогу сформувати 
так званий підхід, який є «дружнім» щодо нашого розуму (“brain- friendly approach).

Найновіші дослідження в цій галузі, на які ми спиралися в нашій статті, – це дослідження засновниці методу 
“Neurolanguage coaching” Рейчел Пелінг, нейронаукові дослідження «мовної соціалізації» М. Лібермана, роботи 
професора К. Келлі, практичні дослідження, проведені в університеті Саутгемптона та ін.
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Узагальнення ключових принципів нейронауки та застосування їх на практиці в контексті «дружнього до 
мозку» підходу дає нам змогу покращувати свою викладацьку майстерність та робити власні відкриття у сфері 
викладання.

Ключові слова: нейронаука, «дружній до мозку» підхід, мовна соціалізація, нейромовний коучинг, мотивація.

The problem statement. Today, one of the biggest 
problems of the higher education system is teaching 
foreign languages to students, which can have various 
reasons: the peculiarities of the future profession, the 
language of the country in which they study, raising 
the cultural level and so on. Therefore, the question 
is how to promote this process, what methods to use 
to inspire students in educational programs to learn a 
foreign language (English, Ukrainian, French, Italian, 
etc.) is extremely relevant today.

Research review. In our article, we maintain an 
analysis of the process of teaching a foreign language 
in the context of the “brain-friendly approach” – a 
new approach based on the concept of neurolanguage 
coaching (Rachel Paling’s term) and the practical 
application of neuroscience. The latest research in 
this area, which we relied on in our article is the study 
of the founder of the method “Neurolanguage coach-
ing” Rachel Paling, neuroscience research “language 
socialization” by M. Lieberman, the work of Profes-
sor C. Kelly, practical research conducted at the Uni-
versity of Southampton and others.

The aim of this article is to systematize the basic 
principles of neuroscience and point to their practical 
application in teaching foreign languages in higher 
education. The given examples of using the princi-
ples of neuroscience become the key principles in the 
formation of a modern approach to teaching foreign 
languages, where the vector of teacher as a transmit-
ter of knowledge changes into the plane of coach, and 
this concept, which came from sports, we gradually 
introduce into the educational sphere.

Presentation of the main material. So what 
exactly is neuroscience? In her book “Neurolan-
guage coaching. Brain friendly language learning” 
R. Paling gives insights of this notion. She explains 
that neuroscience is the study of the development of 
nervous system, as well as its structure and what it 
does. Neuroscience has advanced a lot since 1950s. 
New technology like fMRI scans (functional mag-
netic resonance imaging) give us an opportunity 
to see “the brain in action”. The most fundamental 
cells of our nervous system are nerve cells called 
neurons. There are about one hundred billion nerve 
cells forming between a trillion to even quadrillion 
neural connections. “Neurons do actually commu-
nicate directly with one another sending messages 
in the form of electrochemical signals or impulses, 
but neurons do not actually touch each other as there 

is always a space between them called a synapse. 
In very simple terms, cell-to-cell communication 
occurs when an action potential travels down a neu-
ron to the synaptic gap to connect with other neu-
rons or other cells” (Paling, 2017: 38). “Whenever 
there is brain activity, there can be millions of neu-
rons firing together at the same time and this firing 
produces electrical activity, which can be measured 
or monitored by an electroencephalogrphy, or EEG 
for short. Neurons connect to create incredibly vast 
and intricate neural networks. Our neural networks 
or maps are in fact our personal internal represen-
tations of the external world. Interestingly, wher-
ever we focus our attention and energy, those brain 
maps will become more ingrained or embedded into 
long-term memory” (Paling, 2017: 39). Our brain is 
plastic and not static. “Neuroplasticity is the ability 
of the brain and nervous system to change structur-
ally and functionally in response to its experience”. 
(Paling, 2017: 40).

One more interesting discovery was made in 1998. 
Scientists discovered that human brain produces new 
nerve cells into adulthood (Gage, 1999).

The research in neuroscience gives us ground 
to encourage learners at any age. And as educators 
we should always remember each learner’s brain is 
unique.

Nelson Mandela’s said “If you talk to a man in a 
language he understands, it goes to his head. If you 
talk to him in his language, it goes to his heart.”

Concerning the methodologies of teaching foreign 
languages, the most popular over the last half century 
are the following: the direct method, audio-lingual, 
suggestopedia, the silent way, task-based language 
learning, the lexical syllabus, grammar-translation, 
the structural approach, total physical response 
(TPR), community language learning immersion, the 
natural approach, communicative language teaching 
(CLT) (Richards, 1986).

Looking at the traditional picture behind teaching 
one has a teacher who passes on language knowl-
edge and is fully portrayed as the active player who 
is responsible for the transmission of the knowledge. 
We also have a learner who receives knowledge and 
is portrayed as the passive player when listening and 
absorbing the information, becoming active when 
they speak or write. Thus, a teacher is the central 
focus and the controller. A teacher guides the learner 
through the learning material, using directional and 
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instructive means. So, even though the teacher trans-
fers their knowledge, the learner knows the language 
but is not able to put it into practical usage. Typically 
the teaching process spin around practical books or 
a certain set of materials is being used. The relation-
ship between teacher and learner can be impersonal 
and distant. A teacher may totally ignore the socio-
cultural character of the learner, therefore the learner 
may sometimes find it hard to relate to the learning 
(Webinar, 2020).

In the 1970s the “communicative approach” (com-
municative language teaching – CLT) developed. 
This approach is based on thinking over the way lan-
guage works in real life and we use the language and 
how we should take it into consideration when teach-
ing languages.

The creator of the concept “Neurolanguage 
Coaching” says that we are shifting to the era in 
which we start to see how understanding our brains 
actually serves to optimise the learning process (Pal-
ing, 18). She states that Neurolanguage Coaching 
follow on from communicative approach “with the 
added dimensions of the coaching approach and the 
brain-friendly conversations derived from the prac-
tical application of the principles of neuroscience” 
(Paling, 2017: 29).

Professor Curtis Kelly remarks that neuroscience 
has great potential on language learning. We simply 
cannot understand the complex neurological pro-
cesses of “language” or “learning” without it. Tra-
ditional sciences such as Linguistics and Psychology 
give us the vision from the outside, but neuroscience 
takes us inside. It provides us with an understand-
ing of attention, motivation, engagement, logical 
processing, developmental change, emotion, charac-
ter formation, sensory input, learning disorders etc. 
He resumes that neuroscience might make us better 
teachers, but it won’t cause a revolution in teach-
ing. Firstly, it’s because it doesn’t represent radical 
change. C. Kelly states that we already knew things 
like: personalization increases attention, sleep and 
physical exercising are needed for good mental func-
tioning, and also adding a bit of humour or novelty 
gets attention. We get all of these from experience, 
training, and especially intuition, though the last one 
is hard to defend. Consequently, we are inclined to 
underestimate all-important principles of learning 
and prioritize more concrete aspects of teaching, 
whether those are explaining verbs tenses or having 
chapter covered. What neuroscience does is explains 
the specific mechanisms of those intuitions of ours. 
“It gives us the science for those things from the dark 
area that we have always known, but resisted trust-
ing” (Kelly, 2017).

Globalisation and computerisation have had, and 
continue to have, a great influence on language teach-
ing. There is also a question concerning the need for 
social interaction unlike the computerised interaction. 
From neuroscientific research such as Lieberman’s 
work, we know that “being socially connected is 
our brain’s lifelong passion” (Lieberman, 2013). His 
research suggests that we tend to remember informa-
tion when taking it socially. And we know that to learn 
effectively our brain needs real and personal interac-
tions, generating and sharing the information with 
others (Paling, 2017: 30). In one study, two groups 
of students were given a reading task. One group 
was told that they would be given a test on it, while 
the other one was informed that they would have to 
teach it to someone else. Of course, two groups were 
given a test afterwards, but interestingly the latter one 
did better. Education is generally missing this huge 
potential, as human beings are driven by their social 
needs (Kelly, 2020). A professor of English at Kansai 
University in Japan adds that we as coaches and lan-
guage teachers are aware how powerful pair or group 
work can be. Allowing young people to communi-
cate with each other satisfies their deep internal need 
to “make friends”. And we know that existence of 
friends is critical for their well-being, research shows 
it decreases the likelihood of depression and increase 
the likelihood of academic success (Kelly, 2017). He 
notes that our brain is a multiprocessor and acts more 
like a committee than a king or queen. Approximately 
50 processing centers are usually engaged in separate 
tasks. To put it in other words, the amount of language 
we keep is connected with how much of our brain 
we use to process it. Professor C. Kelly points out: 
“Deep processing leads to deep learning: thousands 
of neurons reaching out and linking up. These new 
channels of connections form when we experience 
multi-sensory input, when we have to figure some-
thing out rather than being told, and when use what 
we learn. These kinds of broad channels do not form 
when we sit passively in class listening to someone 
go through a list of language rules that we have little 
interest in” (Kelly, 2017: 27). So, the aim of teach-
ing should be to make our learners as active as pos-
sible. He emphasizes the need for us to develop brain 
compatible teaching practices that focus more on how 
language is learned and less on the very structure of 
language. We should also assume that language can-
not be separated from emotional, developmental 
and human needs of our students. “The language we 
teach must be meaningful. It must be relevant. And it 
must be taught in ways that make processing deeper, 
learning more active, and learners more emotionally 
engaged” (Kelly, 2017: 28).
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Professor Ros Mitchel adds more view on class-
rooms as social settings, and as social contexts in 
which language knowledge is mutually formed by 
dialogue between a teacher and students, and also 
among the students themselves. Thus the term lan-
guage socialisation has been created. So, in the class-
room we have to think of a social group or commu-
nity. The question will be in what sense the classroom 
is a community. Obviously, classroom members 
don’t live together and they don’t spend their free 
time together, but while in the classroom, they have 
come together with their teacher for a common aim 
which will hopefully help them jointly to develop 
their language knowledge. So the learners are moving 
together from being less skilled to being more skilled 
in a particular language. And of course the classroom 
cannot function without active participation of the 
students and the teacher. If the students are alienated, 
learning won’t take place. Researchers Lave and 
Wenger called the classroom community a commu-
nity of practice, where many of the participants are 
shifting from quite marginal posirions (in our case as 
language users) to becoming more and more skilled, 
and consequently can play greater parts to make big-
ger contributions to the life of the community of prac-
tice (Online webinar, 2020).

Having outlined different points of view, we 
can resume that a 21century language teacher is 
transforming into a coach, whose task is not only 
to transmit the knowledge to students, but also to 
create a brain-friendly approach based on the prin-
ciples of neuroscience. To task of a neurolanguage 
coach is to create the classroom ground for social 
interaction and to monitor the process of active par-
ticipation of all the members of learning process, 
setting the tasks which will launch deep processing, 
resulting in deep learning.

Very important and interesting question which 
was raised by Rachel Paling is whether we can speak 
about “perfect learning state”. The answer is yes, we 
can. And the crucial components of this state are: 
intention and motivation, which are interconnected.

Alasdair Archibald (Online course, 2015) also 
points out motivation as a key factor in how fast or 
effectively you learn anything, including languages. 
Why do we try to learn a language? Do we want to 
be accepted into a community? Do we simply want to 
pass an exam? Do we want to have better job perspec-
tives after graduation? There are more ideas what can 
motivate us to learn a language. An interesting survey 
was conducted by University of Southampton about 
factors that influence how well we learn languages. 
The question was “What do you think is the most 
important factor?” The possible options were the 

following: age, gender, natural ability, peer support, 
motivation for learning, universal language knowl-
edge and effective teaching. Out of 4597 respondents, 
3416 (74,3%) chose the option “motivation for learn-
ing” (Online course, 2015).

R. Paling also states that without motivation infor-
mation won’t be easily retained in the brain. She 
comes up with three types of coachee:

1. The “yes, motivated”
2. The “not motivated, but there is something in 

my life which would motivate me to learn the target 
language”

3. The “not motivated and nothing in my life which 
would motivate me to learn the target language.

Thus, we can assume that motivation can be called 
a key to success in language learning. And as educa-
tors we should help our students to find their motiva-
tion and to keep it up along the way of mastering a 
foreign language. Of course we are lucky if the major-
ity of our learners are motivated, or at least could find 
something in their lives which can motivate them to 
learn a foreign language. We can also encourage the 
change in mindset, especially when we hear from our 
learners that they have struggled a lot with learning a 
language, but failed to learn it.

Professor Kelly states that learning, in simple 
terms, means memory formation. And the first step 
in forming any kind of memory is paying attention. 
With hundreds of pieces of data which enter our sen-
sory system at any given moment, we must filter out 
the piece that is important and then send it on for fur-
ther processing. “This is handled by the reticular acti-
vating system, located in the brain stem, but which is 
also connected to everywhere else. This filter passes 
on sensory information related to personal relevance, 
recent executive thinking, and novelty, among other 
things” (Kelly, 2017: 89). As language teachers, we 
find the brain’s sensitivity to personal relevance par-
ticularly important. Thus, the advantage should be 
taken more in materials development.

– Rachel Paling summarises seven underlying 
principles of neuroscience which are constants within 
the Neurolanguage (Paling, 2017: 89):

– A constantly calm brain state is absolutely 
essential.

– Motivation is crucial for optimal learning.
– Ensure the learner’s attention.
– Get the learner into that “just do it” brain. This 

means that the subconscious programs of the lan-
guage take over and stimulate the language to start to 
flow naturally.

– Chunk it down! Whether this refers to the pro-
cess of language learning or the mechanical gram-
matical breakdown of the language itself.
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– Constant provocation to connect target lan-
guage to native can greatly enhance the language 
learning process.

– Knowing about our own brain and respecting 
its nature as a “creature of habit and subconscious 
programmer” will greatly assist our learner to get to 
know his / her brain.

All of us know that stories are powerful teaching 
tools. And here we also have the explanation why, from 
neuroscience. The research shows that in term of reten-
tion information delivered in stories is better learned 
than through other means, such as explanations, lec-
tures, etc. As we could expect it is because the stories 
are interesting, but the research from University of Cal-
ifornia brings unexpected results. The familiarity and 
interestingness had a small effect on the speed of reten-
tion. So, there is something special about the narrative 
format, regardless of the content (Kelly, 2017: 12). And 
not only the format, but also the format what affects 
the brain. And we will definitely ask why the narrative 
organization where events happen one after another 
have such a great impact on learning. “A story, if bro-
ken down into the simplest form is cause and effect. 
And that is exactly how we think. We think in narratives 
all day long, no matter if it is about buying groceries, 
whether we think about work or our spouse at home. 
We make up (short) stories in our heads for every action 
and conversation” (Wilson, 2002: 1). So, our brains are 
built to remember things which are important to us. 
And in this case stories are important because they are 
encapsulated experience (Kelly, 2017: 13).

Another crucial finding in neuroscience, about 
which the professor mentions, is exercising. We 
tend to associate it with general health rather than 
brain function. But neuroscience is telling us that 
it is critical for the latter, and mainly because of 
blood flow (Kelly, 2017: 14).

Sadly, many of us still cling to the idea that more 
regular class time is what learners need to pass tests 
and that physical education classes are an “extra”. 
Now we should be aware that to optimize brain func-
tion we need to get our students out of their seats 
every half hour or so. It doesn’t mean of course that 
we have to conduct physical exercises in class, but 
several changes can be much beneficial. These could 
be as following: “a) have students come to the front to 
get the quizzes and handouts, instead of passing them 
out; b) when handing papers in, have them bring them 
to you instead of passing them forward; c) instead of 
just raising hands to answer questions have students 
all stand up and those who do not know the answer sit 
down; d) have them do pair work standing up. A little 
moving benefits student energy, mood, and cognitive 
ability. It improves learning” (Kelly, 2017: 15).

Summing up the above said, to make the most of 
our classes, we should first of all draw the attention of 
our learners with some kind of information that is of 
their personal relevance. As an example we can take 
the first class of students who start learning a foreign 
language, but being multi-cultural, coming from dif-
ferent countries. Instead of simply telling them about 
the target language they are going to learn, we can 
build a short conversation involving the questions 
related to their personal experience of learning lan-
guages and their native tongue as well. “What is your 
native language?” “Is your language hard or easy 
to learn?”, “How many languages do you speak?”, 
“Do you think it is easy to learn your language?”. 
While asking these questions we could set our learn-
ers into good learning state, because the questions are 
easy to answer and they make students relate to their 
personal experience. Meanwhile, we can smoothly 
move on to setting goals, finding out the motivation, 
and the type of motivation they have. Backing on this 
first class we can furthermore organise our ongoing 
classes using the brain- friendly teaching techniques 
mentioned above.

Continuing with a brain-friendly approach in teach-
ing, let’s have a closer look at delivering grammar 
through brain-friendly conversations. The founder 
of neurolanguage coaching in one of the chapters of 
her book describes the delivery of any grammatical 
material through very quiet, brain-friendly coaching 
conversation. “In this way, the coach avoids any neg-
ative threat response from the coachee and, in addi-
tion, enables and facilitates immediate connections 
and associations, as well as the instant application of 
the grammar in spoken language”. She created her 
PACT PQC model which is a pathway for the coach 
to conduct these quiet conversations. In the following 
model: P – Placement, A – Assessment, C – Conver-
sation, T – Teaching, PQ – Powerful Questions, C – 
Clarification (Paling, 2017: 143).

Placement in other words is signposting language. 
She points out that it is very important to indicate 
exactly what part of grammar we are talking about at 
any given time and a coach should have a clear map 
of where they are and where they are taking that par-
ticular grammar conversation. He / she must signal 
this map all along the way (Paling, 2017: 145).

Assessment component means, as coaches we 
need to be aware and find out where the coachee is 
with his / her understanding and ability to express 
what he / she knows. We could also include here 
a question relating to how this particular gram-
mar part compares to the same grammar part in the 
native language of the coachee, simply to hear how 
the learner relates and associates (or not) the target 
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language grammar area with the native language 
area (Paling, 2017: 145–146).

Speaking about conversation here the coachee is 
involved in conversation concerning the real life and 
personal situation to practise the grammatical mate-
rial that is being explained. This helps a learner to 
apply the grammar instantly (Paling, 2017: 147).

When a coachee demonstrates a lack of knowledge 
regarding a grammatical area or is confused, then a 
neurolanguage coach must use their expertise as a 
teacher and introduce new grammar, so he / she starts 
to teach (Paling, 148). But, introducing some new 
material, the coach should do it, as was already men-
tioned, not in a traditional directive teaching style. 
Here we should again mention a non-directive, quiet, 
brain-friendly coaching style. And by doing this we 
ensure that our learners’ limbic systemremains calm 
all the time and thus open to receive and apply new 
knowledge straight ahead (Paling, 2017: 149).

Powerful questions should be used at all times, 
not just to stimulate and encourage the conversations 
within topics, but also as provocations for brain con-
nections / associations and disconnections / disassocia-
tions. Let us take a look at examples of such questions:

“How similar is this grammatical issue to the 
same issue in your language?”
“How is that said in your language?”
“How could you say that in a different way?”
“Can you give me alternatives to that word – 
maybe three or four?”

And lastly, clarification. We should use clarifi-
cation to consolidate what the learner is saying and 
to clarify what he / she means. It brings clarity to 
any kind of confusion or misunderstanding or lack 
of knowledge wherever necessary. Let us consider 
the following examples of clarification (Paling, 
2017: 152):

“So, what you are saying is that…”
“Ah, that means…”
“So, that is to say…”
“If I say this in another way, then…”
Conclusions. Summing up, we should say that we 

live in a globalised world, in the world of technol-
ogy and we as language teachers, as educators should 
be aware of all the challenges nowadays. We should 
realise that our learners have changed. Our main task 
is to create a perfect learning state for our learners 
whether we mean traditional classes or online classes 
that we have been conducting nowadays throughout 
the world. In this regard, the key principles of neu-
roscience, which have been mentioned in this article 
can really help us do this. Analysing the principles 
of Neurolanguage Coaching we can definitely apply 
them in our classrooms, not just remain the teach-
ers who transmit the knowledge. We understand that 
each brain is different, so we should act like coaches, 
not just language teachers. So, moving deeper into 
21 century, we should face the challenges we encoun-
ter in the learning process and should be ready to 
adapt to the needs of our learners.
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