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ДИТЯЧИЙ ТА ЮНАЦЬКИЙ ЕСТРАДНО-ДЖАЗОВИЙ ФЕСТИВАЛЬНИЙ РУХ 
У КОНТЕКСТІ МИСТЕЦЬКОГО ЖИТТЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

Стаття присвячена актуальній проблемі розвитку дитячого і юнацького естрадно-джазового фестиваль-
ного руху в культурному просторі України та визначенню особливостей сучасних тенденцій його побутування. 
Результати проведеного дослідження доводять, що в Україні впродовж досить тривалого часу складалися різ-
ні форми побутування дитячих та юнацьких естрадно-джазових культурних заходів, найбільш популярними і 
дієвими серед яких є конкурси й фестивалі, які стали брендами міст та окремих регіонів, що відіграли важливу 
роль у розвитку українського естрадно-джазового мистецтва. Упродовж 1980–2021-х рр. вони склали певну 
мистецьку традицію і за ознаками інтенсивного їх поширення перетворилися в потужний естрадно-джазовий 
фестивальний рух. Вони виконують важливі завдання щодо виявлення нових талановитих виконавців, підвищен-
ня їх художньої майстерності, залучення до естрадно-джазового мистецтва обдарованих дітей та молоді. Ці 
заходи спрямовані на реалізацію просвітницьких, комунікативних, виховних та розважальних або культурно-
пізнавальних функцій. Конкурси і фестивалі стають не просто змаганнями, а центрами підготовки майбутніх 
виконавців, поширення й пропаганди українського музичного продукту, зв’язною ланкою між регіонами.

На основі аналізу сучасних тенденцій розвитку дитячих і молодіжних конкурсно-фестивальних акцій порівня-
но з попередніми періодами, коли фестивалі й конкурси проводилися переважно окремо, з 2017 р. спостерігаєть-
ся об’єднання вищеназваних форм фестивального руху – одночасне проведення конкурсів-фестивалів. Сполучення 
цих двох форм становлять оптимальний варіант для досягнення поставлених перед фестивальними заходами 
завдань і значного розширення їх функцій. Естрадно-джазові конкурсно-фестивальні заходи стали особливою 
формою існування музичного мистецтва, модель якої направлена на збереження національної та світової мис-
тецької спадщини, подальший розвиток і популяризацію найкращих надбань естрадно-джазового мистецтва, 
пошуку і підтримки талановитої і творчої молоді, створенню платформи для її розвитку і творчих звершень.

Ключові слова: конкурсно-фестивальний рух, дитячі та юнацькі естрадно-джазові конкурси й фестивалі, 
мистецькі конкурси.
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CHILDREN’S AND YOUTH POP-JAZZ FESTIVAL MOVEMENT 
IN THE CONTEXT OF ARTISTIC LIFE OF MODERN UKRAINE

The article is devoted to the topical problem of development of children 's and youth pop and jazz festival movement 
in the cultural space of Ukraine and to definition of features of modern tendencies of its existence. The results of the study 
show that in Ukraine for a long time there were various forms of children's and youth pop and jazz cultural events, the 
most popular and effective among which were competitions and festivals, which became brands of cities and regions 
that played an important role in development. Ukrainian pop and jazz art. During the 1980-1920, they formed a certain 
artistic tradition and, on the grounds of their intensive spread, turned into a powerful pop-jazz movement. They perform 
important tasks to identify new talented performers, improve their artistic skills, attract gifted children and young people 
to pop and jazz art. These activities are aimed at the implementation of educational, communicative, educational and 
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entertainment or cultural and cognitive functions. Competitions and festivals are becoming not just competitions, but 
centers for training future performers, disseminating and promoting Ukrainian music products, a link between the regions.

Based on the analysis of current trends in children's and youth competitions and festivals compared to previous 
periods, when festivals and competitions were held mostly separately, since 2017 there is a combination of the above forms 
of festival movement – a simultaneously holding of competitions-festivals. The combination of these two forms is the best 
option to achieve the objectives of the festival events and significantly expand their functions. Variety-jazz competition-
festival events have become a special form of existence of musical art, the model of which is aimed at preserving national 
and world artistic heritage, further development and popularization of the best achievements of jazz art, search and 
support of talented and of creative youth, creation of a platform for its development and creative achievements.

Key words: competition-festival movement, children's and youth pop-jazz festivals, art competitions.

Постановка проблеми. Сучасний культурний 
простір, зокрема медійний та культурно-масовий, 
демонструє, що найпоширенішою є діяльність, 
пов’язана з музичним виконавством. «Музика – 
інструментальне виконавство, спів, фольклор – є 
першим досвідом спілкування дитини зі світом, 
і саме це явище сьогодні тотально присутнє на 
побутовому рівні, у культурному середовищі 
пересічної людини. У повсякденні музика домі-
нує в радіоефірі, телепрограмах, різних шоу, запо-
внює інтермедійні мережі й тому посідає значне 
місце в дитячій і молодіжній культурі» (Волков, 
2018: 311). У сучасному культурному просторі 
України серед численних яскравих мистецьких 
явищ помітне місце займають естрадно-джазові 
музичні фестивалі й конкурси, які на Заході із 
середини ХХ ст., а в Україні з 80-х рр. уже склали 
певну мистецьку традицію і за ознаками інтен-
сивного їх поширення перетворилися в потужний 
естрадно-джазовий фестивальний рух. Вони вже 
давно стали брендами міст та окремих регіонів, 
що відіграють важливу роль у розвитку україн-
ського естрадно-джазового мистецтва.

Особливе місце в цьому процесі належить 
саме дитячим і юнацьким естрадно-джазовим 
фестивалям. Незважаючи на те, що вони віді-
грають вагому роль у музичному житті неза-
лежної України, їх значення залишається недо-
оціненим і позбавлене належної уваги сучасного 
мистецтвознавства й культурології. Таким чином, 
актуальність запропонованої теми визначається 
об’єктивними потребами у вивченні особливос-
тей розвитку сучасного українського дитячого і 
юнацького естрадно-джазового фестивального 
процесу, який є одним із провідних напрямів у 
поширенні естрадно-джазової музичної культури, 
що й зумовило вибір теми цієї статті

Аналіз досліджень і публікацій. Досить зна-
чними є мистецтвознавчі дослідження естради 
та джазу. Так, історичний аспект викладено у 
працях таких авторів, як К. Берендт, Д. Колліер, 
В. Конен, Є. Овчинников, Ю. Панасьє, Л. Пере-
верзєв, В. Романко, В. Симоненко та ін.; фести-
вально-конкурсний рух у мистецтвознавчому 

аспекті досліджується К. Давидовським, О. Зує-
вим, А. Пискачем, Г. Хромушеною, М. Шведовим; 
відомі праці з проблем формулювання терміно-
логії, структури та визначення функцій фести-
вальних процесів Ж. Гарньє, К. Жигульського, 
П. Паві, К. Рєзнікової, Ж.Шабо, О. Широкової 
та ін.; з’явилися наукові роботи, що характери-
зують шляхи розвитку фестивально-конкурсного 
руху та джазово-фестивальних процесів в Укра-
їні, А. Ареф’євої, К. Давидовського, О. Зінькевич, 
С. Зуєва, В. Іонова, Є. Маркова, Ю. Москвічової, 
В. Романка, В. Симоненка, О. Сичової, І. Сікор-
ської, М. Шведа та ін. Сферу естрадно-джазового 
мистецтва, технологію виконання, її історико-
мистецтвознавчу та педагогічну проблематику 
вивчали І. Бриль, В. Конен, Е. Кузнєцов, Е. Овчи-
ніков, О. Саульський, Ю. Чугунов. За умов усієї 
цінності опублікованих праць не можна не вка-
зати, що існує велике поле для дослідження про-
блем естрадно-джазової освіти.

Мета статті – дослідити стан функціонування 
дитячого й молодіжного естрадно-джазового фес-
тивального руху в незалежній Україні та визначити 
особливості сучасних тенденцій у його розвитку.

Виклад основного матеріалу. Рівень розвитку 
культури є віддзеркаленням суспільного життя, а 
наявність професійних мистецьких проектів, кон-
курсів та фестивалів свідчать про соціально-еко-
номічну стабільність регіону. Розвиток сучасного 
конкурсно-фестивального руху в країні є показни-
ком інтегрованості регіону до загальноєвропей-
ських культурних проектів та важливим чинником 
підвищення культурно-освітнього рівня україн-
ського населення. «Вони мають не лише виховне, 
а й загально естетичне значення в культурному 
розвитку суспільства. Сучасний український 
культурний простір заповнюється ініційованими 
дітьми й молоддю виявами дитячої й молодіжної 
творчості, що презентується акціями різноманіт-
них мистецьких проектів, зокрема фестивалями і 
конкурсами» (Бондаренко, 2017).

Треба зазначити, що за останні роки значно 
зросла кількість дитячих і молодіжних фестива-
лів і конкурсів, які були переважно орієнтовані на 
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непрофесійних учасників – дітей, аматорські моло-
діжні колективи тощо. Це має, як зазначає Я. Ігна-
това, «вагоме значення, оскільки популяризують 
мистецтво в непрофесійному середовищі, а в разі 
концентрації на новому поколінні виступають ще 
й підготовчою базою для їх можливого професій-
ного майбутнього» (Ігнатьєва, 2018: 145). Кон-
курси і фестивалі стають не просто змаганнями, а 
центрами підготовки майбутніх виконавців, поши-
ренням і пропаганди українського музичного про-
дукту, зв’язною ланкою між регіонами.

Але існує значна відмінність між конкур-
сами й фестивалями. Фестиваль (фр. festival – 
свято, лат. festivus – святковий, веселий) – це 
масове святкове дійство, що включає огляд чи 
демонстрацію досягнень у певних видах мисте-
цтва. Водночас це своєрідний іспит із виконавської 
майстерності та досягнень мистецьких колективів 
і окремих виконавців, презентація нових творів, 
виявлення та підтримка молодих талантів, пропа-
ганда та популяризація сучасної світової та наці-
ональної культури тощо. Фестиваль у певному 
сенсі є простором для діалогу. І. Бермес зазначає: 
«Музичний фестиваль як специфічне для культури 
та мистецтва явище вирізняється особливою твор-
чою атмосферою, націлений на залучення най-
кращих виконавських колективів і солістів. Його 
головне завдання полягає в популяризації націо-
нального (почасти зарубіжного) музичного про-
дукту і внесенні свіжої барви в культурне життя 
держави, міста, створенні широкого діалогового 
поля для виконавців-професіоналів і слухацької 
аудиторії» (Бермес, 2015: 151). Спостерігаючи 
за цими процесами, Л. Ігнатова зазначає, що від-
родження національних традицій у різних регіо-
нах України створили передумови для активізації 
саме фестивального молодіжного руху. Виникли 
такі музичні фестивалі, як «Оберіг», «Жива вода», 
«Володимир», «Тарас Бульба», «Мельник», «Шля-
гер України», «Марія»; пізніше «Червона рута», 
«Таврійські ігри», «Молода Галичина», «На хви-
лях світязя», «Перлини сезону», концептуальним 
зерном яких стає створення української молодіж-
ної культури (Ігнатова, 2013: 814).

Ко́нкурс (лат. concursus) – це змагання, яке дає 
змогу виявити найбільш достойних із його учас-
ників або найкраще з того, що надіслане на огляд. 
Їх специфікою є яскраво виражений змагальний 
характер, головною метою якого є досягнення 
перемоги. Це спонукає учасників до постійних 
занять, стає стимулом для підвищення рівня влас-
ного виконавського рівня. Варто зазначити, що 
досить тривалий час саме участь у міжнародних 
вокальних конкурсах була запорукою подальшого 

професійного успіху вокаліста. Попри те, що 
участь у конкурсі має позитивне значення, вока-
лісти (як у професійно-співацькому відношенні, 
так і в іміджевому) мають відповідати формату 
змагання. Йдеться про певні стандарти, які вису-
ваються щодо стильового напряму виконуваних 
композицій, формату конкурсних номерів, спі-
вацької манери.

Таким чином, дитячі та молодіжні конкурси 
й фестивалі посідають значне місце у розвитку 
естрадно-джазового руху в Україні, виконуючи 
важливі завдання щодо виявлення нових талано-
витих виконавців, підвищення їх художньої май-
стерності, залучення до естрадно-джазового мис-
тецтва обдарованих дітей та молоді.

Як відомо, щоби досягти певного рівня май-
стерності, музикою треба займатися з дитинства. 
«Завтрашніми» зірками будь-якого жанру мисте-
цтва стають «сьогоднішні» діти. Тому значна роль 
у вихованні, розвитку, соціальному становленні 
особистості нині належить переважно позашкіль-
ним навчальним закладам, діяльність яких охо-
плює вільний час дітей та молоді і яка заснована 
на добровільності, особистісно орієнтованому 
підході до інтересів і здібностей кожного вихо-
ванця, є різноспрямованою й поліваріативною. 
Саме останнє надає їй відчутної відмінності від 
інших складників національної освітньої сис-
теми. Водночас позашкільна освіта є складником 
системи безперервної освіти України.

У наш час ринкових відносин, соціальних та 
економічних реформ, демократизації суспільства 
та гуманізації освіти підвищується попит бать-
ків, молоді та інших вікових категорій населення 
на додаткові освітні послуги, які можуть бути 
задоволені в результаті використання соціально-
педагогічних можливостей позашкільної освіти 
та виховання. Це безпосередньо стосується й 
естрадно-джазової освіти, яка здійснюється для 
дітей переважно в умовах позашкільної освіти. 
Основною метою таких закладів є забезпечення 
вільного творчого, інтелектуального, духовного 
розвитку дітей, доступність мистецької освіти та 
інтегрування її в європейський освітній простір. 
Це досягається шляхом:

− розвитку сучасних напрямів мистецтва, 
зокрема естрадно-джазового, на базі створення 
нових мистецьких шкіл, або збереження та роз-
ширення наявної мережі початкових спеціалізова-
них мистецьких навчальних закладів;

− залучення до мистецької освіти широкого 
кола дітей та підлітків, створення умов для твор-
чого самовираження юних талантів, найбільш 
дієвими з яких є мистецькі конкурси і фестивалі;
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− удосконалення та впровадженням нових 
форм та методів роботи з учнями з урахуванням 
сучасних тенденцій розвитку цієї мистецької 
галузі;

− розширення послуг для населення різних 
вікових категорій;

− забезпечення якісної мистецької підготовки 
учнів із метою усвідомленого самовизначення 
та профорієнтації, підвищення виконавського 
та кваліфікаційного рівнів майбутніх естрадно- 
джазових виконавців;

− розширення співпраці з міжнародними фон-
дами та містами-побратимами щодо обміну досві-
дом та залучення додаткових грантових коштів 
і нових програм, спрямованих на розвиток цих 
мистецьких закладів тощо.

Виконання цих завдань має сприяти вирішенню 
актуальних загальнопедагогічних, загальноесте-
тичних і спеціальних завдань, як-от формування 
музичних смаків та сучасних потреб учнів; підго-
товка до сприйняття й розуміння естрадно-джазо-
вих музичних творів та здатності до їх критичного 
осмислення; розкриття творчо-імпровізаційного 
потенціалу; здатність до конкурентно спромож-
ності тощо. Ці завдання не лише доповнюють і роз-
ширюють зміст дитячої музичної освіти, а й сприя-
ють активізації та новизні навчального процесу.

Естрадно-джазове навчання як одна з переду-
мов оновлення вітчизняної музичної культури, 
виступає як процес, що забезпечує підготовку 
висококваліфікованих музикантів, з одного боку, 
й аудиторії слухачів, здатної відрізняти справжні 
цінності від псевдоцінностей – з іншого.

Поняття професійної естрадно-джазової освіти 
можна зарахувати до системи вітчизняної музич-
ної педагогіки, починаючи з 1970-х років. На той 
час навчальні осередки естрадно-джазової підго-
товки молодих музикантів діяли лише в окремих 
обласних центрах України і донині не стали для 
нашої музичної освіти поширеним явищем.

Музично-освітня система початкової музич-
ної освіти, як зазначає З. Рось, базується на тому, 
що учні в ДМШ ще не мають музичних знань та 
власного музичного досвіду. З огляду на це, перед 
музичною школою стояло завдання не лише якіс-
ного перетворення стихійно і неконтрольовано 
сформованих музичних інтересів у естрадно-
джазових співаків-початківців, а й ознайомлення 
їх з усім спектром жанрів і репертуарних напря-
мів естрадно-джазового мистецтва загалом. Так, 
почали виникати дитячі школи естетичного вихо-
вання або відкриватися нові відділи у наявних 
мистецьких закладах. Це естрадні відділення у 
державних музичних школах м. Києва (1974 р.), 

м. Одеси (1982 р., 1989 р.), м. Ізмаїла (1989 р.), 
в Дитячій академії мистецтв (м. Луганськ) та ін. 
Відомими школами естетичного виховання стали: 
Київська дитяча художня школа № 2, Школа 
естрадного та джазового мистецтва Дніпров-
ського району міста Києва (2001 р.) та Київська 
дитяча академія мистецтв (вищий мистецький 
коледж) м. Чембержі. На формування грамотних 
і свідомих поціновувачів джазу була скерована і 
діяльність викладачів Черкаської дитячої музич-
ної школи №1 Т. Біляєвої і Л. Красавіної та багато 
інших (Рось, 2013: 60).

Єдина в Україні державна Школа джазового 
та естрадного мистецтва (директор Петро Пол-
тарєв), яка розташовується в місті Києві, була 
створена у 2001 р. і становить унікальну струк-
туру, яка навчає дітей та дорослих на інструмен-
тальному та вокальному відділеннях основам тра-
диційного та сучасного джазу, академічній, рок- і 
поп-музиці. В школі організовуються майстер-
класи зірок світового рівня, що значно підвищує 
фаховий рівень майбутніх виконавців і консолі-
дує у своїй сфері кращі сили української естради 
та джазу. Школа формує, розвиває, пропагує та 
досліджує основні тенденції вітчизняного естрад-
ного та джазового музикування.

Поряд із навчальними закладами державного 
підпорядкування з початком ХХІ ст. виникають 
приватні осередки підготовки естрадно-джазових 
виконавців, серед яких: Школа-студія сучасних 
видів вокалу «Драйв» (м. Київ); Школа Блюзу 
і Джазу (м. Київ), в якій дітей ознайомлювали з 
різними музичними стилями (блюз, блюз-рок, 
джаз, фанк, соул); школа естрадного мистецтва 
«Джем» (м. Чернівці); Продюсерський центр 
«PARADIS» (м. Київ); Літня Джазова Школа 
«Reikartz» (м. Львів), що була організована за іні-
ціативою «JazzClub.Lviv», МО «Дзиґа»; Дитяча 
школа естрадного мистецтва продюсерського цен-
тру «Karparation» (м. Львів) та багато інших. На 
початку 2000 р. починають функціонувати відді-
лення естрадно-джазового виконавства і в музич-
них училищах, зокрема у вже згаданому вище 
Київському музичному училищі ім. Р. М. Глієра 
(нині – Київському інституті музики ім. Р. Глієра), 
а також в Одеському, Донецькому Львівському 
Харківському Криворізькому, Луганському, Чер-
каському, Чернігівському тощо.

Ознакою культурно-мистецького життя України 
кінця ХХ – початку ХХІ ст. стала організація зна-
чної кількості музичних конкурсів, які проводилися 
для дітей і за участі дітей. Прикладом просування 
такого популярного в Україні культурного бренду, 
як дитинство, в індустрії глобального культурного 

Рось З. Дитячий та юнацький естрадно-джазовий фестивальний рух...
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простору стали такі акції: фестиваль дитячої твор-
чості «Сузір’я талантів в Україні», міжнародні 
конкурси «Зоряний Симеїз», «Jazz зорі», «Острів», 
«Yellow Submarine», «Beatles fest», Всеукраїнський 
конкурс «Жива музика» та ін.

Помітним конкурсом на пострадянському 
просторі стала «Нова хвиля». Це щорічний кон-
курс молодих виконавців популярної музики, що 
проходив у 2002–2014 рр. у латвійському місті 
Юрмалі, а з 2015 р. – у Сочі. Багато популярних 
нині виконавців були учасниками «Нової хвилі»: 
Джамала, М. Яремчук, А. Стоцька, І. Дубцова, 
П. Гагаріна, Т. Кароль, М. Нітіч та ін. У межах 
Міжнародного джазового фестивалю у Вінниці, 
заснованого у 1996 році, був організований Всеу-
країнський конкурс молодих джазових виконавців 
«Vinnytsia jazzfest».

Харківська середня спеціалізована музична 
школа-інтернат із 2015 р. організовувала Відкри-
тий конкурс естрадно-джазового виконавства та 
імпровізації «Джаз-фієст» у межах ХХІІІ міжна-
родного фестивалю «Музика – наш спільний дім». 
Мета конкурсу – популяризація джазової музики 
серед юнацтва та творчої молоді в Харкові та в 
Україні, підтримка молодих естрадно-джазових 
виконавців, збереження традицій, пошук нових 
сучасних форм, розвиток творчих здібностей учас-
ників, обмін досвідом та творчими досягненнями 
викладачів, які працюють у напрямі джазового 
мистецтва, знайомство молоді з провідними сучас-
ними музикантами України, майстер-класи членів 
журі для учасників та викладачів. Для участі в кон-
курсі були запрошені учні дитячих музичних шкіл 
та дитячих шкіл мистецтв, позашкільних закладів, 
студенти музичних училищ, училищ культури, сту-
денти вищих навчальних закладів.

Найбільш резонансними конкурсами 
2016–2020 рр. були: І відкритий конкурс молодих 
джазових виконавців «Рerformance jazz 2016» за 
ініціативою Миколаївської обласної громадської 
організації «Миколаївський Джаз-Клуб», який 
проходив у квітні в місті Миколаєві і був при-
свячений Міжнародному Дню Джазу; IV Всеу-
країнський конкурс молодих виконавців джазової 
музики «Джаз Дебют» 2017 року (м. Київ), Тре-
тій всеукраїнський конкурс молодих виконавців 
джазу «Джаз-Палітра 2018» (листопад-грудень 
2018 р.) в м. Черкаси, проведений із метою під-
тримки розвитку дитячого, юнацького та моло-
діжного джазового мистецтва, популяризації 
кращих зразків світової та української джазової 
музики, розкриття талантів юних виконавців із 
різних регіонів України, стимулювання розви-
тку джазового мистецтва у державі, обмін твор-

чими досягненнями молодих українських джа-
зових музикантів; стартував I Всеукраїнський 
конкурс естрадно-джазового мистецтва «Soloviov 
art jazz» в м. Києві, на який запрошувалися різні 
вікові категорії: молодша – 5–6, 7–9 років; середня 
10–12, 13–14 років; юнацька 15–16, 17–19 років та 
ін. На Херсонщині вже традицією стали мистецькі 
конкурси, в яких брали і беруть участь конкур-
санти всіх жанрів. Це міський конкурс «Каховка 
має таланти», Всеукраїнський конкурс солістів-
вокалістів імені О. Петрусенко та багато інших.

Отже, здійснений огляд дитячих і молодіжних 
естрадно-джазових конкурсів свідчить про дина-
міку їх проведення та виконання важливих завдань 
щодо популяризації естрадно-джазової музики 
серед дітей, юнацтва та творчої молоді, підтримки 
молодих естрадно-джазових виконавців, збере-
ження традицій, пошуків нових сучасних форм та 
напрямів естрадно-джазового мистецтва, розвитку 
творчих здібностей і обміну досвідом.

Серед великої кількості фестивалів, які до 
2019 р. щороку проходили в Україні, особливе 
значення для фахового зростання творчої молоді 
мали дитячо-юнацькі естрадно-джазові фести-
валі, а також фестивалі, які передбачали у своїх 
програмах участь дитячих та юнацьких колекти-
вів. Таким чином, дитячі та юнацькі естрадно-
джазові фестивалі функціонували або як само-
стійні мистецькі акції, наприклад: Всеукраїнський 
дитячий джазовий фестиваль «Джаз над морем» 
(м. Скадовськ), Фестиваль-конкурс молодих вико-
навців «Dо#Dж Junior»//«ДоДж Юніор» (міста 
Донецьк, Київ), Київські міжнародні дитячі джа-
зові фестивалі «Атлант-М» і «ОКешкин Джаз», 
Міжнародний «Дитячий джазовий фестиваль 
ім. Леоніда Утьосова в Южному» (Одеська обл.), 
який назвали «дитячим джазовим рухом» та ін., 
або ставали складником великого «дорослого» 
фестивалю – Міжнародного джазового фести-
валю «Єдність» (м. Київ), Всеукраїнського фес-
тивалю «Зимові джазові зустрічі імені Євгенія 
Дергунова» (м. Київ), Регіонального вуличного 
джазового фестивалю «Jazz на Суворова» (м. Хер-
сон) та ін. (Рось, 2018: 328).

На основі аналізу розвитку сучасного естрадно-
джазового руху була здійснена спроба доповнити 
дійсну джазову класифікацію естрадних дитячо-
молодіжних фестивалів в конкурсів, розроблену 
до 2012 р., і на основі аналізу сучасних тенденцій 
розвитку дитячо-молодіжного конкурсно-фести-
вального руху визначити їх класифікацію (Рось, 
2018: 329). Отже, визначення дитячо-молодіжних 
естрадно-джазових акцій в Україні до 2020 р. можна 
представити нижченаведеною класифікацією.



9ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

Першу групу фестивалів становлять укра-
їнські дитячі і юнацькі естрадно-джазові фес-
тивалі як самостійні фестивальні акції, а саме: 
Всеукраїнський дитячий джазовий фестиваль 
«Джаз над морем» (м. Скадовськ), Фестиваль-
конкурс молодих виконавців «Dо#Dж Junio» //  
«ДоДж Юніор» (м. Донецьк, а з 2008 р. – м. Київ), 
Міжнародний дитячий джазовий фестиваль 
«Атлант-М» (м. Київ), Міжнародний дитячий джа-
зовий фестиваль «ОКешкин Джаз» (м. Київ), Між-
народний дитячий джазовий фестиваль ім. Леоніда 
Утьосова в Южному (м. Южне, Одеська обл.), 
Всеукраїнський фестиваль молодих виконавців 
джазу «Джаз-форум» (м. Бердянськ, Запорізька 
обл.), Міський відкритий естрадно-джазовий дитя-
чий фестиваль «Сердце-bravo» (м. Херсон), Місь-
кий дитячий джазовий фестиваль-конкурс «Джаз 
і Юність» (м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.), 
відкритий фестиваль джазової музики «Україн-
ська jazz весна» (м. Харків), відкритий фестиваль 
ретро – музики «МелоМанія» (м. Харків) Фести-
валі дитячої та юнацької творчості «Смарагдове 
місто» та «Дотик до чуда» (м. Нова Каховка) та ін. 
А також вищеназвані конкурси.

Другу групу становлять дитячі та молодіжні фес-
тивалі й конкурси як частина великих естрадно-
джазових фестивалів, які включають участь дитячих 
та юнацьких колективів, а саме: Міжнародний джа-
зовий фестиваль «Єдність» (м. Київ), Всеукраїнський 
фестиваль «Зимові джазові зустрічі ім. Євгенія Дергу-
нова» (м. Київ), «Вечори пам’яті Володимира Симо-
ненка» в межах Міжнародного фестивалю «Київські 
літні музичні вечори» (м. Київ), Міжнародний фес-
тиваль академічної і сучасної музики «Фарботони» 
(м. Канів, Черкаська обл.), Регіональний вуличний 
джазовий фестиваль «Jazz на Суворова» (м. Херсон), 
Міжнародний фестиваль «Міжнародні дні джазової 
музики у Вінниці» – «Vinnytsia Jazzfest» (м. Вінниця), 
Фестиваль мистецтв, сучасної і джазової музики « 
Zaporizhzhia Jazzy» (м. Запоріжжя) та ін.

Третю групу фестивальних заходів, почина-
ючи з 2017 р., становлять акції, в яких спостеріга-
ється об’єднання основних вищеназваних форм 
фестивального руху – це одночасне проведення 
фестивалів-конкурсів. Так, одним із перших став 
відомий фестиваль-конкурс «Made in Ukraine», 
метою якого стало cприяння популяризації серед 
дітей та молоді інтелектуального й змістовного 
дозвілля, різноманітних видів і напрямів худож-
ньо-творчого виконавського мистецтва та під-
тримки талановитої творчої молоді. Також у 
цьому році були проведені: обласний дитячий 
фестиваль-конкурс «Джаз-Вітраж» на базі Сум-
ської ДМШ; Міжнародний фестиваль-конкурс 

естрадної пісні «Жива вода», який проводиться у 
Дергачівському районі Харківської області й охо-
плював географію від Киргизстану до Молдови та 
Білорусі. Метою останнього є пропаганда кращих 
зразків української естрадної пісенної творчості, 
виявлення талановитих аматорів із сільських 
районів, підвищення їх виконавської майстер-
ності та закріплення творчих стосунків між райо-
нами, областями України та країн ближнього 
зарубіжжя. 8 серпня 2017 р. в м. Вільногірськ 
(Дніпропетровська область) пройшов Всеукра-
їнський фестиваль-конкурс дитячої та юнацької 
творчості «Гранд-талант – 2017», заснований з 
ініціативи Всеукраїнського об’єднання «Ліга дія-
чів культури України». У 2018 р. в Кривому Розі 
відбулися Регіональний фестиваль-конкурс дитя-
чої та юнацької творчості «Соловейко» – естрадна 
номінація (вокал) і Міський дитячий джазовий 
фестиваль-конкурс «Джаз і юність» та багато ін.

За 2019 рік проведено велику кількість фес-
тивалів-конкурсів, серед яких відомі: Всеукраїн-
ський фестиваль-конкурс вокального мистецтва 
«Бурштинові солоспіви» в місті Рівне (16–17 
травня 2019 р.); ХІV Міжнародний конкурс-
фестиваль дитячого, юнацького та молодіжного 
мистецтва «Закарпатський Едельвейс–2019»; 
Всеукраїнський вокально-хореографічний фести-
валь- конкурс «Кiev art time» в м. Ужгороді Закар-
патської області; відкритий Всеукраїнський фес-
тиваль-конкурс джазового мистецтва «Джаз на 
Поштовій» у м. Кривий Ріг; у жовтні 2019 року 
в місті Києві відбувся IІ Всеукраїнський фес-
тиваль-конкурс вокального мистецтва «Vocal 
seasons», метою якого була активізація творчого 
потенціалу молоді й підтримка талановитих учнів 
і студентів та популяризація вокального мисте-
цтва, зокрема вокальної музики – академічного, 
естрадного, джазового та народного напряму. 
Всім запам’ятався ХІІІ Міжнародний фестиваль-
конкурс дитячої та юнацької творчості «Світ у 
твоїх долонях», який уже традиційно проводиться 
в жовтні–листопаді у місті Києві тощо.

Спостерігається особливо широка географія 
Міжнародних фестивалів-конкурсів мистецтв, 
які представлені різними номінаціями, як-от 
вокал, хореографія, інструментальна музика, роз-
мовне мистецтво, театри мод і модельні агент-
ства, цирк. Це міста Харків («Grand Music Fest», 
Львів («Golden Lion»), Одеса («Чорноморський 
бриз»), Київ ( «Золота амфора»), Дніпро ( «Золоте 
сяйво»), Полтава («Poltava Art Fest») тощо. Напри-
клад, тільки у Львові за планом 2020–2021 рр. у 
Львівському державному «Палаці естетичного 
виховання учнівської молоді» вже проведено або 
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очікується проведення низки міжнародних і всеу-
країнських фестивалів-конкурсів, що передбача-
ють залучення до змагань учасників різних віко-
вих категорій. Це Міжнародні фестивалі-конкурси 
«Зіркова хвиля хітів 2020», «Новорічний вогник 
2020», «Українська коляда 2021» , «Перлини сві-
тових талантів 2021», «Місто лева 2021» , «Євро 
фест 2021» , «Талановита молодь України 2021», 
«Зірковий грамофон талантів 2021», «Хіт парад 
2021», «Зіркові хвилі талантів 2021» тощо.

Водночас спостерігається тенденція переорієн-
тації окремих фестивалів на фестивалі-конкурси. 
Так, Всеукраїнський дитячо-юнацький фестиваль 
«Джаз над морем», який почав свою творчу біо-
графію у 2000 році, у 2019 був проведений як фес-
тиваль-конкурс, у якому взяли участь близько 200 
учасників із Херсона, Кривого Рога, Скадовська, 
Миколаєва, Арциза, Черкас, Запоріжжя, Києва, 
Одеси, Полтави тощо.

Висновки. Отже, на підставі здійсненого 
огляду особливостей розвитку дитячого та юнаць-
кого конкурсно-фестивального руху можна кон-
статувати, що в незалежній Україні спостеріга-
ється значне збільшення кількості фестивальних 
заходів і, незважаючи на складні сучасні умови 
пандемії, не знижується активність у проведенні 
дитячих і молодіжних конкурсів та фестивалів.

Доведено, що музично-фестивальна діяль-
ність дітей – це, по-перше, демонстрація дитячих 
досягнень, по-друге, масштабне свято, яке скла-
дається з концертів, вистав, театральних постано-
вок, об’єднаних єдиною тематикою, програмою, 
сценарієм.

Дитячі конкурси й фестивалі направлені на 
реалізацію таких функцій: 1) просвітницької, 
яка спрямована на презентацію досягнення куль-
тури одного з регіонів. Тому програми конкурсів 

і фестивалів досить насичені й інформативні;  
2) комунікативної. Конкурсно-фестивальне спіл-
кування дозволяє дізнатися нове і, можливо, зна-
йти щось спільне, що ріднить культури співроз-
мовників; 3) виховної, яка виявляється за умов 
безпосереднього контакту й спілкуванні дітей із 
представниками культури інших регіонів і країн, 
сприяє налагодженню контактів та інформацій-
ному обміну; 4) розважальної, або культурно- 
пізнавальної, яка передбачає наявність розва-
жального складника: майстер-класи, гала-концерт, 
ярмарки, танці тощо. Таке колективне проведення 
часу і спілкування створює атмосферу свята, яка 
дозволяє сприймати презентовану «інформацію» 
як «яскраве шоу».

На основі аналізу сучасних тенденцій розви-
тку дитячих і молодіжних конкурсно-фестиваль-
них акцій найчастіше спостерігається об’єднання 
основних вищеназваних форм фестивального 
руху – це одночасне проведення фестивалів-кон-
курсів. Сполучення цих двох форм становлять 
оптимальний варіант для досягнення поставлених 
перед фестивальними заходами завдань і значного 
їх розширення.

З огляду на сучасні умови дотримання заходів 
безпеки, були впроваджені нові форми побуту-
вання конкурсно-фестивальних заходів. Це дис-
танційне і змішане їх проведення, що уможлив-
лює участь у них усіх охочих.

Естрадно-джазові фестивалі й конкурси стали 
особливою формою існування музичного мис-
тецтва, модель якої направлена на збереження 
національної та світової мистецької спадщини, 
подальший розвиток і популяризацію найкращих 
надбань естрадно-джазового мистецтва, пошуку і 
підтримки талановитої і творчої молоді, створення 
платформи для її розвитку і творчих звершень.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Бермес І. Організаційні засади музичного фестивального руху в Україні.  Культурологічна думка. Київ,  

2015, № 8. С. 150–155.
2. Бондаренко А. Фестивалізація культури. Варіанти. Львів, 2017, 15 вересня.
3. Волков С. М. Конкурсно-фестивальний рух в Україні ХХІ ст. як модель нового культурного середовища дитини. 

Дитяча субкультура в Україні: традиції та сучасність (культурологічний контекст). Монографія. Київ : Інститут 
культурології НАМ України, 2018. С. 311–352.

4. Вишневська Г. Г., Крупа І. П Дитячі фестивалі як засіб трансляції української культури. Дитяча субкуль-
тура в Україні: традиції та сучасність (культурологічний контекст). Монографія. Київ : Інститут культурології  
НАМ України, 2018. С. 403–513.

5. Игнатова Л. П. Музыкально-фестивальное движение в современной Украине: от массовости к камерности.  
В мире науки и искусства: вопросы философии, искусствоведения и культурологии. Сб. ст. по материалах  
XXV междунар. Науч.-практ. Конф. Новосибирск : СибАК, 2013. С. 814.

6. Ігнатьєва Я. Фестивально-конкурсний рух в еволюції зарубіжного і українського музичного мистецтва.  
Актуальні питання гуманітарних наук. Київ, 2018. Вип 20, Т.1. С.142–146.

7. Рось З. П. Класифікація українських джазових фестивальних акцій періоду незалежності (1991–2012 рр.). 
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. Київ : ІДЕЯ ПРИНТ, 2018. № 4. 
С. 326–331.



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

8. Рось З. Розвиток естрадно-джазової освіти в Україні. Українська музична культура на сучасному етапі : 
трансформація традиційних і академічних форм. Зб. матеріалів Всеук. наук.-практ. конф. (Прикарпат. нац. ун-т ім.  
В. Стефаника, 24–25 квітня 2013 р., м. Івано-Франківськ) / ред.-упоряд. В. Дутчак]. Івано-Франківськ : Фоліант,  
2013. С. 58–65.

REFERENCES
1. Bermes I. (2015). Orhanizatsiyni zasady muzychnoho festyvalʹnoho rukhu v Ukrayini. [Organizational principles of 

the music festival movement in Ukraine.] Kulʹturolohichna dumka. Kyyiv, № 8. S. 150–155. [in Ukrainian].
2. Bondarenko A. Festyvalizatsiya kulʹtury. [Festival of culture.]. Varianty. Lʹviv, 2017, 15 veresnya. [in Ukrainian].
3. Volkov S. M. (2018). Konkursno-festyvalʹnyy rukh v Ukrayini KHKHI st. yak modelʹ novoho kulʹturnoho seredovyshcha 

dytyny. [Competition-festival movement in Ukraine of the XXI century. as a model of a new cultural environment of the 
child.]. Dytyacha subkulʹtura v Ukrayini: tradytsiyi ta suchasnistʹ (kulʹturolohichnyy kontekst). Monohrafiya. Kyyiv: Instytut 
kulʹturolohiyi NAM Ukrayiny. S. 311–352. [in Ukrainian].

4. Vyshnevsʹka H. H., Krupa I. P. (2018). Dytyachi festyvali yak zasib translyatsiyi ukrayinsʹkoyi kulʹtury. [ Children's 
festivals as a means of broadcasting Ukrainian culture.]. Dytyacha subkulʹtura v Ukrayini: tradytsiyi ta suchasnistʹ 
(kulʹturolohichnyy kontekst). Monohrafiya. Kyyiv: Instytut kulʹturolohiyi NAM Ukrayiny. S. 403–513. [in Ukrainian].

5. Ignatova L. P. (2013). Muzikal'no-festival'noye dvizheniye v sovremennoy Ukraine: ot massovosti k kamernosti. 
[Festival-competition movement in the evolution of foreign and Ukrainian musical art]. V mire nauki i iskusstva: voprosi 
filosofii, sikusstvovedeniya i kul'turologii. Sb. st. po materialakh XXV mezhdunar. Nauch. –prakt. Konf. Novosibirsk: SibAK. 
S.814. [in Russian].

6. Ihnatʹyeva Y. (2018). Festyvalʹno-konkursnyy rukh v evolyutsiyi zarubizhnoho i ukrayinsʹkoho muzychnoho mystetstva. 
[Festival-competition movement in the evolution of foreign and Ukrainian musical art]. Aktualʹni pytannya humanitarnykh 
nauk. Kyyiv. Vyp 20, T.1. S.142–146. [in Ukrainian].

7. Rosʹ Z. P. (2018). Klasyfikatsiya ukrayinsʹkykh dzhazovykh festyvalʹnykh aktsiy periodu nezalezhnosti (1991– 
2012 rr.). [Classification of Ukrainian jazz festival actions of the period of independence (1991–2012).]. Visnyk Natsionalʹnoyi 
akademiyi kervnykh kadriv kulʹtury i mystetstv: nauk. zhurnal. Kyyiv : IDEYA PRYNT, № 4. S 326–331. [in Ukrainian].

8. Rosʹ Z. (2013). Rozvytok estradno-dzhazovoyi osvity v Ukrayini. [Development of pop and jazz education in Ukraine]. 
Ukrayinsʹka muzychna kulʹtura na suchasnomu etapi : transformatsiya tradytsiynykh i akademichnykh form. Zb. materialiv 
Vseuk. nauk.-prakt. konf. (Prykarpat. nats. un-t im. V. Stefanyka, 24–25 kvitnya 2013 r., m. Ivano-Frankivsʹk) / red.-uporyad. 
V. Dutchak]. Ivano-Frankivsʹk : Foliant. S. 58–65. [in Ukrainian].

Рось З. Дитячий та юнацький естрадно-джазовий фестивальний рух...



Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 36, том 3, 202112

Мистецтвознавство

УДК 398:37.036.5+784.75
DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863/36-3-2

Оксана СІНЕНКО,
orcid.org/0000-0002-2715-542X

кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри музичного мистецтва

Київського університету культури
(Київ, Україна) oxy_sinenko@ukr.net

СПЕЦИФІКА РОЗВИТКУ 
КАЗАХСТАНСЬКОЇ ЕСТРАДНОЇ ВОКАЛЬНОЇ ТРАДИЦІЇ

У статті представлено основні етапи формування естрадної вокальної традиції Казахстану після здобут-
тя країною незалежності. Окреслюються відмінності між вокальними традиціями та вокальними школами.  
Наголошується, що для формування вокальних традицій, на відміну від вокальних шкіл, менш необхідне функці-
онування інституцій, що займаються вихованням співаків. Формування певної школи можливе за використання 
єдиних методичних принципів для навчання естрадних вокалістів. Натомість становлення виконавських тради-
цій відбувається завдяки наявній співацькій практиці. 

Після розпаду СРСР створюються умови для формування нових тенденцій у музичному мистецтві, коли роз-
починається запозичення елементів західних поп-напрямів, а також актуалізується інтерес до народних, етніч-
них, фольклорних елементів. Казахстанська естрадна музика розвивається шляхом опрацювання тих стилів, які 
були наявні в інших культурно-мистецьких практиках: поп-музика, хіп-хоп, рок-музика. 

Одним із провідних принципів для багатьох гуртів і солістів стало продовження традицій радянської, а зго-
дом і російської естради. Це виявилося у написанні композицій російською мовою, які виконувалися в академіч-
ній чи естрадній вокальній манері та намаганні просувати музичний продукт у країнах колишнього соцтабору. 
Другий напрям пов’язаний із формуванням музичного матеріалу, який має національно забарвлений характер. 
У ньому використовується казахська мова, народні музичні інструменти, техніка горлового співу. 

Найбільш актуальні форми взаємодії між фольклором та естрадною музикою виявляються у становленні 
гуртів, які працюють у напрямі world music. Також актуальними є розробки у сфері інді-музики на етнічній 
основі, що має самобутній характер, виробляється на якісно-високому рівні та має безперечну художню цін-
ність. Казахстанські традиції естрадного виконавства демонструють шлях розвитку від наслідування моделей, 
поширених в інонаціональних закордонних мистецьких практиках, до формування етнічно-неповторного власно-
го музичного продукту.

Ключові слова: казахстанська музика, естрадна музика, пісня, вокальна традиція, вокальна школа, народні 
інструменти, казахська мова.
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SPECIFICS OF DEVELOPMENT OF KAZAKHSTAN VARIOUS VOCAL TRADITION

The article presents the main stages of formation of the pop vocal tradition of Kazakhstan after the country gained 
independence. The differences between vocal traditions and vocal schools are outlined. It is emphasized that the formation 
of vocal traditions, in contrast to vocal schools, to a lesser extent requires the functioning of institutions engaged in the 
education of singers. The formation of a certain school is possible with the use of uniform methodological principles for 
the training of pop vocalists. Instead, the formation of performing traditions is due to the existing singing practice. 

After the collapse of the USSR, conditions are created for the formation of new trends in the art of music, when the borrowing 
of elements of Western pop trends begins, as well as the actualization of interest in folk, ethnic elements. Kazakhstan’s pop-music 
is developing by working on the styles that were present in other cultural and artistic practices: pop-music, hip-hop, rock-music. 

One of the guiding principles for many bands and soloists is the continuation of the traditions of Soviet and later 
Russian pop. This manifested itself in the writing of compositions in Russian language, which were performed in an 
academic or pop vocal manner and an attempt to promote the musical product in the countries of the former socialist 
camp. The second direction is related to the formation of musical material, which has a national color; it uses the Kazakh 
language, folk musical instruments, and the technique of throat singing. The most relevant forms of interaction between 
folklore and pop-music are manifested in the formation of groups working in the direction of world music. 
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Сiненко О. Специфiка розвитку казахстанської естрадної вокальної традицiї

Also relevant are developments in the field of indie music on an ethnic basis, which has an original character, is 
produced at a high quality level and has an indisputable artistic value. Kazakhstan’s traditions of pop performance 
demonstrate the path of development from imitating models common in non-national foreign artistic practices to the 
formation of ethnically unique own musical product. 

Key words: Kazakh music, pop-music, song, vocal tradition, vocal school, folk instruments, Kazakh language.

Постановка проблеми. Актуальним питан-
ням для сьогодення є аналіз особливостей станов-
лення національних вокальних традицій. Низка 
вокальних шкіл проходила подібні етапи у своєму 
розвитку. Однак чимало аспектів є відмінними, 
особливо коли йдеться про становлення етнічно-
виразних елементів, що надають своєрідності тій 
чи іншій національній школі. Формування естрад-
ної казахстанської музики, її розвитку як такої, що 
має етнічно-неповторний характер, досі не ста-
вало предметом окремих розвідок, що й зумовлює 
дослідницький інтерес до цього питання.

Аналіз досліджень. Розвиток казахської 
вокальної традиції досі не розглядався у науковій 
думці України. Необхідним є звернення до широ-
кого кола праць, які стосуються різних аспектів 
розвитку вокального виконавства. 

Специфіка академічного вокального мисте-
цтва в сучасному дискурсі культури аналізува-
лася у працях Т. Каблової, В. Тетері. Формування 
вокальних шкіл естрадного співу в історичному 
дискурсі української музичної педагогіки дослі-
джувала А. Лавринець. Ретроспективний аналіз 
становлення вокальної педагогіки в Україні на 
прикладі Київської вокальної школи здійснював 
Г. Швидків. Напрями K-pop і World-music роз-
глядалися у напрацюваннях А. Тормахової та 
В. Тормахової. Казахстанська естрадна вокальна 
традиція, динаміка її становлення після здобуття 
незалежності досі не аналізувалися у вітчизняних 
наукових розвідках.

Мета статті полягає у дослідженні особливос-
тей розвитку казахстанської естрадної вокальної 
традиції.

Виклад основного матеріалу. Звертаючись 
до аналізу вокальної культури, традицій і шкіл, 
доречно окреслити основні поняття. Вокальна 
культура є частиною загального культурного 
простору, відіграє значущу роль у соціумі. Вона 
є відображенням процесів, наявних у культурі. 
Вокальна культура віддзеркалює тенденції, що 
відбуваються у суспільстві. Для вокальної куль-
тури притаманна взаємодія між запитами слухаць-
кої аудиторії та візіями професіоналів, які форму-
ють певні стратегічні напрями своєю творчістю. 

Якщо ж говорити про вокальну школу, то це 
поняття пов’язане зі становленням певних тра-
дицій у формуванні виконавців, характеризується 

спільністю естетичних принципів. Так, поняття 
«школа естрадного вокалу» А. Лавринець визна-
чає як «цілеспрямовану, організовану систему 
підготовки поколінь естрадних співаків і педа-
гогів для конкретної концертної, виконавської, 
педагогічної діяльності, що історично змінюється 
і залежить від конкретних регіональних умов її 
існування та традицій» (Лавринець, 2017: 101). 
Тому можна зазначити, що для формування пев-
ної школи потрібна взаємодія в рамках інститу-
цій, де будуть діяти єдині методичні принципи 
виховання естрадних вокалістів. Натомість ста-
новлення виконавських традицій відбувається 
завдяки наявній співацькій практиці. Далі ми роз-
глянемо, яким чином відбувалося становлення 
казахстанської естради, в якій наявні різні домі-
нуючі спрямування.

Як і для багатьох країн пострадянського про-
стору, розпад СРСР став часом зародження нових 
тенденцій у музичному мистецтві. Чималу роль 
почала відігравати актуалізація народних, етніч-
них, фольклорних елементів. Такі тенденції були 
наявні в українській вокальній традиції. Цю 
ознаку розвитку вокальної практики зафіксовано у 
статті Т. Каблової та В. Тетері: «У процесі набуття 
незалежності нашої держави в культурному роз-
маїтті виокремився народний спів як необхідна 
умова становлення нації. Цей період знамену-
ється взагалі достатньою кількістю нових куль-
турних форм вияву арт-активності, яка спрямо-
вана на відродження та збереження українського 
фольклору» (Каблова, Тетеря, 2018: 75). 

Подібні процеси відбувалися і в казахстанській 
вокальній естрадній практиці. Щоправда ці ознаки 
почали лише з часом виявлятися у творчості дея-
ких виконавців і гуртів. На початку 90-х років 
XX століття найбільш відомими представни-
ками естрадної музики Казахстану були співачка 
Роза Римбаєва, а також гурти «Дос-Мукасан» та 
«Яшлик». Творчість цих гуртів була орієнтована 
на традиції радянської естради. Превалювало 
створення композицій російською мовою, де 
використовувався загальноприйнятий «стандарт» 
вокального та інструментального начал. 

У вокальній манері співаків домінувала «шля-
герна» уніфікована традиція, яка була притаманна 
для радянських виконавців. Нерідко викорис-
товувалася наближена до академічної вокальна 
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манера. Для неї, як вказує Г. Швидків, характерні 
такі особливості, які виявляються у використанні 
«високого головного, рівного по всьому діапазону 
(сконцентрованого й округлого) звучання з точно 
встановленою позицією та м’якою, але точною 
атакою звуку; співу на добрій дихальній опорі з 
особливою манерою піано та піанісимо на верх-
ніх нотах» (Швидків, 2013: 4–5).

На початку 90-х років починає поступово фор-
муватися практика створення гуртів, які вико-
ристовують національні фольклорні традиції. 
Зокрема, у цьому напрямі почав працювати гурт 
“Urker”, який мав арт-рок спрямованість, при-
чому використовував у композиціях казахську 
мову, обираючи вірші національного поета Мука-
галі Макатаєва. Нерідко у піснях гурту виникали 
елементи народного етнічного співу. Такий вимір 
виконавської творчості сприймався як своєрід-
ний андеграунд, адже тривалі інструментальні 
вставки та національна мова робили цю музику 
не комерційною. Проте зі створенням пісні «Нау-
риз», у відеокліпі якої циркулювали елементи 
національних фольклорних традицій, вбрання 
та символіки, їх популярність почала зростати, а 
запроваджений ними напрям став основою для 
формування подальшої музичної практики. Зазна-
чимо про важливість цього прецеденту, який був 
суголосний подібним крокам, що розпочалися на 
українській естраді.

На початку 2000-х років у Казахстані знижу-
ється зацікавленість діяльністю гурту “Urker”, 
натомість починається новий закордонний етап 
розвитку колективу. Після виступу у Лондоні про-
дюсер і музикант Престон Хейман запропонував 
їм співпрацювати. Був створений міжнародний 
проект “No Mad Karma”, в якому основною мовою 
усіх композицій стала англійська. Але музичний 
компонент спирався на окремі елементи етнічних 
культур: почали залучатися народні інструменти з 
різних частин світу, а склад учасників став муль-
тинаціональним. 

На виступі колективу “No Mad Karma” в Астані 
у 2017 році до них приєднався етно-фольклорний 
колектив «Туран», в якому не лише використо-
вуються національні інструменти (шан-кобиз, 
кил-кобиз, сибизги, жетиген, шертер, дауилпаз, 
бубен), а й техніка горлового співу. Така прак-
тика є дотичною до напряму world music, в якому 
можуть сполучатися елементи етнічної музичної 
культури із сучасною поп-музикою. 

World music є одним із провідних напрямів 
розвитку сучасного мистецтва, що пов’язаний 
із виникненням своєрідної контркультури щодо 
масової музики. Звернення до найдавніших плас-

тів фольклору різних етнічних груп перепліта-
ється із найновішими відкриттями у сфері музич-
ної акустики, технологічними досягненнями у 
сфері обробки звуку та актуальними практи-
ками на зразок скретчінгу (scratching), семплінгу 
(sampling) (Тормахова, 2016: 90). 

Попри появу форм естрадної музики, які 
пов’язані з фольклорним етнічним корінням, 
продовжив свій розвиток й інший напрям казах-
станської поп-музики. Зокрема, домінуючу роль 
почала відігравати діяльність такого колективу як 
A’STUDIO, слідом за яким виникла низка бойз і 
герлз-бендів. Деякі учасники гурту A’STUDIO до 
початку самостійної кар’єри акомпанували Розі 
Римбаєвій. З 1987 року почався їх самостійний 
шлях, який був пов’язаний із такими напрямами, 
як new wave, funk, що сполучалися із казахськими 
народними мелодіями. Як вже зазначалося, цей 
напрям не був надто добре сприйнятим публікою. 

Надзвичайно велика популярність прийшла 
після того, як гурт A’STUDIO почав виступати у 
проектах «Театр пісні» А. Б. Пугачової, починаючи 
з 1990 року. Слідом за цим почалася співпраця із 
Грегом Уолшом, на студії якого в США записува-
лися деякі композиції, а потім відбулося й кілька 
виступів у Далласі в рамках казахсько-американ-
ського фестивалю. Це надало гурту ще більшого 
наближення до поп-звучання. Тривалий час вока-
лістом був Батирхан Шукенов, який у 2000 році 
вирішив розпочати сольну кар’єру. На його місце 
прийшла Поліна Гріффіс, яка сприяла додаванню 
танцювальності в загальну стилістику гурту.

Гурт A’STUDIO в низці елементів орієнту-
вався на стандарти російської естради (викорис-
тання російської мови у композиціях, відмова від 
фольклорних елементів). «Родзинкою» вокальної 
манери Б. Шукенова було використання соул-
манери співу, що надавало своєрідності звучанню 
гурту. З часом колектив набув чималої популяр-
ності за межами країни, ставши зразком для 
наслідування для інших казахстанських гуртів. 
Орієнтуючись на досягнення гурту A’STUDIO, 
у цьому напрямі в Казахстані починають працю-
вати й інші музичні колективи. Зокрема, гурти 
«АБК», «Бублики», «Алан», «Дервіші», «Жігіт-
тер», «Орда», «Рінго», «Рахат-Лукум», «Дауис 
International», «Сердцеедки», «FM». Проте біль-
шість бойз і герлз-колективів залишалися мало 
відомими за межами країни. 

Наприкінці 90-х років у Казахстані відбулося фор-
мування такого напряму як реп, в якому працював 
гурт Rap Zone, згодом виокремився казахстанський 
хіп-хоп (гурти Ghetto Dogs, Metis’s). У 2000-х роках 
виник гурт “Da Gudda Jazz”, який поєднував різні 
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стильові напрями (реггі, ритм-енд-блюз), а також 
виконавець Скриптоніт, завдяки яким казахстан-
ський хіп-хоп став більш складним і таким, що 
вийшов на більш високий рівень. Так само значну 
популярність здобув виконавець Jah Khalib, який 
був саунд-продюсером казахських колективів, а зго-
дом виявив себе і як соліст. У 2019 році він записав 
композицію «Кохаю» з українською співачкою Джа-
малою, а також пісню «По льду» із Maruv.

До початку XXI століття відбувалося поступове 
опанування всіх існуючих напрямів, які сформу-
валися в естрадній музичній культурі казахстан-
ськими виконавцями. При цьому, якщо спочатку 
спостерігалося наслідування західних гуртів 
чи представників російської естради, то згодом 
з’явилися абсолютно самобутні виконавці. На 
початку 2010-х років у казахській музиці зародився 
якісно новий етап розвитку національної естрад-
ної культури. Це напрям розвивався завдяки діяль-
ності виконавця Moldanazar, який вирішив обрати 
не поп-формат, а інді-музику, використовуючи 
виключно національну мову. Музичний компонент 
був сформований у найкращих традиціях захід-
ноєвропейського інді-поп-року, до якого додався 
неповторний саунд на етнічній основі, що вже не 
сприймався як копіювання чи наслідування. 

У казахстанській музичній культурі XXI 
століття проступають дві домінантні стратегії 
розвитку естради, в якій наявні і національно-
неповторні, і загальноєвропейські тенденції. Від-
бувається об’єднання композиторів, виконавців, 
цінителів музики та вокального виконання в осо-
бливу музичну спільноту, позначене національною 
своєрідністю, відповідне загальноєвропейським 
і навіть світовим тенденціям (Каблова, Тетеря, 
2018: 76). Перша – це робота у різних напрямах 
естрадної музики, які розвинені в інших культу-
рах (поп-музика, реп, хіп-хоп, поп-рок), друга – 
формування музики, яка має етнічні витоки (world 
music, інді-поп, фолк-рок). 

До першого з напрямів можна віднести й моло-
дих яскравих виконавців, які лише впродовж остан-
ніх років стали відомими (Анатолій Цой, Дімаш 
Кудайберген), що набули популярності завдяки 
різним закордонним розважальним вокальним 
шоу та конкурсам («Хочу к Меладзе», «Маска», 
«Слов’янський базар-2015», «Singer-2017») та 
стали невід’ємною частиною не лише казахстан-
ської, а й російської естради. Проте якщо Анатолій 

Цой зосереджується здебільшого на поп-музиці, 
то Дімаш намагається розвивати свою кар’єру, 
використовуючи елементи класичної академіч-
ної музики, поп-музики та традиційної казахської 
музики. Маючи великий діапазон, який охоплює 
верхню частину басового регістра до найвищих 
нот колоратурного сопрано, він володіє широкими 
можливостями для реалізації поставлених творчих 
завдань. Співак має класичну академічну вокальну 
підготовку та запрошений на роботу в Державний 
театр опери та балету “Astana Opera”, але одно-
часно він продовжує творчі пошуки й в інших сфе-
рах вокального виконавства.

У певному сенсі проміжне місце між цими 
двома стратегіями розвитку вокальної казах-
станської традиції займає напрям Q-pop (казах-
ський поп). Останніми роками в межах естрадної 
музики Казахстану розпочалося потужне форму-
вання колективів, які перейняли практику корей-
ських К-рор гуртів. К-рор – напрям, пов’язаний 
із розвитком технологій, який формує стійкий 
інтерес до «айдолів», що є невід’ємною части-
ною цієї культури. Важливу роль у просуванні 
гуртів і виконавців, які відносяться до К-рор, віді-
грає увага до візуального та іміджевого начал, що 
сприяє інтересу з боку глядацької аудиторії (Тор-
махова, 2020: 18). Подібно до К-рор колективів, 
казахстанські гурти “Ninety One”, “Renzo” зде-
більшого є бойз-бендами, у виступах яких прева-
лює танцювальне начало, чимала увага надається 
візуальному оформленню учасників та створенню 
шоу. Проте використовується національна мова, 
як і у випадку корейських гуртів.

Висновки. Наразі в естрадній музиці Казах-
стану є гурти та окремі виконавці, які працюють 
у різних стильових напрямах поп-музики. Пара-
лельно співіснують дві традиції. Перша пов’язана 
із просуванням у пострадянських країнах і зде-
більшого є російськомовною, в ній розвиваються 
більш комерційні напрями (поп-музика, хіп-хоп). 
Інша ж спирається на національні витоки, де 
активну роль відіграє казахська мова, народні 
інструменти, певні елементи фольклору. 

Більш перспективним напрямом вбачається 
розвиток самобутніх музичних явищ, які не втра-
чають зв’язку з етнічним корінням і мають високу 
художню цінність. Також вони мають неповтор-
ний і національно забарвлений характер, форму-
ючи «музичне обличчя» країни.
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СИСТЕМА ВІЗУАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ: 
ФОРМУВАННЯ ДИНАМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ 

У роботі розглянуто актуальну проблему проєктування системи візуальних комунікацій у навчальному про-
сторі. Доведено, що утворення та постійний розвиток багатофункціонального середовища навчальних закладів 
викликані ускладненням процесів пізнання, сприйняття та інтерпретації інформації. Тому поява різних візуаль-
них комунікацій носить фрагментарний характер і призводить до втрати цілісності простору. У зв’язку з цим 
реформування навчального середовища нині пов’язано з пошуком інноваційних підходів до проєктування візуально- 
комунікативних процесів, які б дозволили динамічно реагувати на зміни оточення. 

Метою роботи є визначення динамічних аспектів проєктування системи візуальної комунікації в навчальному просторі. 
У результаті дослідження виявлено, що підвищення динаміки взаємодій у навчальному середовищі викли-

кало формування зональних, локальних і глобальних візуальних комунікацій. Їх тактильно-візуальний характер 
дозволяє реалізувати функції пізнання, орієнтації та ідентифікації. У роботі виділено основні характеристики 
зональних візуальних комунікацій, які використовуються як динамічні носії інформації з можливістю багатора-
зової її інтерпретації. У результаті формується візуальна навігація як неперервний динамічний процес ігрового 
характеру. Виділено лінійні, сигнальні, піктографічні та тактильно-звукові види локальних візуальних комуніка-
цій, які забезпечують структуризацію середовища. Таким чином, система візуальної навігації виступає части-
ною візуалізації навчального простору. 

Виявлено, що інтеграція зональних і локальних візуальних комунікацій забезпечує формування динамічного 
концептуально-образного простору, що носить глобальний характер. Глобальні візуальні комунікації сприйма-
ються інтуїтивно. Засоби суперграфіки відіграють об’єднуючу роль у створенні як замкнутого, так і відкри-
того простору, що прагне до злиття з природою. Доведено, що візуально-комунікативна система навчального 
простору має інтегральний характер і побудована на основі динамічних взаємодій.

Ключові слова: візуальні комунікації, навчальний простір, динамічність, суперграфіка, навігація.
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VISUAL COMMUNICATIONS IN LEARNING ENVIRONMENT: 
DESIGN OF DYNAMICAL COMMUNICATIONS

In the work we consider the relevant problem of the design of the visual communication system in learning environment. 
We affirm that the complication of the processes of cognition, perception and interpretation of the information induce the 
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formation and the permanent development of the school multifunctional space. That’s why the appearance of the various 
visual communications has fragmentary nature and causes the loss of the environment integrity. In this regard, nowadays 
the reforming of learning environment needs the search of the innovative approaches for visual communicative processes. 
They make it possible to respond dynamically to the environmental changes. 

The purpose of the study is to determine the dynamical aspects in design of the visual communication system in 
learning environment. 

As a result of the study, we determined that the increase of the dynamics of interaction in learning environment caused 
the formation of the zonal, local and global visual communications. Their tactile-visual nature makes it possible to realize the 
functions of the cognition, orientation and identification. In the study we allocated the main characteristics of the zonal visual 
communications. People use them as the dynamical information carriers with the possibility of its multiple interpretations. 

As a result, the visual navigation forms as the uninterrupted dynamical process with the game nature. There are linear, 
signal, pictographic and tactile-sound types of local visual communications that provide the environment structuring. So, 
the system of the visual navigation is a part of the learning environment visualization. We defined that the integration of 
the zonal and local visual communications provides forming of the dynamical conceptual and imaginative environment, 
which has global nature. People perceive the global visual communications intuitively. Supergraphics tools take part in 
the creation both closed and open space which seeks for integration with the nature. Finally, the visual communication 
system of learning environment has the integral nature and is based on the dynamical interactions.

Key words: visual communications, learning environment, dynamic, supergraphics, navigation.

Постановка проблеми. На початку ХХІ  ст. 
в Україні проєктні трансформації торкнулися і 
навчального простору освітніх закладів. Поява 
значної кількості приміщень навчального, видо-
вищного, спортивного, оздоровчого, релаксацій-
ного призначення, збільшення інтенсивності вза-
ємодій, ускладнення інформаційних технологій та 
процесів життєдіяльності забезпечили утворення 
багатофункціонального гнучкого та мобільного 
навчального простору. 

Швидке оновлення технологій навчання, худож-
ньо-проєктних аспектів оздоблення середовища, 
постійні динамічні зміни зумовили ускладнення 
сприйняття інформації та орієнтації у просторі. 
Проте майже не відбулося змін у розташуванні 
окремих елементів візуальної комунікації на сті-
нах, сходах або стелях, воно залишається фрагмен-
тарним і здійснюється виключно за необхідності. 
Візуальні комунікації часто є різноплановими, не 
об’єднаними загальною стилістикою або цілісною 
концепцією. В результаті візуальний образ навчаль-
ного простору формується на основі мерехтіння 
різних візуальних носіїв, які розпорошують увагу. 

Нині динамічне оточення вимагає системного 
переосмислення реальних потреб учнів і обґрун-
товує завдання проєктування візуально-комуніка-
тивних процесів. Сучасний інтер’єр освітнього 
закладу перетворюється на візуально-комуніка-
тивну систему із постійним формуванням дина-
мічних зв’язків. Тому головним завданням дизай-
нерів стає проєктування динамічних взаємодій з 
метою створення постійно поновлюваного гар-
монійного середовища, що спонукає до розвитку 
особистості, розкриття її творчого потенціалу та 
бажання пізнавати світ. 

Аналіз досліджень. Дослідження навчального 
середовища для різних вікових груп пов’язані з 

аналізом різних аспектів візуального сприйняття 
та комунікації, що дозволяє виявити інновації у 
формуванні сучасних візуально-комунікативних 
систем. Увага до проєктування візуальної інфор-
мації, її ролі та значення втілюється у низці нау-
ково-методичних праць для різних середовищ 
(Чемакіна та ін., 2017; Косенко, 2019). 

Нині в середовищі загальноосвітніх шкіл увага 
зосереджується на формуванні нового освітнього 
інноваційного простору як «цілісної динамічної 
системи, багаторівневого та багатофункціональ-
ного утворення», що розвивається в межах наці-
ональних стандартів (Косенко, 2019: 5). Дослі-
дження особливостей формування та способів 
сприйняття візуальної інформації в інтер’єрах 
вищих навчальних закладів здійснюють Д. Хаки-
мова та Л. Кулеєва (Хакимова, Кулеева, 2015). 
Переосмислення комплексної системи просторо-
вої орієнтації відбувається і в університетських 
комплексах, що є зразком найбільш перспектив-
ної форми динамічного та конкурентоздатного 
предметно-просторового середовища (Гвоздь, 
Скопинцев, 2014).

Суперграфіка розглядається як ефективний 
носій візуальної інформації у навчальному серед-
овищі. Сучасні дослідження цього явища дозво-
ляють говорити про синтез монументального 
мистецтва, дизайну та архітектури (Михайлов, 
Хафизов, 2015), розкривають сутність супергра-
фіки як засобу середовищного формотворення 
(Грищенко, Коробий, 2018). 

Носії візуальної комунікації виступають 
важливими елементами навігації внутріш-
нього простору приміщень навчальних закладів. 
Г. Омельченко подає класифікацію інформаційно-
візуальних навігаційних систем (Омельченко, 
2018), проте вони є стаціонарними і не виражають  
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здатності до динамічних змін. Однак питання 
ролі динаміки у дизайні середовища нині набуває 
актуальності. 

Термін «рух у дизайні» розкритий у дослі-
дженнях І. Кузнецової та В. Сірак (Кузнецова, 
Сірак, 2015), які наголошують на широких мож-
ливостях використання динамічних перетворень 
в інтер’єрах. Дослідниця Н. Скляренко у попе-
редній публікації звернула увагу на можливості 
трансформацій візуально-графічної системи у 
навчальному середовищі за рахунок врахування 
часового параметра під час проєктування (Скля-
ренко, 2018), проте виявлені результати спо-
нукали до проведення подальших досліджень, 
пов’язаних із підвищенням динамічних харак-
теристик візуальної інформації. Очевидно, що 
поза увагою дослідників залишається динамічний 
аспект формування візуальних комунікацій, що 
нині стало важливою тенденцією проєктування 
мінливого навчального простору. 

Метою статті є виявлення динамічних аспек-
тів проєктування системи візуальної комунікації у 
навчальному просторі. Об’єктом дослідження висту-
пає внутрішній простір і предметно-просторове 
наповнення приміщень загальноосвітніх навчаль-
них закладів, коледжів та університетів вітчизняної 
й закордонної систем освіти. Робота проводиться 
на засадах системного підходу, який інтегрує в собі 
художньо-проєктні стратегії, функціональні та емо-
ційні особливості архітектурного простору та методи 
організації сприйняття візуальної інформації. 

Виклад основного матеріалу. Роль візуальних 
комунікацій у проєктуванні навчального простору 
є незаперечною, оскільки вони забезпечують 
ідентифікацію середовища, отримання потрібної 
інформації у зручний спосіб, створюють есте-
тично та емоційно виразне середовище, підкрес-
люючи його динамічність. Нові засоби візуальної 
комунікації зумовлюють осмислення інших спо-
собів сприйняття та взаємодії. Візуально-графічна 
мова в сучасних інтер’єрах навчальних закладів 
спрямована на реалізацію трьох важливих функ-
цій: пізнання інформації, орієнтація у просторі та 
ідентифікація людини із середовищем. 

Візуальні комунікації дозволяють безпосеред-
ньо контактувати з ними. Саме тому взаємозв’язки 
набувають динамічного тактильно-візуального 
характеру. З огляду на це, трансформації підда-
ється й організація їх проєктування, яка поширює 
свою дію від окремих зон до глобальних масшта-
бів цілісного освітнього середовища. 

Зональні візуальні комунікації. Візуальні кому-
нікації пізнавального характеру здебільшого фор-
муються як елементи, які мають чітке зональне 

обмеження за рахунок залучення конструктивних 
елементів середовища. Саме двері, стелі, меблі, 
сходи та сходові клітки нині використовуються 
як динамічні носії інформації, які не лише перед-
бачають пасивне зчитування, а дозволяють здій-
снити його багаторазову інтерпретацію. Асоціа-
ція їх із процесами пізнання та навчання створює 
нові ідеї для візуалізації. Такими є килимки-роз-
мітки для дверей у вигляді транспортира, відкри-
вання / закривання яких дозволяє визначити кут; 
шафи для зберігання речей із навчальною інфор-
мацією (Graphics, 2014). 

Нині ламаються стереотипи щодо викорис-
тання стелі як засобу візуальної комунікації. 
Створення світлової динамічної таблиці Мендєлє-
єва на стелі дозволило тривалий час утримувати 
увагу учнів, що пов’язано зі сприйняттям уроку 
як гри (Wang, 2012). 

Підіймання сходами асоціюється з подолан-
ням важких перешкод. Саме цю ідею викорис-
тали дизайнери, коли нанесли на кожну сходинку 
навчальну інформацію. Створення ілюзії динаміч-
ного зображення, яке змінюється з кожною схо-
динкою, здійснюється і на стінах. Одноманітний 
рух сходами втомлює, але нанесена на них інфор-
мація переносить увагу з фізичної дії на розумову, 
залучаючи учнів до гри. Таким чином форму-
ються структурні патерни, доступні для швидкого 
отримання інформації в ігровій формі. 

Виділення зон для комунікації та творчості на 
стінах або рухомих поверхнях, що формуються 
самими учнями, дають простір для фантазії та 
розвивають нестандартне мислення. Періодич-
ність їх змін пов’язана із часовим параметром – 
організацією навчання та відпочинку, природними 
ритмами (Скляренко, 2018). Наприклад, у Killam 
School існує традиція залучати учнів до створення 
дерева життя шкільної родини, яке щороку онов-
люється (Killam, 2016). Отже, зональні візуальні 
комунікації набувають динамічного характеру на 
противагу незмінній візуальній інформації, що 
часто нав’язує шаблони сприйняття, які змінити  
у майбутньому вже важко. 

Локальні візуальні комунікації. Візуальні кому-
нікації у навчальному середовищі мають здатність 
програмувати поведінку людей, спрямовуючи 
напрям їх руху у середовищі. Такі комунікації 
носять локальний характер і представлені різними 
засобами візуальної навігації. Елементи навігації 
(позначки входів, поверхів, окремих приміщень)  
є невід’ємною частиною загальної дизайн-кон-
цепції (Косенко, 2019: 29). 

Візуальна навігація представляє собою логічну 
багаторівневу інформаційну систему, яка утворюється  
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з метою формування сценарію людської поведінки. 
Новим трендом проєктування стало нанесення ліній 
на стіни та підлогу, слідування якими дозволяє вста-
новити візуальну взаємодію між обраними пунк-
тами середовища (наприклад, Школа іноземних мов 
у Києві) та передбачити потоки людей у середовищі. 
Це лінійна навігація, яка представлена як неперерв-
ний динамічний процес орієнтації, постійна вказівка 
напрямку руху, що спонукає взяти участь у пізнанні 
навчального середовища, стати його частиною. 
Лінійна навігація носить ігровий характер та асоці-
юється із проходженням квесту, під час якого учас-
ник виконує певні завдання, стикається з іншими 
засобами візуальної комунікації для досягнення 
поставленої мети. Такий підхід забезпечує логічну 
динаміку пересування у середовищі. За відсутності 
навігаційних ліній відбувається інтуїтивний рух, що 
формується на основі індивідуального сприйняття, 
яке підказує оточення. 

Посилення динамічності відбувається за раху-
нок підвищення абстрактності зображень, які 
перетворюються на лінії, смуги, плями, кольорові 
акценти, що збуджують асоціативне мислення та 
змушують виявляти їх сутність самостійно. Важ-
ливим видом візуальної навігації, який формує 
певну поведінку, є сигнальний, що передається 
за допомогою кольорових плям. Їх використання 
забезпечує ідентифікацію локальних функціо-
нальних зон, зберігаючи при цьому унікальність 
кожної з них. Проте окремо кольорові плями не 
можуть бути носієм навігаційної інформації, 
виникає потреба у поясненні інформації за допо-
могою шрифтів чи піктограм. Сигнальна візу-
альна навігація часто сполучається із лінійною та 
не тільки спрямовує потоки руху, але і структу-
рує простір, виступаючи самостійним елементом 
суперграфіки. Але ненав’язлива навігація є важ-
ливим способом уникнення роздратування у від-
відувача (Хакимова, 2015: 83).

Ще одним напрямом підвищення динамічності 
візуальної комунікації є використання просторово 
віддалених частин зображення, які також визна-
чають напрям руху та забезпечують орієнтацію у 
навчальному середовищі. Використання піктогра-
фічної стилістики за змістом відповідає функції 
місця та ідентифікує його за рахунок створення 
художнього образу (наприклад, зображення на 
кімнатах для особистої гігієни). Організація ком-
фортного орієнтування пов’язана з особливостями 
середовища, яке змінюється під дією створюва-
ного засобами візуальної комунікації художнього 
образу. Цей образ бере участь у формуванні візу-
ально-інформаційного поля, що доступне для 
розуміння кожному відвідувачу.

Візуальний складник тісно пов’язаний із так-
тильною або тактильно-звуковою навігацією. 
Існування в навчальному середовищі тактильних 
установок (тактильні навігаційні смуги на підлозі 
та стінах, стінові 3D-панелі зі шрифтом Брайля, 
LED-підсвічуванням і звуковим сигналом) нада-
ють середовищу рис універсальності. Художньо-
графічні характеристики візуально-комунікатив-
них систем підпорядковуються середовищу та 
забезпечують можливість його динамічного онов-
лення, що сприяє зміні сприйняття. 

Глобальні візуальні комунікації. Найвищим 
рівнем інформативності вирізняються глобальні 
візуальні комунікації, які забезпечують тісну вза-
ємодію людини з навчальним середовищем. Вони 
дозволяють створити цілісне візуально-комуніка-
тивне середовище, яке виступає невід’ємною час-
тиною життєдіяльності учнів, пов’язане з їхньою 
поведінкою, можливістю орієнтації та комфорт-
ним існуванням.

Проєктування глобальних візуальних комуні-
кацій ґрунтується на суміщенні усіх міждисци-
плінарних аспектів з метою досягнення емоцій-
ного включення людини в навчальне середовище. 
Прагнення до повної адаптації та занурення 
учнів у створену атмосферу поширюється на всі 
аспекти сприйняття предметно-просторового та 
графічного наповнення. Завдяки цьому всі обра-
зотворчі засоби інтегруються у єдиний дина-
мічний концептуально-образний простір, пере-
творюючи його на самостійну знакову систему. 
Спроєктована на основі системного підходу наві-
гація у такому просторі майже не усвідомлюється 
і сприймається на інтуїтивному рівні. 

Практичним та оригінальним мистецьким 
кроком у формотворенні сучасного динамічного 
навчального середовища є залучення засобів 
суперграфіки (Современный, 2018). Зображення 
на конструктивних елементах навчального серед-
овища надають образності, створюють візуальні 
акценти пізнавального характеру, формуючи 
динамічні зв’язки між зональними та локальними 
візуальними комунікаціями на всій території 
навчального простору. Отже, супеграфіка вносить 
у статичний, звичний простір динаміку, надаючи 
йому нового змісту. Інтеграція усіх видів візуаль-
них комунікацій забезпечує формування нового 
способу сприйняття навчального середовища як 
концептуально-образної системи із запрограмова-
ними взаємодіями між людиною, середовищем і 
його об’єктами.

Елементи суперграфіки забезпечують тісний 
візуальний контакт учнів і середовища, передба-
чають занурення в інший світ, в інше середовище, 
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де кожен елемент виступає знаковим орієнтиром, 
за яким можна описати зміст, а навчання стає при-
родним процесом пізнання. Дизайнер у цьому 
випадку проєктує не лише предметно-матеріальне 
оточення, а й програмує взаємодії людини з ура-
хуванням пізнавальних, емоційних та соціально-
культурних потреб і стану середовища (світловий 
і колірний клімат, звуки та запахи, температур-
ний режим). У зв’язку з цим усі види інформації 
нашаровуються та сприймаються як динамічне 
арт-середовище, яке об’єднує суперграфіка. Учні 
самостійно дають йому естетично-інформаційну 
оцінку, обирають акцентні візуальні об’єкти і 
зображення, які згодом стають центрами комуні-
кації, знаковими місцями для зустрічей. 

Кардинально протилежним напрямом форму-
вання глобальних візуальних комунікацій є пред-
ставлення навчального інтер’єру не як замкнутого 
простору, а як відтворення відкритого простору, 
що зливається з природою. У ньому відбувається 
розмиття чітких меж між предметними формами 
та візуальними комунікаціями – весь простір 
забезпечує можливість вільної комунікації, в якій 
людина є невід’ємною частиною. Формується від-
крита школа без використання суперграфіки як 
експериментальний навчальний заклад, внутріш-
ній простір якого «розчиняється» у природному 
середовищі (скляна школа Milstein Hall, японська 
скляна школа в Канагава (8 необычных…, 2017). 

Усі візуальні комунікації в навчальному серед-
овищі функціонують як єдине ціле, що прагне до 
динамічності. Проєктування динамічного середо-
вища стає продуманою візуально-комунікаційною 
стратегією, в якій людина є частиною середовища. 

Запрограмований дизайнером сценарій дозволяє 
створити комфортне відкрите для сприйняття 
середовище, що виступає універсальним із пози-
цій кодування та декодування візуального змісту. 

Висновки. Результати наукового дослідження 
дали змогу виявити особливості формування 
динамічних аспектів візуальних комунікацій у 
навчальному предметно-просторовому серед-
овищі. На основі системного підходу виділено 
зональні, локальні та глобальні візуальні комуні-
кації. Під час аналізу низки навчальних інтер’єрів 
домінуючим стало утворення динамічних носіїв 
візуальної інформації на основі конструктивних 
елементів середовища. 

Доведено, що локальні візуальні комунікації 
представлені лінійною, сигнальною, піктогра-
фічною та тактильно-звуковою візуальною наві-
гацією, що сприяють комфортній орієнтації в 
середовищі. Виділено основні характеристики 
глобальних візуальних комунікацій, які забезпе-
чують фізичне та емоційне занурення у навчальне 
середовище за допомогою суперграфіки та без її 
використання. 

Дослідження засвідчує, що система візуальних 
комунікацій сучасного навчального середовища 
носить інтегральний характер і формується на 
основі постійних динамічних взаємодій. Тому 
перспективним напрямом досліджень стає теоре-
тичне опрацювання та переосмислення процесів 
проєктування складних відкритих систем візу-
альних комунікацій не лише у внутрішніх, а й у 
зовнішніх просторах навчальних закладів в умо-
вах екологізації дизайну і трансформації худож-
ньо-проєктної культури.
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СУЧАСНИЙ МОНУМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНИЙ ЖИВОПИС 
У ДИЗАЙНІ ГРОМАДСЬКОГО ІНТЕР’ЄРУ ГОТЕЛІВ М. КИЄВА

У статті досліджується сучасний монументально-декоративний живопис у дизайні громадського інтер’єру готе-
лів столиці України. Розглядаються такі три готелі, як «Прем’єр Палац», «Поділ Плаза» і «Мир», котрі на початку 
ХХІ ст. піддавалися реставрації професіональними митцями у досягненні нового обліку. Наполеглива робота допомогла 
втілити презентацію дизайн-проєктів з урахуванням неординарних тем, стилю і художньої індивідуальності.

Вивчення теми визначає особливості розміщення монументально-декоративного розпису з організацією кіль-
кох споріднених зал, які між собою утворюють мистецький архітектурно-планувальний комплекс. До таких 
об’єктів належать ресторан «Галерея» при бутик-готелі «Поділ Плаза» і банкетна зала «Старе місто» при 
готелі «Мир». Готель високого класу «Прем’єр Палац» має в архітектурному плануванні просторову залу басей-
ну і тренажерну залу, у яких гостям надається до уваги по одній (проте визначній) монументальній композиції, 
яка цілісно тримає організацію дизайнерського узгодження на собі, досягаючи завершеного змісту в худож-
ньому навантаженні. У монументальних розписах наводяться асоціативні варіації культурологічного, філософ-
ського, історичного, мистецького осмислення, де кожен глядач може побачити власні сюжети, поєднуючи їх зі 
своїм набутим досвідом. Монументально-декоративний розпис «Ніч на Івана Купала» у басейні, дозволяє тим, 
хто проживає, відчути українські традиції. Настінний живопис «Вітрувіанська людина у безмежжі часу» за 
умов спортивних навантажень допомагає врівноважити психофізіологічний стан і по-філософськи завершити 
загальне зображення картини 3D.

Характеризуються зали ресторану «Галерея», в яких представлено середовище античної класики, завдя-
ки формотворенню дизайнерського обладнання і розписам «Відпочинок», «Банкетне гуляння» і «Обговорення 
теми». Групу відкритих зон із планування має банкетна зала «Старе місто», де візуально передані перспек-
тивні зображення вулиць, ліхтарів за допомогою розписів на багатьох різнорівневих стінах, формуючи ілюзію 
масштабного простору. Такий прийом застосування монументального живопису є актуальним у розширенні 
внутрішнього середовища і збагаченні зорового навантаження шляхом подання серії архітектурно-пейзажних 
сюжетів, утворюючи «відкритість» стін по периметру зали.

Проаналізовані концепції настінних зображень як джерела інспірації, вирішують головні завдання. По-перше, при-
вертають інтерес відвідувачів на вивчення історії та культури. По-друге, забезпечують комфортом проведення часу 
в естетично-функціональному інтер’єрі, вирішеного домінантою монументально-декоративного живопису.

Ключові слова: монументально-декоративний живопис, дизайн інтер’єру, готелі Києва, тематичне  
вирішення, стильові особливості.
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MODERN MONUMENTAL AND DECORATIVE PAINTING 
IN THE DESIGN OF PUBLIC INTERIORS OF HOTELS IN THE KYIV CITY

The article is being explored modern monumental and decorative painting in the design of public interiors of hotels 
in the capital of Ukraine. There are: “Premier Palace Hotel”, “Podil Plaza Hotel” and “Hotel Mir” hotels which are 
considered, which were restored by professional artists to achieve new accounting at the beginning of the XXI century. It 
was begin exploring hard to realize the presentation of design projects taking into consideration variety of themes, styles 
and artistic individuality’s.

The study of the article subject determines the features of the placement of monumental and decorative paintings with 
the organization of several related halls, which together form an artistic, architectural and planning complex. Such facilities 
include the “Gallery” Restaurant at the “Boutique Hotel Podil Plaza” and the “Old Town” Banquet Hall at the “Hotel 
Mir”. The High Class “Premier Palace Hotel” has a spatial pool and gym in the architectural planning, in which guests are 
given the attention of one, however, outstanding monumental composition, which integrally keeps the organization of design 
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coordination on itself, achieving a complete content in the artistic load. The monumental paintings contain associative 
variations of cultural, philosophical, historical, artistic themes, where each viewer can see their own plots, combining 
them with their acquired experience. Monumental and decorative painting “Kupala Night” in the pool, allows residents to 
experience Ukrainian traditions. Wall painting “The Vitruvian Man in the infinity of time” during sports activities helps to 
balance the psycho-physiological state and philosophically complete the overall image of the 3D picture.

The halls of the restaurant “Gallery” are characterized, in which the environment of ancient classics is presented, 
because of the creation of design equipment and paintings – “Rest”, “Banquet” and “Discussion of the topic”. The banquet 
hall “Old Town” has a group of open planning zones, where perspective images of streets and lanterns are visually conveyed 
with the help of paintings on many different levels, creation the illusion of large-scale space. This method of applying 
monumental painting is relevant in expanding the internal environment and enriching the visual load by presenting a series 
of architectural and landscape subjects, creating an “openness” of the walls around the perimeter of the hall.

The analyzed concepts of wall images as a source of inspiration are determined the main tasks. First, they attract 
the interest of visitors to study history and culture. Secondly, they provide the comfortable time for communication in an 
aesthetic and functional interior, solved by the dominance of monumental and decorative painting.

Key words: monument and decorative painting, design interior, hotels Kyiv, thematic solution, style features.

Постановка проблеми. Дослідження радян-
ської архітектури готельних будівель показало, що 
нині проблема досконалості зовнішнього і внутріш-
нього середовищ вимагає реставраційних робіт 
у підтриманні споруд, які стали архітектурними 
пам’ятниками. Серед значного переліку київських 
готелів історичного надбання (1960–1980-ті рр.)  
правильного дизайнерського оформлення здобула 
лише половина готелів зі списку в 28 одиниць. 
Це дослідження проводилося у 2018–2019 рр., 
де завданням було знайти мистецькі праці мону-
ментально-декоративного розпису громадських 
інтер’єрів. Історичні твори минулих десятиліть не 
вдалося знайти в жодному з дійсних готелів Києва. 
Такі розписи, як енкаустика, що виконувалася в 
залах ресторанів, вестибюлях, холах, нині зали-
шилися лише в архівних матеріалах. Проте деякі 
готелі відновили свій образ, досягнувши підви-
щення зірковості з підкресленням образу мистець-
кими монументально-декоративними творами, 
зокрема і настінним живописом. Готель високого 
класу «Прем’єр Палац» 5*, бутик-готель «Поділ 
Плаза» 4* і ресторан готелю «Мир» 3* на початку 
перших десятирічь провели грандіозні реконструк-
тивні роботи в проєктах самої архітектури та під-
креслили свою оригінальність художніми творами 
в серії дизайнерських ідей. Розвідки цього матері-
алу стають цінними для сучасного бачення мис-
тецтвознавців, дизайнерів, художників, істориків 
мистецтва, аби зберегти історичні пам’ятки мону-
ментально-декоративного мистецтва, підтриму-
ючи реставраційними роботами будівлі, які потре-
бують оновлення. Актуальність питання з кожним 
роком залишається для подальших розглядів, однак 
потреба надати художнього блиску історичним 
готелям є невідкладною. Гості, котрі приїздять до 
нашої столиці, повинні мати надзвичайні уявлення 
про особливості, історію, традиції, погляди велич-
ного Києва, натомість натрапляють на порожність 
громадських інтер’єрів, непрофесійність дизайну, 

що свідчить про недбале використання будівель, які 
придатні лише до житлового забезпечення суспіль-
ства середнього класу. Розкішні, надзвичайно осо-
бливі, виконані в природніх матеріалах інтер’єри 
належать до серії 4* і 5* готелів, які можуть бачити 
лише заможні гості з інших міст чи країн. Тому, 
потреба у створенні мистецької оригінальності в 
2–3-зіркових готелях вимагає підтримки, зважа-
ючи на концепції та набуття запам’ятовувальних 
образів, котрі зможуть дивувати приїжджих гостей 
і надихати на подальші візити.

Аналіз досліджень. Проблеми синтезу мону-
ментально-декоративного мистецтва й архітек-
тури широко досліджують вчені Г. П. Степанов 
(1984) і І. Н. Воєйкова (1974). К. Ю. Шаппо (2016) 
висвітлює роль монументально-декоративного 
мистецтва у формуванні інтер’єру громадської 
будівлі. Т. В. Пойдіна і С. Д. Бортніков (2016) 
вивчають художньо-пластичні традиції монумен-
тально-декоративного мистецтва як цінну спад-
щину радянської доби. Н. І. Софієва (2012) описує 
загальну інформацію щодо монументально-деко-
ративного розпису і дає принципи його розмі-
щення в інтер’єрному просторі. Проблеми мону-
ментально-декоративного живопису в архітектурі 
громадських будівель виявляє Сабур Нізар (1999) 
у дисертаційному дослідженні. А. В. Спаська, 
О. С. Павлюченко, Т. П. Голікова (2015) у науковій 
статті визначають перспективи створення бутік-
готелів України, до яких належить «Поділ Плаза» 
із серією монументально-декоративних розпи-
сів. Художниця М. С. Саркісян (2015) у науковій 
публікації звертає увагу на традиції монумен-
тально-декоративного мистецтва України ХХ ст. 
Науковець Д. В. Чурсін (2006) у дисертації харак-
теризує монументальний живопис в інтер’єрах 
сучасних громадських будівель.

Матеріал характеристики розписів монумен-
тально-декоративного мистецтва цих готелів не 
простежується в огляді українських і зарубіжних  
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науковців. Обґрунтування концептуальної, функ-
ціональної, конструктивної моделі творів у пла-
нуванні архітектури готелів не визначається як 
апелювання наукової думки. Збір цієї роботи є 
новизною автора дослідження у вивченні мисте-
цтва й дизайну громадських будівель України.

Мета статті – дослідити сучасний монумен-
тально-декоративний живопис у дизайні громад-
ських інтер’єрів готелів м. Києва; визначити нові 
тенденції у виборі концептцальних тем настін-
ного живопису, його розміщення в закритому 
середовищі й особливості створення.

Виклад основного матеріалу. Формування 
естетично-функціонального середовища у вели-
ких містах, особливо столиці України – Києва, 
завжди залишається актуальним завданням у всі 
періоди. Дослідження архітектурних будівель 
радянської доби, а саме готелів 1960–1980-х рр. 
допомогло показати, в якому стані перебувають 
наші архітектурні пам’ятники, і, що головне, роз-
крити потенціал творчих елементів, використа-
них для формотворення громадських інтер’єрів 
у дизайнерських проєктах. Цей матеріал присвя-
чений вивченню монументально-декоративного 
живопису, створеного на початку ХХІ ст. Сучас-
ний монументальний живопис, як і раніше, не 
полишає цікавості суспільства, набуваючи тен-
денцій різними сферами впливу.

Слушно зазначає І. М. Воєйкова, говорячи про 
проблему монументально-декоративного мисте-
цтва: «Необхідно помітити, не дивлячись на зако-
номірність виникнення суперечок про те, «яким 
бути монументальному живопису – просторо-
вим чи площинним», часто випадало головне. 
Це полягає в тому, що монументальний живопис 
(незалежно від його форми) є сферою інтелек-
туального життя суспільства. Нині його художні 
засоби повинні бути адекватні тому складному 
і багатоплановому ідейному змісту, який відо-
бражає нашу епоху. Успішне вирішення про-
блеми синтезу тільки підсилює його значення 
у створенні художнього вигляду нашого життє-
вого середовища» (Воєйкова, 1974: 75). Підхід 
до створення живописних композицій просторо-
вого чи площинного зображення на сьогодні не 
є питанням дискурсу. Головне завдання в проєк-
тній діяльності – донести ціннісні елементи істо-
рично-традиційних рис у темі, художній індивід 
мистецького почерку художника і вираження сти-
льових якостей у зображенні.

Одним із найкращих готелів Києва  
є 5-зірковий «Прем’єр Палас» (архіт. А. Мінкус, 
Ф. Трауп’янський), який почав своє існування 
ще із 1909 р. Власне бачення нинішнього стану 

готелю показало, що у 2005 р. була змінена назва 
та відбулися капітальні ремонті роботи, спричи-
нивши глобальне перетворення готелю в дизай-
нерське подання палацу. Архітектура як комплекс 
оригінального мистецького синтезу досвідчено 
пов’язує екстер’єр з інтер’єрами, цілісно дотри-
муючись класичних стилів на підґрунті історії 
та розкриття сучасних поглядів. Вишукані меблі, 
ліфти та монументально-декоративне мисте-
цтво, не можуть лишати постояльців готелю без 
запам’ятовувальних художніх рис.

Під час відвідування зали басейну відразу увага 
надається величному за розмірами твору з осо-
бливою ідеєю. Розпис «Ніч на Івана Купала» пре-
зентований як художньо-декоративний ілюстра-
тивний живопис (рис. 1). Ціннісно-символічне  
закликання в національні, прикметні мотиви 
підносить праця, що відображає свято, радість. 
Молоді дівчата, юнаки, зображені біля річки, 
дотримуються символіки повір’я. Всі дівчата в 
білих сорочках і з плетеними вінками на голові. 
У центрі композиції горить вогнище, біля нього 
стоять молоді парубки, тримаючи величезний 
вінок із листяним гіллям, ніби арку, під якою про-
ходять оголені молодиці, впевнені у своїй довічній 
красі. Біля берега човен із дівчатами, що пускають 
вінки зі свічками водою. Молодь грає на музич-
них інструментах, танцює і втішно радіє життю. 
Панно виконане у синій, блакитній, жовтій, жов-
тогарячій, зеленій гамі кольорів із доповненням 
чорного, коричневого і білого відтінків. Таке 
подання базується на сучасних уявленнях про дій-
сність історично-традиційного образу подій цього 
врочистого заходу.

Загалом, фольклорний чи народний стиль 
у монументально-декоративному мистецтві є 
досить ефективним засобом виявлення незвич-
ності й оригінальності. Він передбачає досить 
широке застосування декоративних елементів, 
мета яких – максимально повне вираження істо-
ричних та культурних особливостей певної нації 
або регіону. За допомогою вказаних засобів у мис-
тецтві вдається створювати унікальний настрій 
заглиблення у національну культуру й традиції 
(Саркісян, 2015: 63). Така характеристика тради-
ційних творів може належати і вищезгаданому 
живопису, де влучно втілюються давні українські 
традиції, прикмети, але в сучасній інтерпретації, 
немовби взятий кадр із святкового діяння.

Монументально-декоративний стінопис, ста-
ючи в певний композиційний порядок з архі-
тектурними об’ємами, масштабом доповнює і 
розвиває архітектурну структуру, естетично зба-
гачує простір. Так, «мистецтво монументально- 
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декоративне» в понятійному сенсі є ширшим, ніж 
мистецтво монументальне і декоративне. В мону-
ментально-декоративному мистецтві переважає 
декоративний початок і ясно проступає образно-
декоративна художня пластична домінанта 
(Пойдіна; Бортніков, 2016:153).

Професійність своєрідних прийомів мону-
ментально-декоративного мистецтва відобража-
ється у побудові настінного живопису тренажер-
ної зали, що розташовується поряд із басейном 
у готелі «Прем’єр Палац». Просторий інтер’єр 
утримує чисельну кількість тренажерів із різно-
манітним обладнанням для спорту, тому дизай-
нерське вирішення зали стало ідеєю врівнова-
ження динамічної напруги і спокою. Таким чином, 
художник, обравши лише одну «розгортку стіни», 
дуже вдало надав мистецьких рис ексклюзивом. 
Тема твору поглиблена і по-філософськи містка – 
«Вітрувіанська людина у безмежжі часу» (рис. 2). 
Стіна поділена композиційно на дві частини, під-
силюючи дзеркальну симетрію візуально. Але 
загалом, картина виглядає так, як 3D просторове 
середовище. Зображення доповнювальних стін 
перебуває немов у перспективі, де глядач про-
никає у простір. Ніхто не бачить перекриття, а 
тільки безмежжя космосу з аркових віконних 
отворів. Симетрично розміщені образи «вітруві-
анської людини» Леонардо да Вінчі, створюють 
ефект пропорційності взірцевої фігури. Художник 
вираховував пропорційність канонів за своїми 
обчисленнями, створюючи геніальні мистецькі 
праці, заслуговуючи пошани всього світу.

Автор монументальної композиції мав ідею 
показати, що спорт дає шлях до ідеального вигляду 
фігури сучасності. Джерело інспірації – пісоч-

ний годинник, котрий доносить думку про те, що 
спорт утілює безмежжя часу – красу і молодість, 
силу і мужність, продовжуючи життя як еліксир. 
Композиційні категорії виявляються врівноважен-
ням статики і динаміки; незначний ритм годин-
ників і дрібних зірок, наштовхує на енергійність 
рухів. Колірне вирішення стримане, у відтінках 
блакитно-синього з білим кольорів, що тримають 
твір цілісно. Акцентними плямами є зображення 
людини та окремих частин годинників, доповню-
ючи незначний штриховий контраст жовтим від-
тінком. Під час споглядання загального простору 
внутрішнього середовища увага сконцентрована 
на монументально-декоративному розпису, що 
підсилює функцію призначення зали.

Невід’ємною частиною монументального мис-
тецтва й основним його художнім засобом є деко-
ративність, за допомогою якої створюється форма 
і втілюється зміст. Декоративні елементи містять 
символи, що передають зміст в узагальненому 
естетичному вигляді. Декоративність повинна 
мати присутність у всіх видах образотворчих мис-
тецтв як закономірність. Вона відображає потребу 
людства в красі, багатстві художніх форм (Сабур 
Нізар, 1999: 8–9). Учений вдало обґрунтовує деко-
ративні основи, без яких не є можливим досвід-
чене втілення глибокої ідеї, прописаної індивіду-
альним почерком художника-дизайнера.

Наступним презентаційним об’єктом, що вклю-
чає елегантний дизайн із низкою монументально-
декоративних розписів, є 4-зірковий бутик-готель 
«Поділ Плаза» (архіт. Є. Яловицький). Після про-
ведення генеральних ремонтних робіт зі вишу-
каним дизайном у 2006 р. архітектурна будівля 
набула призначення готельно-ресторанного  

Рис. 1. Розпис «Ніч на Івана Купала». Готель «Прем’єр Палац» (раніше «Україна»), зала басейну; 
м. Київ, 2005
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комплексу, ставши окрасою міста в центровій  
частині Контрактової площі.

У матеріалі дослідження готельної справи 
визначено, що «бутик-готель має характерний інди-
відуально-авторський проєкт будівлі та неповтор-
ність інтер’єру, який виявляється у всьому (почи-
наючи від кольору паласу до найдрібніших деталей 
інтер’єру, серед яких, як правило, використовують 
відомі предмети мистецтва, графіки, скульптури)» 
(Спаська, Павлюченко, Глікова, 2015: 4).

Розкриття художньо-мистецьких творів, визна-
чених у готельному середовищі громадських 
інтер’єрів, представлено серією сучасних роз-
писів у ресторані «Галерея». Дизайн ресторану 
оформлений за високими стандартами античної 
класики, експонуючи монументально-декоратив-
ний живопис трьох зал.

«Головна особливість монументально-декора-
тивного живопису: колір у ньому не підкорений 
ні повітряній перспективі, ні стану природнього 
освітлення. В таких розписах колір, як правило, 
локальний, тобто належить самому предмету. 
Вплив на людину такого живопису зумовлений 
яскравістю і колірним звучанням, ритмом тоно-
вих плям, композицією, стилізацією форми, орна-
ментальністю малюнка. … Синтез з архітектурою 
зумовлює великі розміри декоративного розпису, 
особливості її композиції, диктують у низці випад-
ків характер пропорцій, підкреслення контура і 
силуету, насиченість кольору і лаконізм засобів 
вираження. У деяких випадках твори декоратив-
ного мистецтва можуть мати ліричний і жанровий 
характер» (Софієва, 2012: 508–510).

Така оцінка монументально-декоративного 
живопису превалює у організації інтер’єрів 
вищезгаданого ресторану. Першим досліджува-
ним приміщенням є обідня зала з темою мону-

ментального живопису – «Відпочинок» (рис. 3). 
Розпис дає уявлення про архітектурну будівлю  
з колонами на широкій терасі балкона, територі-
ально підкреслюючи період Стародавньої Гре-
ції. Два чоловіки з піднятими келихами сидять 
навколо столу з різноманітними стравами і напо-
ями. Стримані пастельні відтінки, немовби в лег-
кій димовій завісі, прописують образи двох чоло-
віків в оточенні витончених жінок.

Рис. 3. Розпис «Відпочинок». Бутик-готель  
«Поділ Плаза», обідня зала ресторану «Галерея»;  

м. Київ, 2006

Оригінальним підходом у визначенні стилю 
композиції є зображені скульптури грецьких дів, 
розміщених праворуч і ліворуч. Панорама з бал-
кона окреслює море і його береги зі схилами. 
Колористична модель утримує не так багато 
кольорів: світло-коричневий, синій, зелений, сірий 
із білим у численних відтінках. Концептуальна 
роль твору – надати відвідувачам аристократич-
ного відпочинку, що апелює до глядача закликом 
до банкету, проте особисто таємничого. Компо-
зиційно підкреслені категорії статики і нюансу, 
притаманні врівноваженому панно. Споглядаючи 

Рис. 2. Розпис «Вітрувіанська людина у безмежжі часу». Готель «Прем’єр Палац»,  
тренажерна зала; м. Київ, 2005
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розпис, відчувається асоціативно музика струн-
них інструментів. Кожен глядач знаходить у цьому 
творі щось своє, гармонійну індивідуальність, не 
залишаючись без враження.

Важливим акцентом стала інформація від голов-
ного персоналу готелю про монументальні розписи. 
Стало відомо, що живописні твори виконувалися 
на венеціанській штукатурці, яка додала настінної 
рельєфності у зображеннях. Дивлячись на панно 
зблизька, можна побачити певні потертості на 
поверхні стіни, набуваючи вінтажних рис у деталях.

У другій (банкетній) залі можна прослідкувати 
деякий контраст між монументально-декоратив-
ними композиціями. Розпис «Банкетне гуляння» 
продовжує панораму балконної тераси, але ком-
позиційні категорії в цьому разі виразно усклад-
нюють твір. Тут зосереджена динаміка ритму 
людей, їх рухи і розташування навколо святково 
прибраних столів зі стравами (рис. 4).

Багато молодих дівчат і чоловіків проводять 
гуляння за банкетними столами. Цей твір тримає 
глядача на ритмічності святкового обіду на тлі 
морського пейзажу з архітектурою, оригінально 
підкресленою дизайном колон. Цікавим елемен-
там є включення на задній план Пізанської вежі, 
підсилюючи сучасність у поданні концептуальної 
теми Стародавньої Італії. Колористична модель 
ідентична панно обідньої зали, однак зміст 
інший – присутність банкетного святкування 
великих колективів.

У третій залі експонується ще одна компози-
ція – «Обговорення теми» як продовження ідеї 
«банкетного гуляння», проте у більш затишній 
частині інтер’єрного простору із зонування. Це 
панно менше за розмірами і має своєрідні при-
йоми взаємозв’язку з людиною більш тісніші, 
ніж у попередньо описаних залах. Завдяки роз-
ташуванню столу зі стільцями впритул до стіни, 
на якій експонується розпис, відвідувачі зорово 
сприймають перспективне зображення, як про-
довження ресторанного простору на терасу. Тут 
група чоловіків із келихами спілкуються у при-
сутності однієї молодиці. На тлі архітектури анти-
чного пейзажу й великих фонових колон. Подання 
пастельних кольорів майже грізальне за технікою. 
Розпис так само прописаний на венеціанській 
штукатурці з незначними нерівностями.

Дизайн інтер’єрів усіх означених приміщень 
дотриманий у класичних параметрах ділового 
меблювання (дерев’яні столи зі стільцями у поданні 
художнього різьблення з м’якою оббивкою), що 
підкреслюється функцією комфорту і мистецької 
естетики. Художнім доповненням до теми панно 
в інтер’єрах використовується експозиція кар-
тин (олійні фарби) із пейзажною темою моря, як 
сюжетне продовження берегів Італії і Греції.

Живий, творчий, часом полемічний погляд на 
монументальний живопис, на його відносини з 
архітектурою цікавий тим, що він висловлює при-
таманну кожному з майстрів оригінальну точку зору 

Рис. 4. Розпис «Банкетне гуляння». Бутік-готель «Поділ Плаза»,  
банкетна зала ресторану «Галерея»; м. Київ, 2006.
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на поставлені перед ними творчі завдання і на при-
йоми формоутворення. Водночас сукупність цих 
поглядів виявляє дивовижну цілісність і спільність 
в усвідомленні природи монументального мисте-
цтва, високої суспільної та художньої ролі, яка йому 
випала на цей період (Чурсін, 2006: 6–7). Надзви-
чайно цінним джерелом уважається індивідуальний 
підхід художника-дизайнера у піднятті тематичної 
концепції на рівень синтезу архітектури з мону-
ментально-декоративним мистецтвом. Конкретика 
обраного стилю, а саме античної класики, апелює до 
глядача, починаючи з монументальних скульптур та 
рельєфів на головному фасаді будівлі готелю «Поділ 
Плаза», трансформуючись у внутрішнє облашту-
вання дизайну конкретним обладнанням і монумен-
тально-декоративною домінантою.

Вивчення сучасного настінного розпису базу-
ється на принципах розміщення у планувальному 
зонуванні. Цікавим виявом подання настінних 
полотен стає застосування серії монументально-
декоративних панно в одному модульно-кон-
структивому інтер’єрі. Прикладом такої моделі в 
організації дизайнерського проєкту є 3-зірковий 
готель «Мир» (архіт. В. Мангуліс, В. Грищенко). 
Реставрація громадських приміщень розпочалася 
з початку 2010-х рр., що дозволило постояльцям 
побачити абсолютно новий образ порівняно з 
періодом радянської доби. З позиції вдалих про-
єктів, безсумнівно, можна оцінити банкетну залу 
при однойменному ресторані на другому поверсі.

Раніше в цьому інтер’єрі було презентоване 
текстильне панно-аплікація із сукна під назвою 

«Мир» (1979–1980 рр.) художниці Н. М. Денисо-
вої, що визначалося як модульна монументально-
декоративна композиція в концептуальній темі 
війни і миру. У 2012 р. твір зняли, а натомість 
почалося перепланування інтер’єру під концеп-
цію назви – «Старе місто». Зараз просторове вирі-
шення зали запроєктоване оформленням низки 
розписів великого формату, розміщених по пери-
метру зали. Створені у параметрах прямокутної 
форми, однакової за розмірами, живопис сприй-
мається як об’єднувальна організація цілісного 
зорового відчуття відсутності стін, окрім перего-
родок, поданих як елементи архітектури з арковим 
перекриттям. Декоративний живопис акриловими 
фарбами дає перспективні зображення міського 
пейзажу: скорочення ракурсів у перспективі, де 
прописані архітектурні форми одноповерхових і 
двоповерхових будівель. Концепція «старе місто» 
використовує стилістику більш спрощеного живо-
пису ілюстративного зображення, на противагу 
професійному, аби підсилити ефект присутності 
часу далекого минулого.

Перша композиція зображає кутову перспек-
тиву тротуарів, житлових і громадських закладів, 
смуги насаджених дерев і найвищої архітектурної 
будівлі – церкви із золотими куполами (рис. 5). 
Праворуч можна побачити раритетний автомо-
біль із водієм, однак вулиця відображена без пере-
хожих. Відчувається подання вечірнього часу, 
коли увімкнуті джерела освітлення – ліхтарі. Для 
збільшення реалістичного сприйняття в інтер’єрі 
застосовуються справжні бра, виготовлені  

Рис. 5. Розпис «Старе місто» (фрагмент). Готель «Мир», банкетна зала ресторану «Мир»;  
м. Київ, 2012
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в стилізації плафона ліхтарів, що кріпляться на 
бокових стінах, як перехід у зображення 3D.

Розписи стін в інтер’єрах громадських будівель 
можуть підкреслювати композиційний контраст 
замкнутості чи простору, виявляючи тектонічну 
структуру споруди. Масштаб твору може бути під-
корений закономірностям членувань архітектури 
або монументальне мистецтво в силу своєї кольо-
рової чи пластичної активності задає свою емоціо-
нально-масштабну характеристику внутрішньому 
простору. Залежно від ролі і значення художніх 
засобів архітектури чи образотворчого мистецтва 
в організації відкритого простору масштабний 
лад задається виражальними засобами форми того 
твору, який займає ключове положення в компози-
ції (Степанов, 1984: 203–204).

Друга монументально-декоративна компози-
ція прописує ранковий період доби, коли офіційно 
одягнені пішоходи крокують тротуаром у справах. 
Пейзаж становить пряму перспективу вулиці із жит-
ловими кварталами, запроєктовані у два поверхи 
з півциркульними арковими вікнами. На площині 
панно сформовані праворуч два ліхтарі і один ліво-
руч на боковій стіні. Дизайн інтер’єру інтерпре-
тує до глядача відчуттям знаходження на вулиці, 
немовби на відкритій вуличній терасі. Інші розписи 
демонструють ландшафтні пагорби зелених наса-
джень, значну кількість низькоповерхової архітек-
тури. Цікавими елементами є справжні декоровані 
стовпи із зазначеннями дорожніх знаків, поставле-
них упритул до розписаної стіни (рис. 6).

Твори монументально-декоративного мис-
тецтва об’єднують просторові і функціональні 
зони громадського інтер’єру є елементом зв’язку 

між простором і людиною, вносять у серед-
овище образність, неповторність, змістовність  
(Шаппо, 2016: 270).

Повертаючись до дизайну ресторанної зали, 
можна охарактеризувати складники цілісного образу 
теми. Стеля за проєктом повністю оздоблена тексти-
лем у стилізації хвилеподібних, багатошарових форм 
вітрил, а також кріплення в центровій частині сте-
льової площини п’ятиплафонної люстри з матовим 
склом. Над арковими проходами стін-перегородок 
продовжують тему композиції бра-ліхтарі, які пере-
творюють одну велику залу в модульно-конструк-
тивне зонування декількох інтер’єрів. У цьому разі 
можна використовувати функцію перекриття арко-
вих перегородок, забезпечуючи варіантний розподіл 
конкретних зон, підсилених художнім виявом мону-
ментального живопису, як неординарного засобу 
досвідченої майстерності.

Висновки. Відповідно до проведеного дослі-
дження, необхідно узагальнити отримані резуль-
тати поставленої теми. Таким чином, з’ясовано, 
що сучасний період у готелях Києва радянської 
архітектури використовує композиції монумен-
тально-декоративного живопису як художньої 
домінанти теми з розвитком стильового подання 
дизайн-проєкту інтер’єру. Вивчений матеріал 
допоміг визначити види розписів і принципи 
їх розміщення на конструктивно-планувальній 
основі внутрішнього середовища:

1. Вирішення однієї живописної композиції з 
поглибленим змістом теми, акцентуючи увагу в 
масштабній залі для великої кількості людей. Такі 
панно зорово сприймаються на відстані чи підсилю-
ють розширення простору ефектом зображення 3D;

Рис. 6. Інтер’єр зали ресторану з розписами «Старе місто». Готель «Мир»  
(банкетна зала ресторану «Мир»), м. Київ. 2012 
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2. Об’єднання простору двох і більше інтер’єрів 
настінними розписами на підґрунті стильового 
напряму та обранні конкретної теми, що виті-
кають як сюжетні варіації синтезу архітектури і 
монументально-декоративного мистецтва;

3. Трансформація великої площі одного 
інтер’єру із серією живописних панно, розмі-

щених по периметру зали, з доповненням кон-
структивно-складових елементів перегородок. 
Обов’язковим принципом у цьому разі є розписи 
перспективних 3D-скорочень. Варіантність пере-
криття перегородок дає можливість практики 
модульного складника у формуванні декількох 
приміщень із виявом художньої творчості.
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EVOLUTION OF THE PHILOSOPHICAL UNDERSTANDING OF THE ESSENCE 
OF MUSIC AS A MIRROR OF HUMAN SPIRITUALITY IN EUROPEAN CULTURE

Students of the specialty management of social and cultural activities should be motivated to consider the history 
of musical art in unison with the evolution of European philosophy. The author suggests to encourage students to study 
“History of Art” by using proposed the introductory lecture on “Evolution of the Philosophical Understanding of the 
Essence of Music as a Mirror of Human Spirituality in European Culture”. 

Article’s purpose – to explore the evolution of philosophical understanding of the essence of music, its role in the 
spiritual life of a human and society in European culture (from antiquity to modernity). The methodology of the research 
is to use methods: Logical and historical method, Systematic approach, Structural analysis to show philosophical and 
musical orientations with the evolution of society. The article analyzes the evolution of the phenomenon of music by 
clarifying its essence and influence on human spirituality in European culture. 

The author draws attention to the specifics of “theoretical” music and musical practice. Attention is focused on the 
role of music in society and its value attitude at turning points in the history of European culture. Much attention is paid 
to the essence of “theoretical” and “practical” music in ancient culture and its functions in society. The article shows 
the dynamics of changes in musical functions in the era of the Middle Ages and the Renaissance in connection with the 
ideological paradigm, which is based on the triad “God – human – music”. 

The author has convincingly proved the philosophical understanding of music as an expression of human 
feelings, that is, as an art in the modern sense of the word. Attention is focused on the antinomy of music at the turn  
of the XIX – XX centuries. It emphasizes the difference between the terms “music-art” and “music-non-art”, their content 
and features. The author considers new functions of music in modern European culture: cultural and group, compensatory, 
cultural and identification. It would be advisable to use interdisciplinary communication with philosophy when teaching 
other arts in higher education institutions, which will enhance the effectiveness of training future managers of social and 
cultural activities in Ukraine.
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ЕВОЛЮЦІЯ ФІЛОСОФСЬКОГО РОЗУМІННЯ СУТНОСТІ МУЗИКИ 
ЯК ДЗЕРКАЛА ДУХОВНОСТІ ЛЮДИНИ В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ КУЛЬТУРІ

Наукова новизна статті полягає в обґрунтуванні необхідності заохочування студентів спеціальності 
«Менеджмент соціокультурної діяльності» до вивчення навчальної дисципліни «Історія мистецтва» через роз-
гляд специфіки музики кожної епохи не тільки з історичної, а й з філософської точки зору, використовуючи для 
цього запропоновану автором вступну лекцію на тему: «Еволюція філософського розуміння сутності музики як 
дзеркала духовності людини в європейській культурі». 

Метою статті є дослідження еволюції філософського розуміння сутності музики, її ролі у духовному житті 
людини та суспільства в європейській культурі (від античності до сучасності). Методологія дослідження поля-
гає у використанні логіко-історичного методу, систематичного підходу та структурного аналізу для аргумен-
тації зв’язку філософії та музики з еволюцією суспільства. 

У статті проаналізовано еволюцію явища музики шляхом з’ясування її сутності та впливу на духовність 
людини в європейській культурі. Автор звертає увагу на специфіку «теоретичної» музики та музичної практи-
ки. Увага зосереджена на ролі музики в суспільстві та її ціннісному ставленні до переломних моментів в історії 
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європейської культури. Велика увага приділяється суті «теоретичної» та «практичної» музики в античній куль-
турі та її функціям у суспільстві. У статті показана динаміка змін музичних функцій в епохи Середньовіччя та 
Відродження у зв’язку з ідеологічною парадигмою, що ґрунтується на тріаді «Бог – людина – музика». 

Автор переконливо довів філософське розуміння музики як вираження людських почуттів, тобто як мисте-
цтва в сучасному розумінні цього слова. Увага зосереджена на антиномії музики на зламі XIX – XX століть. Він 
підкреслює різницю між термінами «музика-мистецтво» та «музика-не-мистецтво», їх змістом та особливос-
тями. Автор розглядає нові функції музики в сучасній європейській культурі: культурну та групову, компенса-
торну, культурну та ідентифікаційну. На його думку, у подальших дослідженнях доцільно було б використовува-
ти міждисциплінарний зв’язок із філософією при викладанні інших видів мистецтв у закладах вищої освіти для 
підвищення ефективності підготовки майбутніх менеджерів соціокультурної діяльності в Україні.

Ключові слова: менеджер СКД, античність, відродження, музика-мистецтво, практична музика,  
середньовіччя, страт, теоретична музика.

Research problem. For several years I have 
been teaching the discipline “History of Art” for 
bachelors in the specialty “Management of social and 
cultural activities” at the T. H. Shevchenko National 
University “Chernihiv Colehium”. At the end of the 
course, students receive deep and diverse knowledge 
of world’s and European musical culture. Students, 
as future managers of social and cultural activities, 
should receive knowledge allowing them to explain to 
people in an accessible form what kind of music and 
why it was in different historical periods. However, 
і noticed that many students view the specifics of 
music in each era only from a historical point of view. 
That is, the reason for the change in people’s musical 
tastes is directly related to the change in the historical 
era. I suggest students to look at this problem from 
a philosophical point of view, since it is philosophy 
that is designed to answer the questions “what for” 
and “why”.

At the beginning of the 20th century, B. Asafiev 
wrote about the need to consider the history of 
musical art in unity with the evolution of the whole 
European culture and people’s spiritual life (Асафьев, 
1971). This point of view inevitably emphasizes the 
understanding of music as a special phenomenon, 
its essence at the level of interaction “culture – 
music – spirituality of a person” in the context of the 
development of European philosophy. 

The appeal to the philosophical substantiations 
of music is dictated by the fact that both philosophy 
and music are specific forms of the human “I” 
manifestation, special intellectual and spiritual 
systems and philosophy, as a concentrate of spiritual 
self-consciousness absorbs music as a form of its 
manifestation. In order students, while studying the 
discipline “History of Art”, not only presented a 
complete picture of European musical culture, but also 
understood the reasons for its diversity in different 
eras. I read the introductory-overview lecture: 
“Evolution of the philosophical understanding of the 
essence of music as a mirror of human spirituality in 
European culture”.

After completing the course, students write an 
essay in which they trace the causal relationship 
between changes in philosophical doctrines in each 
historical era and the corresponding change in the 
meaning, content and purpose works of art. Thus, this 
article not only actualizes the issue of a philosophical 
understanding of the relationship of music and human 
spirituality in European society, but may be useful 
in preparing future managers of social and cultural 
activities in Ukraine.

Analysis of recent research and publications. 
An analytical review of the scientific and special 
musical literature showed that an analysis of the 
phenomenon of “music” and the peculiarities of 
the refinement of its functions in various historical 
periods of European culture was carried out by: 
E. Vasylchenko, D. Zoltai, M. Kahan, A. Losiev, 
M. Tarakanov, V. Tatarkewych, V. Shestakov, 
V. Tsypin, V. Kholopova, T. Cherednychenko. 

The study of music as a cultural phenomenon 
and its philosophical justifications (V. Tiurina, 
B. Dondokov); the role of music in the philosophical 
understanding of the world in European culture 
(A. Tormakhova (Тормахова, 2009), M. Olieinik 
(Олейник, 2007), O. Antonets (Антонець, 2006), 
T. Zhavoronkova); relationship of philosophy 
and music (R. Keil (Кайль, 2003), I. Zatravkina 
(Затравкина, 1984) presented in PhD and doctoral 
theses. At the same time, the question of the evolution 
of the philosophical understanding of the essence of 
music as a mirror of human spirituality in European 
culture remained outside the field of vision of the 
researchers.

The purpose of this publication – to analyze 
the evolution of philosophical understanding of 
the essence of music, its role in the spiritual life 
of a human and society in European culture (from 
antiquity to modernity).

Presentation of the main research material. 
The development of philosophical understanding of 
the essence of music in European culture is a clear 
evidence of the evolution of human spirit. Music is 
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an artifact, so the understanding of its essence has 
changed along with cultural and historical changes in 
the philosophical concept of human spirituality and its 
place in the world. This is not only the phenomenon 
of the music itself, but also the musical space that it 
creates around itself, attracting to it all the components 
of the spiritual life of society and a man.

The history of the philosophical understanding of 
the phenomenon of music originates from antiquity 
and has four stages of its development, when the 
understanding of the essence and value of music 
has changed significantly: magical – with the semi-
mythical figure of Orpheus, who quenches hellish 
forces by playing the lyre; mystical, when the 
nature of magical ecstasy changed by Pythagorean 
purification or catharsis; ethical – recognition of the 
ethical nature of musical structures; aesthetic, when 
musical inspiration found unlimited freedom of 
expression.

Pythagoras believed that musical law is primarily 
a material law and it manifests itself in a special 
“world music” – Musicamundana (Жмудь, 2012). It 
is followed by Musicahumana or human music, since 
harmony is also characteristic of a spiritual person. 
This is the essence of catharsis – purification of the 
mind from everything random, transient, and not 
consonant, and the acquisition of a state of supreme 
harmony, is one of the central concepts of the ancient 
Greek teaching about music. 

The goal of music by Platon was to educate the 
ideal citizens of the ideal state, when truly spiritual, 
moral art became canonical, and knowledge of 
the benefits or harm to use structural and various 
melodies became the essence of the teaching on ethos. 
Such cause-and-effect relationship can be traced as: 
“music” – “etos” – “paideia”. 

When the ancient art passed into the aesthetic 
stage, the music was no longer to merge with the 
highest harmony and upbringing of a bold citizen, 
it became aesthetic pleasure. It was then, according 
to Aristotle, that music as the “filling of our leisure” 
should have serve as “the intellectual entertainments 
of free people” (Cvrljak, 2008). Aristotle believed 
that one of the main functions of music is relaxing, 
fun and pleasure, that is carrying out useful cultural 
and leisure activities.

Agreeing with M. Olieinik, it can be argued that 
at that time ancient music “entered the context of the 
triad “space – the soul of human – music”, divided 
into two completely different areas: “theoretical” 
music that is “pure” science is perceived by reason 
and “practical”, that is, sensual music” (Олейник, 
2007: 6). But in the Middle Ages, music began to 
be understood “primarily as a science, and not as an 

art” (Тормахова, 2009). Now it is based on a triad: 
“God – the soul of human – music”. Referring to 
Saint Augustine of Hippo’s treatise “On Music”, it 
can be argued that music at that time belonged to the 
field of mathematical knowledge and as such it was 
understood primarily as the science of numbers.

Music has retained the division into “theoretical” 
and “practical-sensual”, giving them a different 
meaning. Liturgical singing to some extent 
corresponded to “theoretical” music. Although it 
performed the sacred-symbolic function and the 
function of preaching, was not really an art. In the 
early Middle Ages, John Chrysostom, Basil of 
Caesarea, Saint Jerome and others interpreted the 
influence of music on the human soul only as a 
tool to achieve repentance. However, later, in the 
tenth century, there were attempts to unite faith and 
feelings, morality and pleasure in music. At the same 
time, according to A. Tormakhova, “the problem of 
the musical ethos developed from the point of view 
of its cathartic manifestations, and the melody began 
to be considered as the most effective component 
of music, being a source of aesthetic pleasure” 
(Тормахова, 2009: 9).

It is known that the medieval understanding of 
music primarily as a science, and not as art, was 
influenced by Neopythagoreanism and Neoplatonism, 
from which the tendency to numerical symbolism 
and allegorical interpretation of music was based. 
To a new level at the same time worked out the 
idea of the numerical structure of the music, close 
connection to the music number, shape and beauty. 
Going to the Middle Ages was marked by the spiritual 
omnipotence of the Catholic Church. Art now served 
religion, served God. Over time, the hymns have 
become a promising genre of church music. Unlike 
choirs, the hymns were based on poetic texts, and 
they were specially compiled, not borrowed from the 
holy books. 

After the hymns, new forms of “Anti-Grigorian 
movements” appeared sequences (IX – X centuries). 
In the form of improvisational-poetic inserts-episodes 
that adorned the old prayer text. Poetic images, 
expressiveness and ease song melodies made them 
popular in different parts of society. XII – XIII century 
was the era of the late European Middle Ages. Culture 
centers were gradually moving from the monasteries 
to the cities. Music was included in the number of 
sciences too. For a long time it was considered in the 
same row with Mathematics, Astronomy.

Professional worldly music in the Middle Ages 
in Western Europe arose later than the church 
music. However, it already existed in the period of 
early feudalism in the courts of the great masters of 
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the feudal world. The knightly art of troubadours, 
trouveres and minnesingers in secular lyrics declared 
itself with unexpected strength.

During the Renaissance, according to 
M. Praetorius, P. Melanchthon, G.  Leibniz, the 
music starts already exempted from the mandatory-
practical purpose in society approved by the idea 
of its aesthetic impact on the human soul. L. Valla, 
Dzh. Tsarlino, N. Kuzanskyi note that at that time 
music was perceived as a source of aesthetic pleasure, 
and a vivid demonstration of a person’s feelings 
became the main requirement for it.

That is, in the Renaissance, there was a gradual 
rethinking of the essence of music: it was perceived 
from the point of view of aesthetic nature; arose 
from the artistic pleasure that it brings to people; the 
concept of “musical art” is gradually born. Agreeing 
with A. Tormakhova, it should be noted that, in the 
Renaissance, opposite interpretations of the idea 
of musical ethos were also realized. On the one 
hand, Erasmus Roterodamus, Philip Melanchthon, 
Johannes Tinctoris emphasize the dependence of 
its content on the style, manner of performance and 
features of the instrumental support of the work. At 
the same time, Johann Kuhnau has an idea to deny the 
unlimited influence of music on a person’s spirituality. 
At the new level, Johannes Kepler’s philosophical 
arguments arise in the “music of the spheres” and 
in Platonic bodies, where he seeks to revive the idea 
of secular music, which, according to the scientist, 
is the aesthetic essence of the highest project of the 
universe (Тормахова, 2009).

The laws of harmony are the main essence of the 
music of the Renaissance, in which quite unusual 
rough and harsh sounds. The first and main indicator 
of the Renaissance is the desacralization of art and the 
formation of a powerful secular cultural life of society. 
The music was everywhere: on the streets, squares, 
in the homes of citizens, in the palaces of nobles and 
kings. Music, along with grammar, rhetoric and poetry, 
was part of the so-called “human sciences”. Most of it 
was in the role of moral education of society.

In the Renaissance spiritual music kept the 
main themes of medieval music: praise the Lord 
and the Creator of the world, holiness and purity 
of religious feelings. Enlightenment was the final 
stage of formation of ideological presuppositions 
philosophy of music. Assessing the significance of 
the Enlightenment in the development of European 
musical culture, T. Livanova emphasizes: “This is 
the era of the birth of the main musical concepts in 
fact already secular figurative content when the music 
rose to the level of other arts” (Ливанова, 1983: 5). 
Jean-Jacques Rousseau noted that the “naturalness” 

of music now lies in the true reflection of human 
spirituality.

At the present time, according to A. Tormakhova, 
“preliminary ideas about musical art are changing: 
the concept of ethos, according to Herder, is 
transformed into the idea of education by folklore, 
which is achieved by his general understanding and 
mimesis theory. It is being updated, which is currently 
associated with an imitation of the inner world of an 
individual” (Тормахова, 2009: 10).

The period of classicism in European music was 
divided into a part of the 18th century and a part of 
the 19th century. With the establishment of classical 
German philosophy, a new understanding of music as 
an expression of human feelings, it becomes art in the 
modern sense of the word. Already there is talk about 
the philosophy of music as an independent sphere of 
comprehension of the human being. In the second 
half of the XIX century, musical art, according to 
A. Schopenhauer, is considered superior to science, 
according to F. Nietzsche, has a transforming power 
and, according to the concept of R. Wagner, will be 
able to fill life with the meaning and unity of a nation. 
Music acquires an individual-personal character, the 
main thing in it is not exemplary, but originality.

Agreeing with T. Adorno, it can be stated that in the 
XX century the essence of music is increasingly seen 
in the formation of human spirituality. Starting from 
the new European romanticism, “practical” (secular) 
music has become a powerful means of spiritual self-
expression of the individual and the theory of musical 
art has taken the place of “theoretical” music. A kind of 
“reflection of music above oneself” was expressed in 
the idea of the living unity of the composer’s feelings 
and their embodiment in sounds (Адорно, 2001).

As is known, that in Europe at the turn of the 
XIX – XX centuries there was a division of musical 
art into “art” and “non-art”. It was concretized in 
the allocation of two musical directions: “serious” – 
“professional” and “light” – “mass”. A sign of “art” 
is the aesthetic value of the works. On the contrary, 
music in the form of “non-art” exists for entertainment 
purposes, that is, for the disclosure of human 
emotions. Despite the decline in public demand for 
musical art, it performs all the same functions that 
were inherent in it in antiquity, that is, it frees the 
soul from the evil generated by affects that are not 
cultivated by opinion.

Music in the form of “non-art” also performs many 
functions: expands the sphere of the unconscious; 
frees human from the moral and ethical imperatives 
pressure; supports in the souls of people aggressive 
destructive pathos; gives a peculiar therapeutic 
effect; draws the individual into the elements of the 

Soldatenko О. Evolution of the philosophical understanding of the essence of music...
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collective unconscious, you can compare musical 
performances, which are collected a huge number 
of fans, the audience, with the transformation of the 
forms of initiation.

Since the second half of the XX century music – 
“non-art” begins to give rise to the phenomenon of 
social stratification, especially among young people. 
The educational role of music is now localized within 
one or another stratum, and its impact on the emotions 
and affects of a person acquires a huge range: from 
“soft”, mediated to “hard”, aggressive. In fact, we are 
talking about compensatory functions of music, when 
it, becoming a form of a certain virtual reality, forms 
around itself a new socio-cultural space, compensating 
a person for the lack of a comfortable spiritual life 
in real society. In the creative process of the musical 
culture of the twentieth century, there are tendencies 
to synthesis, purposeful or random combination of 
isolated, integral styles, generalization, brevity, and, 
at the same time, a plurality of musical expression.

In the European musical culture of the twentieth 
century there are common features in the develop-
ment of leading art trends, such as: impressionism, 
expressionism, folklore studies, neoclassicism, which 
was formed at the beginning of the century from the 
point of view of pluralism artistic phenomena. In the 
second half of the twentieth century, with pronounced 
post or neo features, they give rise to specific syn-
thetic or poly-stylistic phenomena that adapt to new 
style conditions, new ways of organizing sound mate-
rial using new composition methods such as: serial-
ism, sonoristics, aleatory, specific and electronic 
music, etc.

At the end of the 20th century, the role of mass 
music in releasing human affects immeasurably 
increases, which pushes “musical art” to the cultural 
periphery. Due to the inaccessibility of the educational 
impact of “high music” on the spirituality of the 
population as a whole, it cannot serve as a criterion 
for cultural identification in modern society.

On the role of such a criterion, in our opinion, today 
claims authentic folk music as a source of cultural 
unity of civil society. First, folklore is both “art” and 
“non-art”, performing together aesthetic, artistic and 
utilitarian functions. Secondly, it is an example of a 
harmonious form of communication between people 
through: joint listening; coordinated movement; the 
joint creation of a social group united by a common 
national-intonation thinking, in which the social and 
communicative function of music is manifested.

Conclusion and prospects for further research. 
Thus, we can conclude that the evolution of the 
philosophical understanding of the essence of 
music as a mirror of human spirituality in European 

culture has been formed over a long period. From 
the philosophical and aesthetic heritage of antiquity 
to the 20th century there were attempts to explain 
the phenomenon of music, to determine its place 
in the spiritual life of man and society. In the era 
of Antiquity, a distinction was made between the 
theoretical and practical spheres of music and the 
emergence of a new subject of philosophical thinking 
within the framework of the Pythagorean eurythmy 
theory and the magically healing properties of music 
(canonics), Aristotle's mimesis.

In the Middle Ages, the main functions of 
music are: the development of ethical qualities, the 
achievement of piety, moral education. Music is 
understood as a reflection of world harmony. It acts 
as a means of attracting a person to true being and is 
the embodiment of the magic power of numbers. 

The Renaissance is characterized by a tendency 
towards the de-sacralization of music and the formation 
of an anthropological interpretation of secular music, 
which changes the meaning of its educational, 
pedagogical, therapeutic and social functions. In the 
era of the Enlightenment, the old notions of musical 
art change: the concept of ethos is transformed into 
the idea of education through folklore; the theory of 
mimesis has been updated, which is now connected 
with the imitation of the inner spiritual world of an 
individual; notes the presence of meaning in music.

A characteristic feature of the “classical” period of 
the philosophy of music of the XIX – XX centuries is 
a tendency to intensify the synthesis between the types 
of musical art, which contributes to the expansion of 
their possibilities of spiritual education both among 
the public and among the performers.

Also, in our opinion, in European tradition of 
understanding the essence of music, there was a kind 
of antinomy: in the era of antiquity, this division of 
music into “theoretical” follows the harmony of the 
cosmos and “practical”, which is a weak copy of 
this imitation. Then, in the European Middle Ages, 
this is the opposition of music (purely practical, 
“human”) and singing. Finally, starting from the 
Renaissance, “practical” music becomes an area of 
human spiritual expression in art, and music theory 
“serves” the composer and performs musical practice. 
In the XX century anti comicality of understanding 
was manifested inside “practical” music, which the 
researchers divided into “art” and “non-art”.

In our opinion, it would be advisable to use 
interdisciplinary communication with philosophy 
when teaching other arts in higher education 
institutions, which will enhance the effectiveness 
of training future managers of social and cultural 
activities art in Ukraine.
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ПРОСВІТЛЕНА ОБРАЗНІСТЬ «МЕЛОДИЧНОГО ВАЛЬСУ» М. ГЛІНКИ

«Мелодичний вальс» – назва, що закріпилась за фортепіанною мініатюрою  М. Глінки, уперше виданою у 
1839 році в другому зошиті «Зібрання музичних п’єс». Незважаючи на те, що вальс репрезентує найхарактер-
ніші риси піанізму Глінки періоду роботи над оперою «Руслан і Людмила», він досі не отримав у музикознавчій 
літературі детального розгляду, а важливі особливості його музичної мови залишились поза увагою вітчизняних 
музикознавчих робіт. Отже, метою статті є осмислення характерних ознак глінкінського музичного тексту 
вальсу Es-dur 1839 р. у контексті еволюції фортепіанного композиторського стилю. Дослідження мініатюри 
дозволяє викрити риси як взагалі притаманні піанізму Глінки, так і властиві періоду роботи над оперою «Руслан 
і Людмила».  «Мелодичний вальс» – одна з небагатьох мініатюр композитора безумовно просвітленого життє-
радісного змісту, ліричного настрою та рухливого характеру. Інформативною є також семантика тональності 
Es-dur, яка з ранніх творчих років залишалась для Глінки знаком просвітленої образності, а нерідко й життєра-
дісної активності в піанізмі (Варіації на тему Моцарта 1822 р., Ноктюрн 1828 р., Галоп 1839 р., Полька в 4 руки 
1852 р.), вокально-хоровій музиці (терцет з Прологу 1826 р.), ансамблевому жанрі (Секстет для фортепіано, 
двох скрипок, альта, віолончелі та контрабасу 1832 р.). У результаті можна зробити висновок про поєднання в 
мініатюрі гнучкої моторики, стихійності руху, мелодичної пластичності, просвітленої лірики з енергією гедо-
ністичної радості життя. Непростий період Глінки, пов’язаний із розладом з дружиною, потребою в грошах та 
вимушеною підготовкою музичного альбому до видання заради прибутку, не впливає на світлу образність цілої 
низки танцювальних творів 1839 року.

Ключові слова: фортепіанна мініатюра Глінки, просвітлена образність, семантика тональності,  
танцювальні п’єси Глінки, емоційно-образні грані танцювальності. 
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ENLIGHTENED IMAGERY OF M. GLINKA’S MELODIC WALTZ

Melodic Waltz is the name of the Miniature for Piano by M. Glinka that was first published in 1839 in the second 
notebook Collection of Musical Pieces. Despite the fact that the waltz represents the most characteristic features of 
Glinka’s pianism during his work on Ruslan and Lyudmila opera, he has not yet received a detailed review in the 
musicological literature, and important features of his musical language have been neglected by domestic musicological 
works. Therefore, the purpose of the article is to understand the characteristic features of Glinka’s musical text of 1839 
Waltz Es-dur in terms of the evolution of piano composing style. The study of the Miniature allows us to reveal the 
features that are both generally inherent in Glinka’s pianism, and inherent in the period of work on Ruslan and Lyudmila 
opera. Melodic Waltz is one of the few miniatures of the composer of unconditionally enlightened joyful content, lyrical 
mood and flexible character. The semantics of Es-dur key that from the early creative years remained for Glinka a sign 
of enlightened imagery and often joyful activity in pianism (Variations on a Theme by Mozart, 1822; Nocturne, 1828; 
Galop, 1839; Polka in 4 hands, 1852), vocal and choral music (Tercet from Prologue, 1826) and ensemble genre (Sextet 
for Piano, Two Violins, Viola, Cello and Double-Bass, 1832) is also informative. As a result, we can conclude that the 
Miniature combines flexible motility, spontaneity, melodic plasticity and enlightened lyrics with the energy of hedonistic 
joy of life. Glinka’s difficult period associated with discord with his wife, need for money and forced preparation of a 
music album for publication for profit does not affect the bright imagery of a number of dance works of 1839.

Key words: Glinka’s Miniature for Piano, enlightened imagery, key semantics, Glinka’s dance pieces, emotional and 
figurative facets of dancing.
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Тимченко-Бихун I. Просвiтлена образнiсть «Мелодичного вальсу» М. Глiнки

Постановка проблеми. Фортепіанний вальс 
Es-dur – одна з мініатюр «Зібрання музичних 
п’єс», підготовленого М. Глінкою до друку у 
1839 році, яка увійшла до другого зошиту, – цю 
інформацію надано у коментарях до відповідного 
періоду «Записок» Глінки, що спираються на пов-
ний список його творів кожного з п’яти виданих 
зошитів (Глінка, 1973: 392). Стосовно причин 
формування цього зібрання М. Загорний пише: 
«У 1839 р. Глінка, вимушений матеріальними 
обставинами, взявся за складання Зібрання музич-
них п’єс різних авторів, у тому числі п’єс влас-
ної  творчості. У Зібрання, видане в 1839 р. П. Гур-
скаліним, власником нотного магазину «Одеон» у 
Петербурзі, увійшли 12 творів Глінки різних років 
<...>» (Загорний, 1952: 420).  Яскравий та емо-
ційний вальс набув популярності серед слухачів. 
«Пізніше, – стверджує М. Загорний, – (вальс. – 
І. Т.-Б.) перевиданий Стелловським під назвою 
Valse mélodique» (Загорний, 1952: 428). У резуль-
таті назва «Мелодичний вальс» закріпилась за 
фортепіанною мініатюрою М. Глінки у виконав-
ській практиці. Але, незважаючи на те, що вальс 
репрезентує характерні риси піанізму Глінки пері-
оду роботи над оперою «Руслан і Людмила», він 
детально не розглядається в музикознавчій літера-
турі, тому й важливі риси фортепіанного компози-
торського мислення цих років залишаються поза 
увагою вітчизняних музикознавчих робіт.

Аналіз досліджень. Вальс 1839 року належить 
до тих фортепіанних п’єс Глінки, які лише згаду-
ються у відомих монографіях, присвячених дослі-
дженню його творчості. Так, Т. Ліванова та Вл. Про-
топопов обмежуються наведенням даних про підбір 
музичних опусів для Зібрання у п’яти зошитах; 
автори, підкреслюючи отримання Глінкою п’єс 
для видання від О. Верстовського, О. Аляб’єва, 
Й. Генішти, О. Даргомижського, В. Одоєвського, 
І. Ласковського, М. Вієльгорського, М. Яковлева, 
зазначають, що в Альбомі Глінка помістив 12 влас-
них творів: «Раніше написані – романс «Сумнів» 
та фортепіанні п’єси «Серед долини ровния» та на 
тему з опери «Фаніска» Керубіні, нові романси на 
слова Пушкіна – «В крові горить», «Де наша роза», 
«Нічний зефір» та дві українські пісні на вірші 
Забелли» (Ліванова, Протопопов, 1955: 282). Поді-
бною інформацією обмежується й О. Левашьова 
(Левашьова, 1987: 48). Наведений також авторами 
монографії Т. Лівановою та Вл. Протопоповим 
відомий факт про припинення роботи над оперою 
в зв’язку з підготовкою видання, спирається на 
слова самого композитора з листа М. Маркевичу 
від 20 вересня 1838 р.: «Ці дрібні <…> твори, <…> 
заважають мені продовжувати Руслана»; «приму-

шений вживати бідну музу засобом до існування» 
(Глінка, 1975: 78). Адже, як зізнавався М. Глінка 
матері, «турбота діставати гроші належить до 
самих неприємностей в житті» (лист від 6 лютого 
1839 року) (Глінка, 1975: 82). У відомих трудах 
В. Музалевського (Музалевський, 1949) та О. Алек-
сеєва (Алексеєв, 1988) знаходимо лише загальні 
спостереження стосовно рис піанізму Глінки та 
розгляд окремих творів. Праці сучасних вітчизня-
них авторів С. Тишко у співавторстві з С. Мамає-
вим (Тишко, Мамаєв, 2004) та Г. Куколь (Тишко, 
Куколь, 2011), які присвячені дослідженню роман-
тичних мандрів у творчій біографії Глінки, дають 
методологічне підґрунтя науковим розвідкам, 
спрямованим на аналітичний розгляд композитор-
ської спадщини у фортепіанних жанрах.

Мета статті – спираючись на принципи мето-
дики культурологічного коментаря, розробленої в 
музикознавстві в трудах С. Тишко у співавторстві 
з С. Мамаєвим та Г. Куколь, що застосовуються як 
аналітичний коментар до музичного тексту фор-
тепіанного твору Глінки, визначити характерні 
ознаки музичної мови та образності вальсу Es-dur 
1839 р. у контексті еволюції фортепіанного ком-
позиторського стилю. 

Виклад основного матеріалу. В. Музалев-
ський у книзі «Російська фортепіанна музика» 
1849 року видання підкреслював специфіку 
музикознавчого сприйняття фортепіанних творів 
Глінки; як не дивно, ця проблема має певну акту-
альність і понині: «Ця частина творчої спадщини 
Глінки (фортепіанна творчість. – І.Т.-Б.) найменше 
у нас освоєна й використана. На перший план, що 
цілком природно, завжди виступає геніальний 
вигляд Глінки – творця двох безсмертних опер, 
оркестрових творів і романсів» (Музалевський, 
1949: 248). Натомість виконавська практика 
демонструє активну затребуваність його фортепі-
анних мініатюр; а розуміння логіки фортепіанного 
мислення композитора дозволяє осягнути смисли 
не лише піанізму Глінки, а й інших жанрових 
сфер, що мають між собою як прямі перетини, так 
і опосередковані зв’язки. Важливі закономірності 
індивідуального стилю Глінки можна побачити 
в окремій мініатюрі – «Мелодичному вальсові», 
написаному в пору творчої зрілості композитора. 

Зібрання музичних творів мало успіх у 
публіки; «у другій половині 1840 р. вийшло його 
друге видання», – пишеться у коментарях до 
«Записок» (Глінка, 1973: 393).  Саме завдяки дру-
гому виданню за п’єсою в піаністичній практиці 
закріпилася назва «Мелодичний вальс», яка спо-
чатку не була дана їй композитором (Загорний, 
1952: 428).
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Мистецтвознавство

Невелика п’єса Вальс Es-dur Глінки 1839 року 
написана в тричастинній формі Da capo з тріо 
(Аs-dur), а експозиційний розділ, своєю чергою, 
збудований як тричастинна репрізна  форма з 
контрастною серединою.

Як не дивно, назва видавця не тільки виправ-
дана, але й великою мірою передає основні харак-
терні риси мініатюри: верховенство мелодики як 
основи музичного розвитку та її емоційну насиче-
ність, які в поєднанні зі швидким темпом, широ-
ким діапазоном, віртуозною технічною склад-
ністю, просвітленою образністю та стрімкою 
зміною контрастних епізодів створюють відчуття 
надзвичайної внутрішньої дієвості.

Семантика тональностей Es-dur та Аs-dur 
має особливі сенси в творчості Глінки, насам-
перед у його піанізмі. Обидві бемольні мажорні 
тональності ще з ранніх років стали для компо-
зитора знаками просвітленого або піднесеного 
настрою, багато в чому визначаючи як образний 
лад, характер, так і настрій твору. В тональності 
Es-dur написані Варіації на тему Моцарта 1822 р., 
Ноктюрн 1828 р., Галоп 1839 р., Полька в 4 руки 
1852 р., молитовний терцет вокально-хорового 
твору «Пролог або кантата на кончину імператора 
Олександра I та сходження на престол імператора 
Ніколая I» 1826 р., Секстет для фортепіано, двох 
скрипок, альта, віолончелі та контрабасу 1832 р. 
Одним із яскравих прикладів просвітленого стану 
фортепіанної музики Глінки є передфінальний 
епізод Варіаційного циклу на тему з опери В. Бел-
ліні «Монтеккі та Капулеті» 1832 р. у тональності 
Аs-dur, створеного в роки перебування Глінки в 
Італії під впливом віртуозності бельканто. Пер-
линна техніка педально-обертонової фактури з 
вокалізованою мелодикою втілюється в жанрі 
ноктюрну та стає квінтесенцією глінкінського 
ліризму; певною мірою відмовляючись в інстру-
менталізмі від насиченості фактури віртуозними 
елементами та віддаючи перевагу більш лако-
нічному та стриманому викладенню вже з другої 
половини 1830-х, композитор зберігає смисло-
вий зв’язок просвітленого ліризму й ноктюрно-
вості, знаком якого в його піанізмі виступатимуть 
мажорні бемольні тональності Es-dur та Аs-dur.

У «Мелодичному вальсі» танцювальну дан-
сантну основу формує особливий образний про-
стір ліричних та емоційно-піднесених настроїв, 
притаманних усім епізодам мініатюри. Різноха-
рактерні побудови першої частини поєднують 
у собі етюдність, моторику, стихійність руху, 
мелодичну пластику з енергією гедоністичної 
насолоди життям. Граціозне тріо – сфера валь-
сової лірики, але не споглядальної, а енергійно- 

просвітленої, сповненої руху. В. Музалевський 
підкреслював подібні риси фортепіанного стилю 
Глінки: «Глінка зберіг у своїй фортепіанній 
творчості тяжіння до тонких мелодичних ліній, 
ажурної звучності, стриманої інтимної лірики й 
елегійності» (Музалевський, 1949: 257). Але у 
вальсі зовсім не з’явиться елегійна образність, 
притаманна фортепіанним п’єсам Глінки більш 
пізнього часу, починаючи з «Вальсу-фантазії» та 
ноктюрну «Розлука». 

Незважаючи на контраст мелодики епізодів 
першої частини з тріо, загальною особливістю 
п’єси є використання стрибків та широких ходів 
у мелодії (на квінти, сексти, октави); цей прийом 
набуває загалом статусу лейтінтонаційного прин-
ципу мініатюри.

«Мелодичний вальс» – одна з небагатьох 
мініатюр Глінки безумовно світлого життєрадіс-
ного ліричного настрою. Поєднанням моторної 
активності й емоційної відкритості вона близька 
Галопу Es-dur 1839 р. – п’єсі, що увійшла до  
4 зошиту Альбому; не випадковою в такому разі є 
їх тональна єдність. Адже танцювальні п’єси поді-
бної світлої образності, життєрадісної енергії та 
рухливої динаміки, вибудовані на контрастному 
музичному матеріалі, з перебуванням натомість 
у просторі єдиного настрою, могли з’явитися 
в творчості композитора лише в цей творчий 
період, пов’язаний з оперою «Руслан і Людмила», 
в пору надзвичайної комунікативної активності 
композитора. Адже ще сильні враження Глінки 
від поїздки містами України для набору півчих 
для Імператорської Придворної Капели 1838 р. 
(Тишко, Мамаєв, 2004), а численні справи зму-
шують Глінку до вкрай активного способу життя. 
«Але служба, наша справа й клопоти по альбому 
беруть так багато часу, що у мене не залишається 
вільної хвилини», – пише він у листі до матері від 
29 листопада 1838 р. (Глінка, 1975: 80); «…Від 
Різдва до першого тижня посту життя моє було 
схоже на існування розгінного поштового коня: 
служба в корпусі, в палаці, бали, обіди, вечері 
й концерти не тільки забирали у мене весь віль-
ний час, але часто позбавляли можливості заспо-
коїти себе потрібним відпочинком вночі. Втім, 
хоч цей спосіб життя мені й не до душі та від-
няв у мене можливість продовжувати розпочату 
оперу, однак же я був винагороджений тим, що 
добра моя Маша (дружина. – І.Т.-Б) нинішній рік 
брала участь в декількох розвагах <...> і, понад 
те, придбала кілька нових приємних знайомств» 
(з листа до матері від 6 лютого 1839 р.) (Глінка, 
1975: 81–82), – так коментує композитор своє 
насичене подіями життя. Треба додати, що скоро 
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відносини з дружиною дійдуть до остаточного 
розриву, а наслідком розлучення стане для ком-
позитора необхідність уникати суспільства, його 
пересудів – так пізніше закінчиться петербурзь-
кий період особливої товариськості Глінки.

Та загалом, саме роки періоду роботи над опе-
рою «Руслан і Людмила» виявляються пошуком і 
втіленням усіх світлих емоційно-образних граней 
танцювальності. Адже навіть ліричній танцюваль-
ній фортепіанній музиці останнього періоду Глінки, 
починаючи з кінця 1840-х років, подібні просвіт-
лено-енергійні образи притаманні вже не будуть.

«Мелодичний вальс» – одна із затребуваних 
у фортепіанному виконавстві мініатюр Глінки. 
Серед яскравих виконавських версій вальсу1 від-
значимо стрімкий та рухливо-легкий образ, ство-
рений Марією Грінберг: вибираючи досить швид-
кий темп, піаністка підкреслює вальсове м’яке 
кружляння, пластичну моторику, безупинність 
музичного розвитку, підсилюючи контраст між 
епізодами; її версія мінімалістична за часом зву-
чання (01:46). Сучасний піаніст Віктор Рябчиков, 
відомий виконавець фортепіанних творів Глінки, 
вибирає значно повільніший темп (час виконання 
02:03) та створює граціозний ліричний образ, 
сповнений задумливого мрійливого настрою. Він 
згладжує контраст між розділами та використовує 
рубато, що підкреслює в п’єсі риси піанізму часів 
раннього романтизму. 

Висновки. «Мелодичний вальс» – мініатюра 
світлого життєрадісного ліричного настрою, що 
демонструє поєднання моторної активності й 
емоційної відкритості. Невипадковим для Глінки 
є вибір тональності Es-dur, взагалі пов’язаної в 
його піанізмі з простором просвітлено-ліричних 

або енергійно-життєрадісних образів. «Мело-
дичний вальс» написаний у період надзвичайної 
комунікативної активності композитора після 
повернення з України; він,  як і багато інших тан-
цювальних п’єс років роботи над оперою «Руслан 
і Людмила»,   перебуває під емоційним впливом 
«русланівських» образів. В. Музалевський спра-
ведливо відзначав: «Основна особливість Глінки, 
як фортепіанного композитора, полягає в тому, що 
він писав переважно в невеликих камерних фор-
мах, залишаючись послідовним у своєму тракту-
ванні фортепіано як інструмента, найкраще здат-
ного передавати інтимні ліричні переживання. 
Фортепіанним мініатюрам зрілого Глінки неві-
домі зовнішній блиск, самодостатня віртуозність, 
пишна милозвучність й риторика, тобто неодмінні 
атрибути майстерності, характерні для багатьох 
його сучасників і частково для його вчителів» 
(Музалевський, 1949: 250). Важко з цим не пого-
дитись. Але підкреслимо вкрай важливу деталь, 
яка допомагає зрозуміти особливу енергію та 
гедоністичну  емоційність, притаманну  танцю-
вальним  творам  Глінки       кінця 

1830-х. С. Тишко та С. Мамаєв підкреслюють 
особливу вагомість для творчості композитора 
поїздки на Україну: «Подорож не раз бувала для 
Глінки тим струсом, яка «підстьобував» його 
бажання писати музику. Навіть сама дорога часто 
приводила його в творчий стан» (Тишко, Мамаєв, 
2004: 73). Тож, «теплі» враження від українських 
пейзажів втілились в оперні образи «Руслана і 
Людмили», сповнені відчуття Півдня (Тишко, 
Мамаєв, 2004: 77). Думається, що мініатюра 
«Мелодичний вальс» виникає саме у цьому  емо-
ційному просторі. 
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УКРАЇНСЬКА ФОЛКТРОНІКА: СИНТЕЗ ФОЛЬКЛОРУ ТА ПОП-МУЗИКИ

У статті окреслено основні шляхи синтезування фольклору та поп-музики у сучасній українській культурі. 
Відзначено формування напряму фолктроніка, який виступає новим рівнем художнього опрацювання фольклору. 
В умовах розвитку поп-напрямів, які спонукають орієнтуватись на західні стандарти, вкрай необхідним є пошук 
певної своєрідної неповторності, яка буде мати самобутній характер та вирізнятись серед стандартизованих 
форм. Одним зі шляхів створення індивідуалізованого музичного продукту, що має етнічне підґрунтя та водно-
час є цікавим для великої слухацької аудиторії, виступає поєднання танцювальних ритмів, притаманних для поп-
стилістики з фольклором. Така взаємодія різних музичних жанрів формує основи фолктроніки. Визначено, що 
домінантними принципами виконавців, що працюють у напрямі фолктроніки, є використання акустичних народ-
них інструментів (чи імітації їх звучання), електронних та танцювальних ритмів, виразних фольклорних елемен-
тів (вокальної манери, народних текстів, інтонацій народних пісень). Прикладів фолктроніки у сучасній україн-
ській музиці можна віднайти чимало. Деякі колективи створюють лише окремі композиції у цьому стилі, інші ж 
пишуть цілі альбоми у стилі електро-фолк. Так, доречно згадати композиції гурту KAZKA, у інструментальних 
партіях яких застосовуються фольклорні поспівки. Колективи “Go-A” та «Гуляйгород GG» використовують 
оригінальний фольклорний вербальний текст, народну манеру співу, автентичні мелодії або такі, що наближені 
до них за низкою характеристик. Виконавець KHAYAT залучає у творах семпли народних інструментів, народну 
манеру співу, тип голосоведіння, що притаманне для гуртового співу. Цей синтез поп-музики та фольклору, який 
реалізується у фолктроніці, сприяє формуванню унікального музичного матеріалу, який має національно забарв-
лений характер. Вплив народного мистецтва на поп-музику виступає з позиції аксіології чинником, що розширює 
світобачення, транслює культурні цінності у більш сучасній формі. 
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UKRAINIAN FOLKTRONICA: SYNTHESIS OF FOLKLORE AND POP MUSIC

The article outlines the main ways of synthesizing folklore and pop music in modern Ukrainian culture. The formation 
of the direction of folktronica, which serves as a new level of artistic elaboration of folklore, is noted. In the conditions 
of development of pop directions, which encourage focusing on Western standards, it is extremely necessary to find a 
certain uniqueness, which will have an original character and stand out among the standardized forms. One of the ways 
to create an individualized music product that has an ethnic background and at the same time is interesting for a large 
audience is a combination of dance rhythms inherent in pop style with folklore. This interaction of different musical 
genres forms the basis of folklore. It is determined that the dominant principles of performers working in the direction of 
folklore are the use of acoustic folk instruments (or imitation of their sound), electronic and dance rhythms, expressive 
folk elements (vocal style, folk lyrics, intonations of folk songs). There are many examples of folk electronics in modern 
Ukrainian music. Some bands create only individual compositions in this style, while others write entire albums in the 
style of electro-folk. So, it is appropriate to mention the compositions of the band KAZKA, in the instrumental parts of 
which are used folk songs. Bands “Go-A” and “Gulaygorod GG” use original folk verbal text, folk style of singing, 
authentic melodies, or those that are close to them in a number of characteristics. The performer KHAYAT involves in 
the works samples of folk instruments, folk style of singing, and the type of voting that is inherent in group singing. This 
synthesis of pop music and folklore, which is realized in folklore, contributes to the formation of unique musical material 
that has a national colour. The influence of folk art on pop music from the standpoint of axiology is a factor that expands 
the worldview, translates cultural values in a more modern form. 

Key words: folklore, song, pop music, folktronica, electro-folk, Ukraine.
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Постановка проблеми. Поп-музика України  
є вкрай різноманітною. Наявні чимало різних 
течій у межах цього напряму. У межах вітчизняної 
поп-музики можна виділити приклади викорис-
тання елементів, що відсилають до фольклорної 
традиції. Прояви цієї тенденції можна побачити 
у творчості різних виконавців. Відповідно, буде 
доречно виділити найбільш характерні приклади 
звернення до фольклору у контексті поп-музики 
сьогодення та окреслити риси напряму фолктро-
ніка, що виступає результатом синтезу вищезгада-
них двох начал.

Аналіз досліджень. У музикознавчій літературі 
наявна низка праць, які стосувались різних питань, 
що розкривають особливості взаємопроникнення 
фольклору та естрадної музики. Найбільш ґрунтов-
ною є розробка В. Тормахової, в якій акцентовано 
увагу на наявності елементів фольклору не лише у 
поп-музиці, а й у рок-музиці та джазі. Щоправда, 
з розвитком музичної практики виникають нові 
приклади синтезування фольклорних елементів та 
поп-музики, що потребує більш поглибленого ана-
лізу. Пісенний конкурс Євробачення та вокальні 
телевізійні талант-шоу як фактор європеїзації та 
євроінтеграції української культури розглядаються 
у статті М. Дружинець. Аспекти становлення 
естрадознавства, як науки про естрадне мистецтво, 
окреслює вітчизняна дослідниця Т. Самая. Особли-
вості викладання естрадного вокалу є предметом 
розвідки Т. Ткаченко. Роль аудіовізуальної куль-
тури в творчій реалізації особистості досліджу-
ється в праці М. Хилька. 

Мета статті полягає у висвітленні особли-
востей української фолктроніки, напряму, який 
виступає результатом синтезу фольклору з поп-
музикою.

Виклад основного матеріалу. Одним з клю-
чових завдань для поп-виконавців виступає праг-
нення віднайти власне творче обличчя. В умовах 
розвитку поп-напрямів, які спонукають орієнту-
ватись на західні стандарти, вкрай необхідним є 
пошук певної своєрідної неповторності, яка буде 
мати самобутній характер та вирізнятись серед 
стандартизованих форм. «Індивідуальність артиста 
виявляється у постійному пошуку оригінальності, 
самобутності, індивідуальної виконавської манери, 
власного сценічного образу» (Cамая, 2020: 324). 
На шляху до формування самодостатнього стилю, 
який мав би неповторний характер, поп-виконавці 
приходять до потреби винайдення засобів для 
продукування виразно-етнічного музичного кон-
тенту. Таким чином виникають зразки поп-пісень, 
в яких проступають деякі фольклорні елементи. 
Насамперед визначимо, що наявні чималі зв’язки 

з фольклором у всіх галузях естрадної музики:  
і у поп-музиці, і у джазі, і у рок-музиці. Обсяги роз-
відки не дають можливості окреслити всі виміри 
взаємодії естрадної музики з фольклорною тради-
цією, тому мова піде саме про поп-музику. Отже, 
виділимо основні прояви взаємодії фольклору та 
поп-музики. В. Тормахова виділяє такі типи вза-
ємодії, як: «1) переінтонування фольклору (в джазі, 
рок- і поп-музиці); 2) проникнення інтонаційної 
сфери і прийомів виконання з фольклору в джаз, 
рок-, і поп-музику» (Тормахова, 2017: 43). Також 
можливе використання народних інструментів та 
прийомів гри на них.

Звернення до фольклору може сприйматися 
в певному сенсі як данина часу. Адже зростання 
інтересу до національних витоків було притаманне 
для вітчизняної естради ще до здобуття Україною 
незалежності. Проте не лише цитування, а саме 
творче переосмислення фольклору стало ознакою 
більш високого рівня осягнення спадку народу. 
У цьому є прояви виконавської мобільності, яка, 
на думку Т. Самаї, може бути трактована як здат-
ність відповідати на соціальні запити аудиторії. 
«Мобільність передбачає здатність артиста до 
здійснення сценічної діяльності за будь-яких умов 
(професійна мобільність) та оперативне реагу-
вання на запити суспільства (соціальна мобіль-
ність)» (Самая, 2020: 324). Відповідно, більш висо-
кий рівень опрацювання фольклорних витоків у 
поп-музиці сьогодення виступає закономірним ета-
пом розвитку естрадно-мистецької практики.

Найбільш частим прикладом, що  наявний в 
українській поп-музиці XXI століття, є викорис-
тання окремих фольклорних фрагментів у творах, 
які мають чітко визначене авторство та більшою 
мірою належать до поп-стилістики. Упродовж 
останніх років така форма поєднання фольклор-
ного та поп-звучання привела до становлення 
напряму фолктроніка. Для позначення цього стилю 
використовується також термін «електро-фольк». 
Сутністю цього напряму  є синтез різних елемен-
тів народної музики та електроніки. Нерідко вико-
навці, що працюють у цьому жанрі, застосовують 
неоднакові художньо-мистецькі прийоми. Проте як 
домінантні принципи їх композицій можна перера-
хувати використання акустичних народних інстру-
ментів (чи імітації їх звучання), електронних та 
танцювальних ритмів, виразних фольклорних еле-
ментів (вокальної манери, народних текстів, інто-
націй народних пісень).

Отже, звернення до фолктроніки можна від-
найти у багатьох композиціях різних виконавців 
та гуртів. Причому, як правило, такі пісні можуть 
мати одиничний характер у репертуарі виконавців.  



45ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

Так, одним з прикладів такого типу взаємодії 
фольклору та поп-музики є пісня «Поруч» у вико-
нанні гурту KAZKA та співака ALEKSEEV. Для 
виконавця ALEKSEEV фольклорні елементи не є 
сутнісними у визначенні специфіки його власного 
стилю. Проте у різних композиціях  гурту KAZKA 
проступають окремі риси таких напрямів, як 
поп-музика, електро-фолк, етно, інді. Музична 
кар’єра колективу розпочалась доволі нещодавно. 
«Солістка молодого українського гурту KAZKA – 
учасниця четвертого сезону «Голосу країни» Олек-
сандра Зарицька. Натепер пісні KAZKA попу-
лярні, а гурт став відкриттям року 2017 за версією 
музичного видання Karabas Live» (Дружинець, 
2019: 285). Творче кредо гурту KAZKA пов’язане 
із застосуванням окремих ліній, що відсилають до 
фольклорних витоків. У пісні «Поруч» вокальна 
лінія солістів-співаків, як і більша частина фак-
тури пісні (лінії бас-гітари, гітари та ударних), 
відповідає загальним принципам поп-музики та 
не пов’язана з фольклором. Використовується 
естрадна манера співу, а не народна. Натомість 
контрапунктична лінія, яка виконується на дідже-
ріду, створює алюзію на весняні награвання. Це 
надає враження того, що «діалог» головних героїв 
відбувається на фоні природи.

Другий тип включення фольклорних елементів 
у поп-музику наявний у творчості гуртів, для яких 
це виступає не поодиноким явищем, а пріоритет-
ним принципом організації художнього цілого. Як 
правило, використовується певне фольклорне пер-
шоджерело, що цитується, а також обрамлюється 
за рахунок інших компонентів до поп-звучання. 
Подібні приклади можна віднайти у компози-
ціях гурту “Go-A”: «Соловей», «Жальменіна», 
«Шум», «Рано-раненько». У піснях колективу 
використовується фольклорний вербальний текст, 
народна манера співу, автентичні мелодії або такі, 
що наближені до них (мають малий амбітус та 
типові інтонації). Ще одним компонентом, що 
поєднує з фольклором, є використання типового 
народного інструментарію – сопілки, яка вико-
нує контрапунктичну лінію, що також нагадує 
награвання.  При цьому стилістика пісень може 
варіюватися від фолк-року до техно  залежно від 
конкретної композиції. Такий ефект створюється 
завдяки додаванню медіа-треків, які обрамлюють 
фольклор в електронне звучання. Нерідко вико-
ристовується гітара, різноманітні ударні інстру-
менти (як-от  африканські барабани), австралій-
ське діджеріду.  Низка композицій є повністю 
авторськими, проте вокальна партія витримана 
у фольклорному дусі, тоді як інструментальний 
супровід є електронним. Творчість колективу 

повною мірою можна віднести до фолктроніки, 
або електро-фольку.

Подібним чином синтезування фольклору та 
електро-поп-звучання відбувається у діяльності 
гурту «Гуляйгород GG». Цей проєкт став відгалу-
женням етноколективу «Гуляйгород». Останній 
зосереджувався на виконанні автентичного фоль-
клору у традиційній манері без жодних змін, тоді 
як «Гуляйгород GG» сконцентрував увагу на аран-
жуванні народних пісень у сучасну електронну 
форму. Використовуються народні першоджерела, 
які вокально виконуються у автентичній формі, 
можливе також застосування гри на різних народ-
них інструментах – сопілці, діджеріду, бубоні, цим-
балах та ін. Додавання електронного тла осучаснює 
автентику та робить композиції такими, що мають 
танцювальний характер. Подібний принцип вико-
ристання народного джерела дозволяє зберегти 
автентичний фольклор, який буде презентуватися 
ще й у тій вокальній манері, яка буде йому іма-
нентно притаманна. «Народна пісня, як правило, 
не вимагає особливих віртуозно-технічних при-
йомів співу, хоча складність їх виконання полягає 
в особливій простоті, виразності, природності їх 
інтерпретації. Краса та співучість народної пісні, 
органічний зв’язок зі словом мають виняткове зна-
чення у вихованні музичного смаку естрадного спі-
вака» (Ткаченко, 2011: 99). Народна манера співу 
превалює у багатьох композиціях гурту «Гуляйго-
род GG». Це реалізується у низці творів – «Васи-
лиха», «Горщик», «Зайчик», «Обруч» та інших. За 
рахунок того, що у гурті є дві вокалістки, відтво-
рюється не лише автентичний фольклор, а й зразки 
типового народного голосоведіння. В деяких 
композиціях, зокрема у пісні «Зайчик», “See U”,  
використовуються також елементи репу. Так, у 
альбомі «Паnяnка», що вийшов у 2020 році, міс-
титься десять композицій: «Панянка», «Льон», 
«Зайчик», “See U”, «Рясна-Красна», «Петрівка», 
«Микитõ» (Joryj Kloc cover), «Щедрівка», «Чайка», 
«Колядка».  Він містить різножанрові твори, які 
спираються на зразки різного календарно-обрядо-
вого фольклору, що дозволяє створити як ліричні, 
так і більш танцювальні композиції.

Також можна виділити ще один тип проник-
нення фольклору у поп-музику, коли використо-
вується не наспів чи першоджерело, а частково 
вокальна манера та інструментарій. Подібні риси 
наявні у творчості молодого виконавця KHAYAT. 
На шляху творчого становлення він нерідко звер-
тався до українських народних пісень, особливо 
під час участі у проєкті «Голос країни». Проте вже 
у синглах, що вийшли пізніше, таких як “Call For 
Love”, «Говорила», використовується авторський 

Тринько О. Українська фолктронiка: синтез фольклору та поп-музики
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музичний матеріал, а не фольклорний.  Активно 
залучаються семпли народних інструментів, 
тоді як у вокальній манері сполучається народна 
манера співу та естрадна. У пісні «Говорила» пре-
валює фольклорна манера в партії соліста. Окрім 
цього, у приспіві використовується традиційний 
тип голосоведіння, що притаманний для народ-
ного гуртового співу, та відповідна манера. Так, 
у композиції «Темно» співак використовує мікс 
обох вокальних манер. Наприклад, у приспіві 
фрагменти народної манери вокалізації проявля-
ються у розспівах слова «темно», яке відсилає не 
лише до української традиції, а й до елементів, 
що наближені до східних етнічних розспівів. Цей 
мікс, який утворюється завдяки поєднанням фоль-
клорних елементів та електронного звучання, 
може бути віднесений до фолктроніки. 

М. Хилько вкрай влучно відзначає потен-
ціал взаємодії фольклору та мистецьких прак-
тик.  Вплив народного мистецтва на поп-музику 
виступає з позиції аксіології чинником, що розши-
рює світобачення, транслює культурні цінності у 
більш сучасній формі. «Перетин художніх особли-
востей традиційних мистецтв і народної творчості 
із сучасними видами художньої культури допома-

гають побачити багатий образний зміст, гармонію 
і духовні основи світобачення. У цьому процесі 
поширення перцептивної діяльності за рамки тра-
диційної культури через художні цінності інших 
мистецтв і навколишніх явищ призводить до роз-
ширення кругозору» (Хилько, 2001: 228). Отже, 
можна відзначити, що породження таких нових 
напрямів, як фолктроніка, має значний потенціал 
для розвитку вітчизняної поп-сцени.

Висновки. У низці напрямів української 
естрадної музики виразно проявляється інтерес 
до фольклору. Синтезування елементів народної 
музичної творчості та стилістики поп-музики, в 
тому числі й такого відгалуження, як електро-поп, 
знаменує формування цікавих зразків вокально-
інструментальної творчості, що може бути відне-
сена до фолктроніки. Можливі різні форми вза-
ємодії фольклору та поп-звучання, в числі котрих 
можна згадати використання народної мелодики, 
вербальних текстів, типових форм голосоведіння, 
інструментальних поспівок, вокальної манери та 
народних інструментів. Цей синтез поп-музики 
та фольклору, який реалізується у фолктроніці, 
сприяє формуванню цікавого музичного матері-
алу, який має національно забарвлений характер.
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КАМ’ЯНЕЦЬ НА ПОДІЛЛІ: ПОДІЇ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКОГО ЖИТТЯ 
КІНЦЯ ХІХ – СЕРЕДИНИ ХХ СТ.

Мета статті – розглянути культурно-мистецьке життя Кам’янця на Поділлі кінця ХІХ – середини ХХ ст., 
яке стало базою для постання розгалуженого культурно-мистецького центру в регіоні. Методологія досліджен-
ня містить аналіз історичних відомостей культурно-мистецького руху на Поділлі в руслі загальних тогочасних 
мистецьких спрямувань, використовуються архівні документи, історичні відомості, літературні джерела спо-
гадів сучасників тих подій.

Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше систематизуються розрізнені архівні, історичні відомос-
ті та наукові розвідки мистецьких подій кінця ХІХ – початку ХХ ст., піддані аналізу передумови концентрації на 
Кам’янеччині різних мистецьких згуртувань, які збагачували та розвивали мистецьке життя реґіону.

Зазначається, що народні традиції, мова, художньо оздоблені житло і предмети вжитку Поділля впливали 
на митців, прибулих із різних реґіонів України, імперської Росії та з-за кордону, котрі захоплювалися новим для 
них народним мистецтвом і, поєднуючи набуту освіту, смаки та засвоєні нові європейські мистецькі напрями, 
намагалися втілити все це у власних творах.

Акцентована увага на тому, що на культуру краю значно вплинув розквіт краєзнавчого руху на Кам’янеччині 
кінця ХІХ ст., створення у Кам’янці Давньосховища старожитностей спочатку головним чином церковної древ-
ності, а потім – й інших предметів археології, історії та етнографії краю. Виняткове значення для справи поши-
рення зацікавленості до культури Поділля мало створення публічної бібліотеки. Відзначається, що потужним 
поштовхом для розвитку візуального мистецтва було відкриття художньо-промислової школи, яка призвела до 
стрімкого розвитку образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва в регіоні.

Заснування урядом УНР у 1918 р. Українського університету в Кам’янці-Подільському активізувало науко-
ву, дослідницьку, культурно-мистецьку діяльність, викликало пожвавлення інтересу людей до народної та 
сакральної мистецької спадщини, сприяло розгортанню культурного і художнього життя краю. Виникали різні 
громадські інституції, мистецькі об’єднання і товариства, серед яких – потужне просвітницьке товариство  
«Просвіта».

Непересічні особистості, такі як М. Орловський, Ю. Сіцінський, М. Яворський, Й. Ролле, В. Розвадовський, 
В. Гаґенмейстер, К. Широцький, І. Огієнко, Т. Яблонська, О. Грен та багато інших, вплинули на різні сфери дослі-
ницької, освітньої, культурної та художньої діяльності рідного краю.

У підсумку зазначено, що культурно-мистецьке життя Кам’янця на Поділлі кінця ХІХ – середини  
ХХ ст. зумовило значне зацікавлення діячів культури і мистецтва осередку, педагогів, дослідників музейної  
та краєзнавчої справи, товариств різних напрямів у вивченні рідного краю та створення під впливом отриманих 
знань і вражень різнобічного, високохудожнього культурно-мистецького доробку на теренах Поділля.

Ключові слова: Кам’янець, культурно-мистецьке життя, музей, краєзнавство, творча діяльність.
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KAMYANETS IN PODILYA: THE CULTURAL AND ARTISTIC LIFE 
OF THE LATE XIX – MID XX CENTURY

The purpose of the article is to consider the cultural and artistic life of Kamyanets in Podillya in the late XIX – mid 
XX centuries, which became a solid basis for the emergence of an extensive cultural and artistic center in the region. The 
research methodology contains an analysis of historical information of the cultural and artistic movement in Podillya 
in line with the general artistic trends of the time, uses archival documents, historical information, literary sources of 
memories of contemporaries of those events.

The scientific novelty of the work is that for the first time disparate archival, historical information and scientific 
explorations of artistic events of the late nineteenth and early twentieth centuries, subjected to the analysis of the 
preconditions for the emergence of concentration in the Kamyanets-Podilsky region of various artistic associations that 
enriched and developed the artistic life of the region.

It is noted that folk traditions, language, artistically decorated housing, and household items of Podillya influenced 
artists who came from different regions of Ukraine, Imperial Russia and abroad, who were fascinated by new folk art 
and combining their education, tastes and assimilated. New European artistic trends tried to embody all this in their own 
works. It is emphasized that the flourishing of the local lore movement in Kamyanets-Podilskyi region at the end of the 
19th century, the creation in Kamyanets of the Antiquities Store of antiquities, first church antiquity, and then other objects 
of archeology, history, and ethnography of the local region.

The creation of a public library was emphasized for the exceptional importance of spreading interest in the culture 
of Podillya. It is noted that a powerful impetus for the development of visual arts was the opening of art and industry 
school, which led to the rapid development of fine and decorative arts in the region. It was also noted that the founding of 
the Ukrainian University in Kamianets-Podilskyi in 1918 by the UPR government intensified scientific, research, cultural 
and artistic activities, aroused people’s interest in folk and sacred artistic heritage, and contributed to the development of 
cultural and artistic life of the region.

Various public institutions, art associations and societies emerged, including the powerful Enlightenment Society 
“Prosvita”. Unusual personalities such as M. Orlovsky, Y. Sitsinsky, M. Yavorsky, J. Rolle, V. Rozvadovsky, V. Hagenmeister, 
K. Shirotsky, I. Ogienko, T. Yablonska, O. Gren and many others are marked, which is significant influenced various areas 
of research, educational, cultural, and artistic activities of the native land.

It is noted that the cultural and artistic life of Kamyanets in Podillya in the late nineteenth – mid twentieth century 
caused considerable interest of cultural and artistic figures of the center, teachers, researchers of museum and local lore, 
societies of different directions in the study of the native land and the creation under the influence of knowledge and 
impressions of diverse, highly artistic cultural and artistic achievements in Podillya.

Key words: Kamenets, cultural and artistic life, museum, local lore, creative activity.

Постановка проблеми. Для періоду дру-
гої половини ХІХ – початку ХХ ст. притаманна 
консолідація мистецьких представників країни 
у центрах, котрі славилися своїми давніми істо-
ричними та художніми звичаями. Насамперед 
це Київ і Харків, далі – Одеса з її Товариством 
південноросійських художників. Окрему групу 
становили Львів та Ужгород, що перебували у 
складі Австро-Угорської держави. Маючи певні 
творчі відмінності, котрі випливали хоча би з 
того, що майже всі майстри Львова й Ужгорода 
здобували освіту лише в західноєвропейських 
художніх закладах, більшість митців різних осе-
редків відчувала свою належність до єдиного 
українського мистецтва. Ідейність, народність, 
реалізм стали головними гаслами демократично 
настроєних митців.

Аналіз досліджень. Серед дослідницького 
феномену вирізняються напрацювання І. Гар-
нага (Гарнага, 1990), О. Ерн (Ерн (Гаґенмейстер-
Корецька), 1993), Е. Сіцінського (СҌцинскій, 
1909) і наукові пошуки В. Соловей (Соловей, 
1990), С. Трубчанінова (Трубчанінов, 1990), 
С. Федоренка (Федоренко, 1990). Водночас нашу 
увагу привертає історична праця Б. Бутник-Сівер-
ского (Бутник-Сіверський, 1966) і фундамен-
тальне дослідження Л. Артюха, В. Балушок та ін. 
(Артюк, Балушок та ін., 1994).

Мета статті – дослідити розвиток культурно-
мистецького життя кінця ХІХ – початку ХХ ст. на 
землях Кам’янця, відродження інтересу до народ-
ної творчості, виникнення художніх навчаль-
них закладів, прагнення віднайти національне 
обличчя на тлі історизму.
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Виклад основного матеріалу. Сецесія як 
реакція на еклектичні запозичення з культурного 
доробку минулого відображається й у подільській 
культурі. У прихильників модерну був інтерес 
до відтворення ритмів і форм живої природи у 
стилізованих орнаментальних мотивах і декорі. 
Поєднання інтересів митців до національної спад-
щини та різностильових орнаментальних мотивів 
спричинило гостре зацікавлення митців народним 
українським мистецтвом, зокрема формами та 
традиційними візерунками.

На цьому ж етапі на Поділлі з’являються перші 
ентузіасти, які мають за мету створення твор-
чих осередків для залучення пересічних людей 
до художньої культури. ХІХ століття, намагаю-
чись відійти від «старовинної схоластики», вво-
дить багато інновацій. Розробляються доступніші 
методи та методики, складаються цілі програми 
з оволодіння образотворчими дисциплінами. 
Навчання ведеться поступово з логічною послідов-
ністю, починаючи від найпростіших елементів до 
складних образів і постановок (Артюх, 1994: 9–11).

Становлення та розвиток культурно-мистецької 
діяльності на теренах Кам’янця характеризувалися 
двома напрямами: цехові, ремісничі майстерні й 
осередки вільних художників. Творчість перших 
базувалася на традиційних народних промислах, 
які задовольняли попит населення предметами 
ужиткового мистецтва та були достатньо розвинуті 
на цих землях. Праця вільних художників, що часто 
не приносила належного заробітку, зосереджува-
лася навколо навчальних закладів, де працювала 
переважна частина представників цієї категорії, 
оскільки тимчасові приватні замовлення часто не 
давали можливості отримувати достойну зарплату.

Аналіз умов і мотивів виникнення мистецького 
осередку в Кам’янці наприкінці ХІХ – у першій 
половині ХХ ст. спричинив розгляд деяких загаль-
них течій, необхідних для розвитку мистецтва 
регіону. Художню діяльність митців Кам’янця не 
варто розглядати окремо від розвитку культури 
краю і мистецтва взагалі.

Культурні події у Кам’янці розвивалися в 
сукупності різноманітних видів мистецтва: зод-
чества, скульптури, живопису, графіки, декора-
тивно-прикладного мистецтва. Неабияку роль у 
формуванні творчих особистостей краю відіграли 
громадські інституції, товариства та мистецькі 
об’єднання, образотворча освіта, музейна справа 
та її складова частина – виставкова діяльність. 
Значну роль у культурному житті краю відігра-
вали й окремі особистості.

Культурний розвиток краю, зумовлений реґі-
ональними чинниками, активно вплинув на фор-

мування та рівень художньої спадщини Кам’янця. 
Період, що розглядається, надзвичайно складний 
і буреломний, коли не лише історія країни, але 
й культура розвивалися під знаком кардиналь-
них зрушень у художній свідомості, поглядах на 
завдання та мету мистецтва. Художньо-стиліс-
тичні та композиційні характеристики видів обра-
зотворчого мистецтва Кам’янця свідчать про їхню 
схожість із творчими процесами на всій території 
Європи, зокрема України, що дозволяє вивести 
їх до рангу невід’ємної складової частини наці-
ональної художньої культури. Водночас досить 
чітко виступають і локальні відмінності у твор-
чості кожного митця. Мистецтво краю формува-
лося під впливом художніх традицій інших країн, 
зокрема Німеччини, Польщі, Росії тощо. Європей-
ські освітні тенденції, хоч і опосередковано, все ж 
мали вплив на становлення професійного мисте-
цтва на Кам’янеччині.

Особливістю художнього життя реґіону кін. 
ХІХ – поч. ХХ ст. стало становлення і розвиток 
музейної справи та, як наслідок, активне розгор-
тання виставкової діяльності майстрів різних видів 
мистецтв і зібраних для музейних фондів зразків 
та експонатів. У 1865 р. при єпархіальному управ-
лінні на базі Кам’янець-Подільської духовної семі-
нарії був заснований Подільський єпархіальний  
історико-статистичний комітет. Одним із його 
представників був священик церкви села Глядок  
Проскурівського повіту М. Орловський 
(1807–1887), котрий залишив нащадкам багату 
творчу спадщину. Ним описано майже всі пові-
тові міста Подільської єпархії. Також він проводив 
активну науково-літературну діяльність. М. Орлов-
ським була зібрана унікальна бібліотека із 2 349 рід-
кісних книг і рукописів, частину з яких він передав 
Подільській семінарії (Федоренко, 1990: 69–70).

Піднесення національно-культурного відро-
дження в Україні у 60–90-х рр. ХІХ ст. стало пере-
ломним для розвитку історичного краєзнавства і 
його організаційних структур. Краєзнавчий рух, 
тісно пов’язаний із народознавством, поширився 
за рахунок притоку до історичної галузі різно-
чинців – інтелігентів та аматорів, об’єктивно став 
виявом просвітництва та національного відро-
дження за нових соціально-економічних і полі-
тичних умов (Соловей, 1990: 13).

Розквіт краєзнавчого руху на Кам’янеччині 
спостерігається вже на початку 90-х рр. ХІХ ст.  
Подвижницька діяльність голови історико- 
статистичного комітету архієпископа Димитрія 
і його помічників Ю. Сіцінського (1859–1937)  
і М. Яворського (1807–1887) перетворила єпархіа- 
льний комітет на представницьке і розгалужене 

Урсу Н., Гуцул I. Кам’янець на Подiллi: подiї культурно-мистецького життя...
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історико-краєзнавче товариство. Архієпископ 
Димитрій під час своїх поїздок по Подільській 
єпархії збирав дані про цікаві історичні й архео-
логічні об’єкти, сприяв збору пам’яток церковної 
старовини та місцевого народного побуту. Цей 
священик став ініціатором організатором розчи-
щення залишків скельного монастиря, яке здій-
снили селяни с. Бакота. Ці розкопки стали базою 
для створення своєрідного музею.

Інтерес викликає «Опис предметів старовини» 
з Музею Подільського церковного історико-архео-
логічного товариства, складений Ю. Сіцінським у 
1909 р. і надрукований у типографії Свято-Троїць-
кого Братства (СҌцинскій, 1909). Музей існував з 
1890 р., спочатку як Давньосховище старожитнос-
тей Подільського Єпархіального історико-статис-
тичного комітету, який було перетворено у 1903 р. 
на Подільське церковне історико-археологічне 
товариство. У цю колекцію цінних речей спочатку 
надходили головним чином церковні древності, 
але не виключалися й інші предмети старовини. 
Це єдина на Поділлі колекція старожитностей, до 
якої належали пам’ятки археології, історії й етно-
графії місцевого краю.

Спершу музей розміщувався у верхній гале-
реї Кам’янець-Подільського кафедрального 
собору, а з 1903 р., з дозволу Подільського губер-
натора А.А. Ейлера – у казенній, так званій 
по-домініканській споруді (СҌцинскій, 1909). 
У тому ж 1890 р. історичний музей було переве-
дено до приміщення Казанського кафедрального 
собору (колишнього кармелітського костелу). 
Музей мав три відділи: бібліотеку, у фондах 
якої були книги, що стосувалися історії Поділля, 
твори російських, польських та інших авторів; 
архів, у якому зберігалися документи минулого; 
у третьому відділі знаходилися пам’ятки мови 
та письма, стародруки XVI–XVIII ст., фото, гра-
вюри, малюнки архітектурних пам’яток, живо-
пис, скульптура, посуд та інші предмети. Члени 
товариства і прихильники музею збирали все, що 
мало історичну і культурно-мистецьку цінність. 
Експонати виходили за встановлені церковні межі 
й об’єктивно сприяли перетворенню давньос-
ховища на світсько-культурний освітній заклад 
(Соловей, 1990: 15).

У сузір’ї дослідників культури Подільського 
краю найяскравіше сяє зірка Юхима Сіцінського 
(1859–1937). У фондах Кам’янець-Подільського 
історичного музею-заповідника зберігаються 
зібрані Сіцінським унікальні колекції подільських 
вишивок і народного одягу. Він провів значну 
роботу, створюючи музеї, збираючи та публікуючи 
матеріали з історії Поділля. Його культурологічна 

спадщина становить близько 200 праць (моногра-
фій, статей, нарисів з історичного краєзнавства) 
(СҌцинскій 1909). Багато зроблено дослідником 
і у справі збирання, вивчення та систематизації 
етнографічних матеріалів Поділля.

Допомогу в організації давньосховища, в попо-
вненні фондів музею новими експонатами надали 
М. Яворський, Л. Раковський, Й. Ролле, М. Грейм, 
О. Прусевич, А. Тарнавський, С. Лобатинський та 
ін. Одним із найвидатніших подільських культуро-
логів є Й. Ролле (1830–1894) – автор серії з 80 книг 
і нарисів «Історичні оповідання» та ін.; В. Гуль-
дман (1854–1907) – краєзнавець, статистик, автор 
публікацій про подільські поселення, пам’ятники 
старовини; В. Гаґенмейстер, К. Широцький та ін.

Активна культурно-мистецька, популяриза-
торська діяльність викликала пожвавлення інтер-
есу людей до народної та сакральної мистецької 
спадщини, розвідок у цій галузі, а також сприяла 
розгортанню художнього життя на цих землях. 
У процесі дослідження розвитку художньої куль-
тури краю початку ХХ ст. не можна залишити 
поза увагою роботу на його території громад-
ських інституцій, мистецьких об’єднань і това-
риств. У березні 1906 р. у Кам’янці-Подільському 
було засноване товариство «Просвіта», метою 
якого було піднесення культурного рівня насе-
лення Поділля. Наприкінці ХІХ – на поч. ХХ ст. 
аналогічні культурно-освітні товариства відкри-
валися на території всієї України (перша «Про-
світа» була заснована у Львові в 1868 р.). Товари-
ство займалося організацією бібліотек-читалень, 
видавництвом популярної літератури, відкриттям 
загальноосвітніх і фахових шкіл мистецтва та 
фольклору. Його засновниками були К. Солуха, 
М. Іванецький і Ю. Сіцінський. У зв’язку з орга-
нізацією нових, радянських культурно-освітніх 
установ Подільська «Просвіта» припинила свою 
діяльність у 1922 р. (Федоренко, 1990: 7).

Значну роль у збереженні культурно-національ-
ної спадщини відіграла Кам’янець-Подільська духо-
вна семінарія, де досліджувалася історія, культура, 
етнографія, фольклор краю. Зібраний фольклорно-
етнографічний матеріал використали у своїй твор-
чості С. Руданський («Народні малоросійські пісні, 
зібрані в Подільській губернії» в 2 т., 1852, «Поділь-
ське весілля» 1862); А. Свидницький («Великдень у 
подолян», 1860); К. Шейковський («Побут подолян», 
1860), А. Коціпінський, І. Данильченко, М. Симаш-
кевич, М. Леонтович, М. Білінський, який склав  
44 біографії видатних діячів краю, він також є авто-
ром низки краєзнавчих праць.

Для дослідження культури та мистецтва 
краю багато зробили В. Антонович, М. Петров, 
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М. Грушевський, які за заслуги у розвитку краю 
були обрані почесними членами Подільського 
історико-археологічного товариства. Культуру 
краю, зокрема північно-західної його частини, 
досліджували видатні етнографи М. Костомаров, 
П. Чубинський, М. Біляшівський, В. Кравченко, 
Олена Пчілка (О. Косач).

Мистецько-освітній рух на теренах східних 
областей України, що перебували у складі Росії, 
протікав під знаком актуалізації художньо-про-
мислової освіти. Перебудова освіти у сфері 
образотворчого мистецтва до 1917 р. тут була 
переважно ініціативою художньої інтелігенції, 
старанням якої створювалися навчальні заклади 
(Шмагало, 2005: 140).

Одним із перших навчальних центрів на Поді-
ллі, який давав художньо-ремісничу освіту та 
сприяв розвитку місцевих народних промислів, 
зокрема гончарства, була Кам’янець-Подільська 
художньо-промислова школа. Виникнення цього 
освітнього закладу в тодішній провінції царської 
Росії стало можливим завдяки зусиллям україн-
ського художника-передвижника В’ячеслава Роз-
вадовського (1875–1943).

В. Розвадовський у 1905 р. влаштував виставку 
своїх картин у Кам’янці-Подільському; тоді ж він 
звернувся в Імператорську Академію мистецтв із 
проханням про відкриття художньої школи для 
сільських дітей. Художні класи почали працювати 
з 1905 р. у приміщенні поряд із давнім сховищем 
історико-археологічного товариства. Очолю-
вав школу сам Розвадовський, класи існували на 
кошти, виділені частково Подільською земською 
управою, а частково – на гроші від сплати за 
навчання і субсидію Петербурзької академії живо-
пису (Шмагало, 2005: 133). Значною заслугою 
школи стала краєзнавча робота, що виконувалася 
під керівництвом провідних викладачів, відкриття 
невеликого шкільного музею, використання зібра-
них експонатів і матеріалів народної творчості у 
навчальному процесі тощо. Розвадовський захо-
плено впроваджував не лише у навчальний про-
цес, а й у життя школи народне мистецтво, вдяга-
ючи учнів у вишиванки та капелюхи-брилі.

Культурно-освітнє становлення реґіону на 
початку ХХ ст. відбувалося через історико- 
краєзнавчий рух, науковим центром якого на 
Поділлі продовжував залишатися музей. Будучи 
єдиним у Подільській губернії сховищем старо-
житностей, він поступово поповнювався мате-
ріалами з археології, історії, етнопредметами 
церковного вжитку. З 1914 р. його переведено 
в окремий мурований двоповерховий будинок 
(колишнє духовне училище) у Старому місті. 

На другому поверсі розмістилися музейні колек-
ції, на першому – бібліотека, архівні матеріали 
та склади. Усі його експонати (яких у 1909 р. за 
даними Ю. Сіцінського було нараховане 7 684) 
стали основою для створення історичного музею-
заповідника (Соловей, 1990: 18).

Зростання інтересу до національних ціннос-
тей сприяло подальшому розвитку художньої 
освіти на Поділлі. Неоціненний внесок належить 
мистецтвознавцеві, художнику-графіку, педагогу 
В. Гаґенмейстеру, який став наступником Розва-
довського на посаді директора художньої школи 
у 1916 р. За часів його керування школа не лише 
збереглася як навчальний заклад, а й стала важ-
ливим культурним осередком, у якому поряд із 
навчанням велася інтенсивна культурологічна та 
науково-дослідна робота.

Упродовж всієї своєї діяльності художньо- 
промислова школа формувала навчальний процес і 
програми відповідно до свого призначення – розви-
тку місцевих народних промислів і вдосконалення 
мистецького та технічного рівня створюваних виро-
бів. Творчий шлях школи завершив хронологічний 
розвиток художньо-промислової освіти у східних 
областях України на початку ХХ ст. Він став яскра-
вим віддзеркаленням процесів, пов’язаних зі ста-
новленням українського професійного декоративно-
прикладного мистецтва (Шмагало, 2005: 139).

Школа, навколо якої групувалося художнє життя 
реґіону, її кадри й активна діяльність стали міцним 
фундаментом і для відкриття в новоствореному 
першому українському державному університеті 
мистецьких кафедр. Вихованець художньо-про-
мислової школи К. Широцький, один із найвизна-
чніших тогочасних вчених-українознавців, вико-
нував обов’язки професора кафедри українського 
мистецтва. Кафедру світового мистецтва очолив 
Ю. Сіцінський, якого зі школою пов’язували краєз-
навчі справи (Художня школа…2006: 3). З 1919 по 
1933 рр. історію світового мистецтва в університеті 
викладав В. Гаґенмейстер.

Згадує донька В. Гаґенмейстера Ольга Ерн, за 
спеціальністю теж кераміст-технолог: «Ці спо-
гади я хочу почати з коротенької згадки життя 
30-х рр. у чудовому рідному місті мого дитин-
ства – Кам’янці-Подільському. Він тоді ще виру-
вав спогадами досить близького минулого. Ще 
діти бавились українськими марками-шагами 
(були такі маленькі марки-гроші, які ми звали 
«петлюрівськими»). Ще викладали в колишньому 
Кам’янецькому університеті (тоді ІНО) і в інших 
навчальних закладах колишні січові стрільці, 
стрільці УГА, ЧУГА, вояки УНР. У місті осели-
лось багато діячів науки і культури – вихідців з 
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Галичини, котрі змушені були перейти Збруч, 
а також колишні діячі Уряду України. Та й сам 
Кам’янець-Подільський, як колишнє губернське 
місто, мав чимало видатних людей і талантів. 
Відроджувалась українська культура, ще панував 
дух засновника і першого ректора Університету 
Івана Огієнка – дух національного відродження. 
Ще викладали в ІНО відомі професори і доценти 
В. Геринович, М. Драй-Хмара, Ю. Сіцінський, 
В. Поліщук та ін. Розквітало українське народне 
мистецтво» (Ерн, 1993: 48).

У 20-ті рр. ХХ ст. Кам’янець-Подільський жив 
бурхливим культурним життям. У місті виходили 
десятки газет і часописів, у яких друкувалися вірші, 
оповідання, нариси досвідчених і молодих літера-
торів. Тут робили свої перші спроби В. Сосюра та 
В. Поліщук, писав статті прозаїк М. Ірчан, творили 
відомі письменники. Центром культурного життя 
міста був університет, ідея заснування якого нале-
жала академіку В. Вернадському. Він домігся під-
писання гетьманом Скоропадським відповідного 
універсалу, й у жовтні 1918 р. відбулося урочисте 
відкриття університету.

Першій річниці університету був присвячений 
номер найбільшої тогочасної газети «Україна». 
У матеріалах місцевої преси знаходимо відо-
мості про публічні лекції провідних професорів 
вишу, вечори пам’яті Т. Шевченка, студентські 
свята тощо (Трубчанінов, 1990: 83). Професор 
І. Огієнко, що обіймав посаду першого ректора 
університету, доклав чимало зусиль для засну-
вання університетської книгарні, у якій, зокрема, 
видавалися науково-популярні лекції виклада-
чів, а також праці самого І. Огієнка, спрямовані 
на популяризацію української мови (Бутник- 
Сіверський, 1996: 388).

У 20-х рр. у Кам’янці-Подільському продовжу-
вався яскравий розвиток музейної справи. У цей 
період у місті працювали такі музеї: Археологічний 
(реорганізований у 1920 р. з Подільського церков-
ного історико-археологічного товариства) – дирек-
тор Ю. Сіцінський; Природничий музей – дирек-
тор Я. Регул; Мистецько-промисловий – директор 
В. Гаґенмейстер (Соловей, 1990: 12).

Піднесення інтересу до краєзнавчої діяльності 
спричинило те, що у лютому 1921 р. наказом 
Кам’янець-Подільського повітового виконкому був 
створений Комітет охорони пам’яток старовини, 
мистецтва і природи, якому підпорядковувалися 
музеї, архіви та бібліотеки. Спочатку його очо-
лював професор Кам’янець-Подільського універ-
ситету П. Клименко, пізніше – професор П. Кле-
пацький. Комітет складався із секцій, серед яких 
провідними були музейна, археологічно-монумен-

тальна й архівна. Повітовий комітет був ліквідова-
ний у травні 1922 р. На створеному ним фундаменті 
з’явилася окрема установа – Кам’янець-Подільське 
архівне управління, згодом перейменоване в 
окружне управління, а ще пізніше – в обласний 
державний архів (Гарнага, 1990: 11).

У Кам’янці протягом 1908-1922 рр. у різ-
ний час у промисловій школі працювали митці 
В. Розвадовський і М. Роот, художник-графік 
В. Гаґенмейстер, художники М. Добровольський, 
І. Захаров, О. Адамович, Г. Журман, В. Корецька, 
В. Шаврін, художник-авангардист О. Грен та 
багато ін. У 1910-х рр. в Кам’янець-Подільській 
чоловічій гімназії викладав каліграфію та малю-
вання відомий український живописець Д. Жудін. 
У пер. пол. ХХ ст. художнє життя Кам’янеччини 
розвивалося у світлі загальних культурно-освітніх 
процесів. Митці, які творили в реґіоні, не лише 
брали активну участь у культурній діяльності осе-
редку, але й були провідними педагогами освітніх 
художніх закладів.

У наші дні нащадки не забувають видатних 
представників мистецького осередку кінця ХІХ – 
першої половини ХХ ст. У стінах сучасної худож-
ньої школи педагогічним колективом був створе-
ний невеликий музей-кімната історії подільської 
художньої освіти. Колекцію музею поповнили 
експонати, передані родиною Розвадовських і 
донькою В. Гаґенмейстера – О. Ерн. Це родинні 
фотографії, твори живопису та графіки. Худож-
ник С. Кукуруза подарував музею цінну бібліо-
теку й офортний станок. Серед інших експонатів 
музею керамічні та ткацькі вироби учнів школи, а 
у збірці живопису знаходяться твори відомих мит-
ців Т. Яблонської, М. Ліщинера, О. Пламениць-
кого, І. Беклемішевої, С. Грузберга, О. Грена та ін. 
(Художня школа, 2006: 11).

Варто констатувати, що культурно-мистецьке 
життя Кам’янця розвивалося у декількох, висвіт-
лених вище, відносно незалежних напрямах: 
просвітницька справа, краєзнавча та педагогічна 
діяльність, особиста творча праця, участь у ство-
ренні музеїв, виставок, експозицій. Органічна 
структура сприяла розвитку та ґрунтовно впли-
вала на різні сфери художнього життя не лише 
реґіону, але й далеко за його межами.

Культурно-мистецьке життя Кам’янця є 
результатом давніх культурних традицій регіону. 
Сторони розвитку культури різних рівнів і напря-
мів були нерозривно пов’язані з національними 
реґіональними традиціями та водночас вбирали 
в себе провідні європейські течії. Становлення та 
розвиток музейної справи Кам’янця стали суттє-
вим доповненням до загальної картини розвитку  



53ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

культурного осередку ХХ ст., а спрямована діяль-
ність провідних працівників і прихильників кра-
єзнавчої праці забезпечувала збір, дослідження і 
збереження історичної та культурної спадщини 
краю, адже Кам’янеччина – це унікальний в етно-
культурному відношенні реґіон, який увібрав духо-
вно-культурні надбання не лише українського 
народу, але й польського, російського, єврейського, 
молдавського, вірменського. Значну роль у куль-
турному житті реґіону займали окремі особистості, 
які творчістю і працею зробили великий внесок у 
розвиток художньої культури та стали незамін-
ними учасниками різноманітних культуротворчих 
процесів, що відбувалися на цій території у ХХ ст.

Висновки. Культурно-мистецька діяльність 
розвивалася у руслі загальних процесів і була 
нерозривно пов’язана з основними напрямами сус-

пільного життя, які нуртували на території краю у 
ХХ ст. Провідні митці брали безпосередню участь 
у виставковій діяльності та були активними учас-
никами музейної справи, краєзнавчими дослідни-
ками. Їхня художня творчість тісно перепліталася 
з педагогічною роботою, що дає можливість кон-
статувати факт їхньої безперечної участі у станов-
ленні та розвитку професійної художньої освіти 
на Поділлі. Накопичені з роками знання, уміння та 
навички видатних діячів культури регіону переда-
валися від покоління до покоління, збагачувалися 
новим досвідом, обростали новими технологіями. 
Це стало підґрунтям для виникнення у Кам’янці-
Подільському потужного культурно-мистецького 
осередку, який упродовж довгих років екзистенції 
об’єднував видатних представників української 
еліти, що впливали на розвиток творчого життя.
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ТВОРЧІ ПРИНЦИПИ ПОП-СПІВАКА СЕМА СМІТА

У статті виокремлено основні творчі принципи Сема Сміта – відомого британського співака та композитора. 
Його музичний стиль має динамічний характер і поступово набуває інших рис. Відзначено, що чималий вплив на 
формування його власного індивідуального стилю мала творчість представниць британської поп-сцени – Адель 
та Емі Вайнгауз. Тематика пісень Сема Сміта пов’язана здебільшого з любовними переживаннями, боротьбою 
за власне кохання та намаганням відстоювати право бути самим собою. Кожна пісня Сема Сміта – це своєрід-
не зізнання, спроба висловити найболючіші проблемні моменти. Його пісні стають своєрідними маніфестами за 
можливість людей бути тими, ким вони є, не страждаючи від агресії оточуючих. У своїх піснях Сем Сміт нерідко 
поєднує ознаки різних музичних напрямів, проте базисними залишаються напрями соул і поп. У багатьох піснях 
використовуються елементи диско. У деяких творах проступають риси госпелу, гімну, дабстепу, R&B, класичної 
музики. Все це свідчить про те, що співак і композитор обирає шлях експериментування з музичними напрямами, 
що дає вражаюче цікавий результат. Творча співпраця Сема Сміта з іншими виконавцями у рамках різних альбомів 
є надзвичайно продуктивною. Спільні виступи з такими виконавцями, як «Disclosure», Naughty Boy, Демі Ловато, 
Labrinth, Burna Boy, Кельвін Харріс, Нормані та іншими співаками високо оцінюються публікою та професіона-
лами, нерідко здобуваючи визнання та приносячи Сему Сміту такі нагороди, як «Grammy», «Золотий глобус» і 
«Оскар». Вокальна манера Сема Сміта унаочнює високий рівень професійної майстерності, де поєднуються най-
більш провідні вокальні техніки – фрай, cry vocal, тванг, фальцет і белтінг. Їхнє застосування зумовлене худож-
ньою необхідністю та сприяє підкресленню змісту пісень, виразності музичних інтонацій.

Ключові слова: поп-музика, співак, композитор, Сем Сміт, вокальна манера, творчі принципи.
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CREATIVE PRINCIPLES OF POP SINGER SAM SMITH

The article highlights the main creative principles of Sam Smith – a famous British singer and songwriter. His musical 
style has a dynamic character and gradually acquires other features. It is noted that the work of the representatives of 
the British pop scene – Adele and Amy Winehouse – had a significant influence on the formation of his own individual 
style. The themes of Sam Smith’s songs are mostly related to love experiences, the struggle for one’s own love and the 
attempt to defend the right to be oneself. Each song by Sam Smith is a kind of confession, an attempt to express the most 
painful problems. His songs become a kind of manifesto for the opportunity for people to be who they are without suffering 
from the aggression of others. In his songs, Sam Smith often combines features of different musical directions, but the 
basic directions are soul and pop. In particular, many songs use disco elements. In some works the features of gospel, 
anthem, dubstep, R&B, and classical music appear. All this suggests that the singer and composer choose to experiment 
with musical directions, which gives an impressive and interesting result. Sam Smith’s creative collaboration with other 
artists on various albums has been extremely productive. Joint performances with artists such as Disclosure, Naughty 
Boy, Demi Lovato, Labrinth, Burna Boy, Kelvin Harris, Normani and other singers are highly regarded by audiences and 
professionals, often gaining recognition and bringing Sam Smith awards such as the “Grammy”, “Golden Globe” and 
“Oscar”. Sam Smith’s vocal style demonstrates a high level of professionalism, which combines the most leading vocal 
techniques – fry, cry vocal, twang, falsetto and belting. Their use is due to artistic necessity and helps to emphasize the 
content of songs, the expressiveness of musical intonations.

Key words: pop music, singer, composer, Sam Smith, vocal style, creative principles.
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Постановка проблеми. Сем Сміт є однією 
з яскравих зірок закордонної поп-сцени. Його 
досягнення як вокаліста та композитора є зна-
чними, адже за досить швидкий час він став попу-
лярним не лише у Великій Британії, а й у США 
та країнах Європи. Серед його досягнень можна 
відзначити перемогу у чотирьох номінаціях на  
57-й церемонії «Grammy», чимало нагород у різно-
манітних британських та американських чартах, а 
також лауреатство на премію «Золотий глобус» і 
«Оскар» у номінації «Найкраща музика до кіно-
фільму». Його творчі принципи, що реалізуються 
у музичній діяльності, досі не ставали предме-
том окремих розвідок, тому доречно висвітлити 
особливості формування його музичного стилю, 
окреслити основну тематику творчості та зв’язок 
із сучасною поп-культурою.

Аналіз досліджень. Низка питань, пов’язаних 
із сучасною поп-музикою, досліджувалися в мис-
тецтвознавчій літературі. Методика опанування 
вокальної техніки тванг окреслювалася в роботі 
А. Попової. Стильові проекції соул у вокаль-
ному мистецтві представлено в роботі М. Фісун. 
Особливості різних методик голосоутворення та 
вокальних прийомів, специфіка їх використання у 
процесі фахової підготовки досліджуються у праці 
Н. Фоломєєвої. Специфіка танцю vogue висвітлю-
ється у публікації О. Кисельової. Проте творчість 
Сема Сміта певним чином окреслювалася лише у 
публікаціях публіцистичного характеру.

Мета статті – дослідити стилістику творчого 
підходу британського поп-співака та композитора 
Сема Сміта. Мета реалізується через аналіз пісень 
із його репертуару та виявлення специфіки його 
виконавської манери.

Виклад основного матеріалу. Сем Сміт є спі-
ваком і композитором, який, попри свій молодий 
вік, встиг зарекомендувати себе як творець, котрий 
відстоює власні принципи, та сформувати непо-
вторний індивідуальний стиль, проте його творче 
зростання на професійному вокальному шляху роз-
почалося лише з 2012 р., коли британський елек-
тронний дует «Disclosure» запросив його виконати 
вокальну партію в пісні «Latch». Вже наступним 
кроком, що приніс значну популярність співаку, 
стало спільне виконання пісні «La la la» з виконав-
цем Naughty Boy. Після цього стала активно розви-
ватися самостійна кар’єра Сміта.

Тематика пісень Сема Сміта пов’язана здебіль-
шого з любовними переживаннями, сміливістю 
боротися за власне кохання та намаганням відсто-
ювати право бути самим собою. Кожна пісня Сема 
Сміта – це своєрідне зізнання, спроба висловити 
найболючіші проблемні моменти. У 2014 р. він 

здійснив камінг-аут і зізнався у своїй нетрадицій-
ній сексуальній орієнтації, а у 2017 р. повідомив, 
що він є гендерквіром, тобто почувається і жінкою, 
і чоловіком. Безперечно, його пісні стають своєрід-
ними маніфестами за можливість бути тим, ким 
хочеш, не страждаючи від агресії оточуючих.

Три студійні альбоми Сема Сміта – це «In the 
Lonely Hour», «The Thrill of It All» і «Love Goes», а 
також низка синглів, записаних виконавцем, дозво-
ляють говорити про певне еволюціонування його 
стилю. Якщо у ранній період творчості переважали 
виключно повільні ліричні композиції, то пізні 
альбоми зазвичай поєднують декілька образних і 
жанрових сфер, серед яких вирізняється наспівно-
мелодичне начало та рухлива танцювальність. 
Образне наповнення пісень втілюється за рахунок 
опори на різні жанрові витоки та стилі, хоча базис-
ними залишаються напрямки соул і поп. «Основні 
риси соул – простота, мелодійність, опора на вокал 
і ритм із меншою увагою до інструменталізму. Най-
більш популярна жанрова форма – пісня, яка буду-
ється за традиційною схемою «куплет + приспів»» 
(Фисун, 2014: 765). У певному сенсі танцювальне 
начало постає втіленням незламного внутрішнього 
стрижня та бажання жити далі, незважаючи на 
душевні рани, як це реалізується у композиціях 
«Diamonds», «Dance».

Останній альбом «Love Goes» мав вийти дещо 
раніше із назвою «To Die For», проте через пан-
демію COVID-19 було змінено не лише титул 
альбому, а й час релізу. Хоча тематика альбому 
пов’язана з темою розставання та завершення 
кохання, до нього увійшли дуже різнохарактерні 
пісні. Сем Сміт у цьому альбомі вступив у кола-
борацію з іншими вокалістами – Демі Ловато, 
Labrinth, Burna Boy, Кельвіном Харрісом, Нормані.

Нерідко використовується такий тип компо-
зиції, коли заспів є осередком напруженого та 
динамічного матеріалу, який має мінорний нахил, 
натомість приспів стає місцем концентрації більш 
спокійного, мажорного та статичного начала. 
Авторами пісні «I’m Ready», що вийшла у 2020 р. 
(альбом «Love Goes»), є Сем Сміт, Демі Ловато, 
Савана Котечей і Пітер Свенсон. Для компози-
ції притаманне використання куплетної форми, 
заспів складається із двох розділів, перший міс-
тить постійну пульсацію, в ньому превалює 
декламаційне начало, низький регістр, використо-
вується принцип аранжування, який нагадує даб-
степ (темп близько 138 ударів на хвилину, низько-
частотний бас і розріджений брейкбіт на задньому 
плані). Другий розділ спрямований на поєднання 
заспіву та приспіву, у ньому з’являються розспіви 
у вокальній партії. Заспів пов’язаний із превалю-
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ванням мажору, зростанням ролі вокалу, змен-
шенням інтенсивності басової лінії. За рахунок 
того, що на бек-вокалі виникають вставки хору, 
а також у деяких фразах відсутня пульсація удар-
них, проступають риси гімну. Кульмінаційним 
моментом є останнє проведення приспіву, під час 
якого зникає інструментальний супровід, а голоси 
солістів – Сема Сміта та Демі Ловато – лунають 
на фоні хору a cappella, що й підсилює зв’язок із 
жанром госпел.

У творі «Love Goes» (авторами є Сем Сміт і 
Тімоті Маккензі) з однойменного альбому співака 
використовується надзвичайно цікавий синтез поп-
звучання із класичною музикою. Сем Сміт співає 
цю пісню у дуеті з виконавцем Labrinth. Розпочи-
нається твір із фортепіанного соло, яке презентує 
доволі простий мотив у стилістиці неокласики. 
Ліричність, невимушеність і спокій цього повіль-
ного розділу витримується до вступу вокалу, після 
чого починає набувати більш «сучасного» звучання 
за рахунок додавання ледь чутного біту ударних, 
басової лінії. Поступово насичується фактура, 
де додається бек-вокал, гітара, витримані звуки у 
синтезатора. Кульмінаційним моментом стає поява 
суто інструментального фрагменту, який вико-
нується не лише ритм-групою та фортепіано, а й 
струнною та мідною духовою групами, що сприяє 
симфонізації пісні. До цього потужного у фак-
турному відношенні розділу також долучається 
звучання хору. Все це нагадує розробки у сфері 
класик-року, притаманні для представників бри-
танської поп-сцени 70-х рр. XX ст.

Пісню «My Oasis», яка виконується з нігерій-
ським співаком Burna Boy, витримано у стиліс-
тиці R&B. У ній використовується постійний біт, 
остинатність основних ліній фактури створю-
ють легку танцювальність в інструментальному 
супроводі, тоді як вокальна партія пов’язана з 
мовними інтонаціями та розповідністю. У побу-
дові музичної партії застосовується принцип 
повторення мотиву та його варіювання, проте це 
не створює враження статичності, адже подібні 
фрази виконуються по-різному, відбувається їх 
розмалювання мелізматикою.

Вокальна манера Сема Сміта включає викорис-
тання різних вокальних прийомів. Багато в чому 
його співацький стиль сформувався завдяки твор-
чості таких британських співачок, як Адель і Емі 
Вайнгауз. У дитинстві він захоплювався співом 
R&B-виконавиць, таких як Вітні Г’юстон і Мерая 
Кері. Такі вокальні техніки, як фрай і субтон є 
частими у співацькій практиці Сема Сміта. «Vocal 
fry» або «strowbass» передбачає використання 
хрипкуватого тембру, який утворюється поєднан-

ням черпаловидних хрящів. Таким чином відбу-
вається гортанне змикання. «Неперервна серія з 
таких частих змикань за м’якого струменя повітря 
і є vocal fry, що може бути дуже схожий на звук 
дверей, що риплять, або на крякання качки (якщо 
не імітувати її просто словом «кря», а звуком), 
на той голос, який «прокидається» рано вранці» 
(Фоломєєва, 2016: 47).

Навіть найменший елемент музичної фрази 
обрамлюється тим чи іншим вокальним прийо-
мом. Базовим для виконавця є назальний тванг, 
що надає дзвінкості голосу та не дає затиснення. 
Техніка тванг дозволяє виконувати певні музичні 
елементи у великому динамічному діапазоні, при-
чому використання резонансу не впливатиме на 
напруженість звучання. «Для створення твангу 
потрібно на фізіологічному рівні дотримуватися 
високого положення гортані, високого положення 
язика, стиснення м’язів над зв’язками, згори гор-
тані та мало вдихати» (Попова, 2020: 42). Окрім 
назального твангу, в сучасній виконавській 
практиці використовується оральний тванг. Сем 
Сміт нерідко у кульмінаційних епізодах перехо-
дить до орального твангу, фальцету та белтінгу. 
«Белтінг – прийом, що може використовуватися 
виключно на певному проміжку діапазону, який 
його автори називають «штовханням» (pushing) 
«грудного» регістру в область «головного», однак 
швидше белтінг заснований на механізмі обме-
ження крику» (Фоломєєва, 2016: 46). Зауважимо, 
що белтінг частіше використовують співачки, тоді 
як для вокалістів-чоловіків цей прийом притаман-
ний лише за наявності у них екстраординарних 
вокальних можливостей. Цей прийом використо-
вується Семом Смітом надзвичайно часто.

Доречно також сказати про такий вокальний 
прийом, як «vocal cry». Він часто зустрічається 
у різних композиціях, де потрібний ефект плачу. 
У приспіві композицій «I’m not the only one», 
«Too Good At Goodbyes», а також «Writing’s on 
the Wall» співак звертається до принципу vocal 
cry. Його застосування дає можливість перейти 
вгорі до впевненого фальцету й уникнути зривів 
голосу, що буває під час переходів. Це «хникання» 
на верхніх нотах дає можливість залишити голос 
доволі міцним і не переходити до крику. «Вокальне 
«хникання» полегшує роботу хибних зв’язок і 
прибирає утиски. Плач дуже пасує для перехідних 
нот. Тим, кому важко перейти з низького звуку на 
високий, потрібно побільше «хникати». Співаки 
навіть роблять вираз обличчя, наче збираються 
плакати» (СПВ). Звісно, міміка не дуже допома-
гає вокальному видобуванню звуку, але скеровує 
співака у бік пошуку потрібної вокальної фарби.

Фурдичко А. Творчi принципи поп-спiвака Сема Смiта
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Подібне багате нюансування вокальної пар-
тії є ознакою високої професійної майстерності 
Сема Сміта. Він варіює різні вокальні техніки, 
що дозволяє кожному елементу мелодії набу-
вати важливого значення. Таке тонке обрамлення 
музичної тканини формує потрібну образність і 
сприяє отриманню зворотної реакції від слухача, 
який вірить тому, про що оповідає співак. Кожний 
вокальний прийом використовується насамперед 
не для того, щоб показувати віртуозність співака, 
а для того, щоб розквітчувати партію вокаліста. Їх 
поєднання є таким, що демонструє виваженість, 
гарний смак і доцільність звернення до тієї чи 
іншої манери поп-вокалу.

Треба також відзначити роль сценічного жесту 
та пластики у виступах Сема Сміта. Якщо перші 
виступи були доволі статичними, то більш пізні 
перетворюються на яскраві шоу, причому не лише 
за рахунок використання супроводу танцюристів, а 
і власних рухів співака. Нерідко його танцювальні 
рухи демонструють зв’язок зі стилем vogue. Осно-
вою для цього стилю танцю було звернення до 
рухів, подібних до тих, що використовують моделі 
на зйомках. «Вог – один із найяскравіших та екс-
травагантних стильових стилів, у якому завжди є 

місце для імпровізації та самовираження. Відто-
чена техніка, чіткі лінії, вичерпна манерна хода, 
обертання, падіння, позування, сценічна гра й епа-
тажні костюми – все це Вог, танець, у якому грація, 
мода, краса та пафос злилися воєдино» (Киселева).

Висновки. Сем Сміт є надзвичайно професій-
ним співаком і композитором. Взаємодія цих твор-
чих амплуа формує якісний музичний продукт, 
який займає гідне на британській, американській 
і європейській поп-сцені. Якщо говорити про сти-
лістику пісень, що входять до репертуару Сема 
Сміта, то в них надзвичайно велику роль відіграє 
синтез поп-музики з іншими напрямами. У бага-
тьох піснях використовуються елементи диско. 
У деяких творах проступають риси госпелу, гімну, 
дабстепу, R&B, класичної музики. Все це свід-
чить про те, що співак і композитор обирає шлях 
експериментування з музичними напрямами, що 
дає вражаюче-цікавий результат. Вокальна манера 
Сема Сміта унаочнює високий рівень професійної 
майстерності, де поєднуються провідні вокальні 
техніки – фрай, cry vocal, тванг, фальцет і бел-
тінг. Їх застосування зумовлене художньою необ-
хідністю та сприяє підкресленню змісту пісень, 
виразності музичних інтонацій.
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«ТРИ УКРАЇНСЬКІ ВЕСІЛЬНІ ПІСНІ» МИРОСЛАВА СКОРИКА В АСПЕКТІ 
ХУДОЖНЬО-ВИКОНАВСЬКИХ ЗАВДАНЬ ПІАНІСТА-КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА

Мета статті – визначити і проаналізувати художньо-виконавські завдання піаніста-концертмейстера, що 
постають перед ним у процесі розучування та виконання вокального циклу «Три українські весільні пісні» М. Ско-
рика. Для цього було здійснено таке: охарактеризовано художній образ кожної пісні та їхнє взаємовідношення 
у циклі; проаналізовано особливості музичного тематизму та його розвитку, різні види фактури та специфіку 
формотворення кожної пісні, композиційну роль партії фортепіано, а також повʼязані з цим драматургічні 
функції піаніста-концертмейстера. Описано й охарактеризовано значення партії фортепіано у створенні ладо-
гармонічного і тонального колориту пісень, метро-ритмічної свободи та імпровізаційного викладу, у формуванні 
інтонаційної самобутності цих творів, зокрема, специфічної речитативно-декламаційної інтонаційної сфери 
партії фортепіано. Детально проаналізовано динамічну, штрихову палітру фортепіанної партії циклу, особ-
ливості звукоутворення, засоби і принципи ансамблювання вокаліста та піаніста, засоби регістрового, темб-
рового і темпового контрасту, прийоми поліфонічного розвитку матеріалу, особливості використання педалі. 
Вказано, які саме фізичні, психологічні, інтелектуальні якості виконавця-піаніста необхідні для належної інтер-
претації цього циклу. Зазначено, що основним виконавським принципом у цьому циклі є партнерство піаніста з 
вокалістом, трактування фортепіанної партії як рівноправного поряд із вокальним засобом виразності. Наголо-
шено, що виконання поставлених перед піаністом завдань потребує опанування цілого комплексу прийомів, серед 
яких – вільне оперування техніками тремоло, біглості пальців, октав, акордів, репетиційної, техніки паралельних 
інтервалів, контрапунктів, канонів, підголосків, педалі та безпедального виконання, синкопування. Зазначено, 
що піаніст має продемонструвати метро-ритмічну свободу виконання та навички виконавської імпровізації, 
вміння диференційовано ставитися до музичного тексту і визвучувати всі пласти багатопластової фактури. 
Важливим є володіння технікою мелізмів, засобами динамічної палітри, досконале оперування всім діапазоном 
піаністичних штрихів, уміння художньо-переконливо виконувати  вступи та програші в кожній з пісень циклу, 
підтримуючи тісний ансамбль з вокалістом. Акцентовано, що концертмейстеру бажано застосовувати контр-
аст сильного і легкого, м’якого та ударного звукоутворення та уміти переключатися між різними атаками 
звуку, досягаючи якісного ансамблю в різних умовах.

Ключові слова: піаніст-концертмейстер, художньо-виконавські завдання, партія фортепіано, виконавські 
принципи, технічні прийоми.
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“THREE UKRAINIAN WEDDING SONGS” BY MYROSLAV SKORYK: 
ACСОMPANIST’S PERFORMANCE TASKS

The purpose of the paper is to identify and analyze the performance tasks of the pianist-accompanist, which appear 
before him in the process of learning and performing the vocal cycle “Three Ukrainian wedding songs” by M. Skoryk. 
To do this, the following operations was done. The artistic image of each song and their relationship in the cycle were 
characterized. The peculiarities of musical themes and their development, different types of texture and creating a musical 
form of each song, the compositional role of the piano part and dramaturg functions of the pianist-accompanist were 
analyzed. The significance of the piano part in the creation of song’s harmonic and tonal color, metro-rhythmic freedom 
and improvisational development, in the formation of specific recitative-declamatory intonation sphere were described 
and characterized. The dynamic, features of sound formation and strokes, means and principles of vocalist and pianist 
ensemble, means of register, timbre and tempo contrast, methods of polyphonic development and pedal using were 
analyzed in detail. Author indicated what physical, psychological, intellectual qualities of the pianist are necessary for the 
proper interpretation of this cycle. It is noted that the main performing principle in this cycle is the partnership between 
pianist and vocalist, the interpretation of the piano part as equal to the vocal part.  Performing these tasks requires 
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mastering a set of techniques, including: free operation of tremolo techniques, finger fluency, octaves, chords, rehearsal, 
technique of parallel intervals, counterpoints, canons, undertones, pedals and non-pedal performance, syncope. Author 
noted that the pianist must demonstrates metro-rhythmic freedom of performance and skills of performing improvisation, 
the ability to differentiate the musical text and to sound all the layers of multi-layered texture. The perfect performance of 
all pianist stroke and convincingly doing of preludes and interludes, in each songs are very important for accompanist-
pianist. Author emphasized that the accompanist must use the contrast of soft and percussive sound formation and to be 
able to switch between different sound attacks, achieving a quality ensemble in different conditions.

Key words: pianist-accompanist, artistic and performance tasks, piano part, performance principles, techniques.

Постановка проблеми. Цикл «Три україн-
ські весільні пісні» «відзначається своєрідністю 
і неповторним художнім почерком» (Кияновська, 
2008: 327). Він був написаний у другій половині 
1970-х і, крім версії для голосу і фортепіано, існує 
ще у двох виконавських версіях – для голосу і 
камерного оркестру, а також для голосу і симфо-
нічного оркестру. Як зазначає Любов Кияновська, 
цілком імовірно, що звертання М. Скорика до 
цих пісень повʼязане з родинною історією, адже 
відомо, що пісню «Хиляються ворота», а також, 
можливо, і «Шуміла ліщина» виконувала Соло-
мія Крушельницька – двоюрідна бабуся компози-
тора. Цей цикл М. Скорика є не лише дуже ціка-
вим і високохудожнім матеріалом для камерних 
вокально-інструментальних ансамблів. Не менш 
важливим є його значення для педагогічного про-
цесу, зокрема, для виховання вокалістів і піаніс-
тів, у класі камерного ансамблю у закладах вищої 
мистецької освіти.

Аналіз досліджень. Детальний музикознав-
чий аналіз вокального циклу М. Скорика «Три 
українські весільні пісні» здійснено у монографії 
Любові Кияновської «Мирослав Скорик: людина і 
митець» (Кияновська, 2008). Однак для вивчення 
цього твору у класі камерного ансамблю необхідно 
поглянути на цей цикл з іншого боку, зокрема, з 
позицій художньо-виконавських завдань піаніста-
концертмейстера, оскільки, виходячи з того, що 
вокальна партія узята композитором з народно-
пісенного матеріалу без змін (у цьому і особли-
вість, і оригінальність, і велика цінність цього 
циклу), проте, таким чином, стає зрозуміло, що 
композиторська інвенція цього циклу перебу-
ває суто в площині фортепіанної партії, і саме 
фортепіанна партія у цьому циклі більше, ніж в 
інших творах, вирішує його специфіку і визначає 
художню цінність, і як така потребує окремого 
вивчення.

Мета статті – визначити і проаналізувати 
художньо-виконавські завдання піаніста-концерт-
мейстера, що постають у процесі розучування 
та виконання вокального циклу «Три українські 
весільні пісні» М. Скорика. 

Виклад основного матеріалу. Цикл розпо-
чинає пісня «Ой летять галочки». Це пісня, яка 

зазвичай виконується на заручинах або на дівич-
вечорі. Вона належить до драматичних весільних 
пісень, характеризується розспівністю, глибоким 
ліризмом, тужливим характером. На основі народ-
ної мелодії композитор вибудовує масштабну дра-
матургічно складну куплетно-варіаційну форму. 
Безумовно, надзвичайно важливу роль відіграє 
у створенні неповторного художнього образу 
партія фортепіано, адже саме завдяки їй увесь 
цикл і пісня, яка його розпочинає та усимволі-
зовує, набуває неповторного скориківського від-
тінку. Завдяки партії фортепіано, яка перетворює 
народну мелодію на розгорнуту драматичну сцену, 
ця пісня набуває особливої художньої виразності 
і цінності.

Розпочинається партія фортепіано характер-
ним вступом, в якому на фоні тонічного органного 
пункту (октавне тремоло у великій октаві), а він 
триває за винятком двох останніх тактів упродовж 
двох перших строф (майже тридцять тактів) екс-
понується складна тоніка, що містить у собі і еле-
менти політональності (g-moll, D-dur), і елементи 
поліфункційності (Т/D) одночасно. Цей акорд, у 
найближчому сусідстві якого зʼявляється не менш 
складна (з неакордовими звуками, а одночасно з 
натуральним і високим шостим ступенем) S, яку 
покриває силою фукціонального тяжіння співз-
вучна з нею, хоч і неповна D із секстою (fis-b), 
свідчить про терцієву природу акордового мис-
лення М. Скорика у цьому творі. Одночасно в 
межах цього терцієвого мислення створюється 
неймовірно висока драматична напруга. Вона 
утворюється за допомогою ладотонального і гар-
монічного протистояння, конфлікту, хоча вод-
ночас саме цим і набуває неймовірно великого 
потенціалу для розвитку. 
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Ведучи пошуки своєрідності фортепіанного 
письма цієї пісні, необхідно звернути увагу на 
наявність в другому такті звуку cis – четвер-
того високого ступеня ладу, що вказує на те, що 
базова ладова структура твору має риси гуцуль-
ського ладу. Отже, ладогармонічний зміст пар-
тії фортепіано є тут надзвичайно оригінальним і 
важливим, але лише ним не вичерпується краса 
і значущість партії фортепіано. Важливою тут є 
ритмічна імпровізаційність, властива для весіль-
них пісень, нічим не стримувана свобода ритміч-
ного розгортання партії фортепіано, чергування 
глибоких протягнутих багатозвучних акордів, які, 
безумовно, як у І. Стравінського чи К. Дебюссі 
(у «Затонулому соборі», наприклад), виконують 
колористичну функцію, а також гнучке поєднання 
цієї акордовості з речитативністю (повторення d у 
другому такті з короткими форшлагами та треллю 
в кінці мотиву), яке має ритуальну генезу, але вод-
ночас надає художньому образу метафоричності 
та символізму. Контрастною тут є динаміка, що в 
межах лише двох тактів розвивається від pp до mf, 
поєднання legato, non legato, tenuto. Таким чином, 
лише у перших двох тактах невеличкої фортепі-
анної прелюдії, що виконує роль інтонаційного 
зерна всієї пісні, піаністу вже належить дуже 
багато зробити для якісного і художньо-перекон-
ливого початку твору, тим більше, що вступ вока-
ліста підхоплює інтонації вже озвучені піаністом 
(так буде і надалі у цьому циклі, адже партії фор-
тепіано і партії вокалу неймовірно тісно інтона-
ційно повʼязані між собою).

Перші дві строфи витримані цілком і повністю 
на розвитку зазначеного інтонаційного матеріалу. 
Тому увага концертмейстера має базуватися на 
якісному визвучуванні регістрових співставлень, 
на підготовці фраз вокаліста (розвиток вокальної 
партії аріозно-декламаційний). Також особливу 
увагу варто приділити виконанню паралельних 
кварт, паралельних квінт, паралельних тризву-
ків, уведення яких переслідує колористичну мету, 
а також слід звернути увагу на завершення пер-
шої строфи VI тризвуком, а другої – ланцюжком 
паралельних тризвуків, що переходять у речита-
тивні інтонації з форшлагами. Перші дві строфи 
виконують роль своєрідної експозиції образу, 
вони неспішні, розгорнуті (14 т. + 18 т.), тоді як у 
наступних відбувається динамізація: і за рахунок 
значних  фактурних змін, і за рахунок скорочення 
обсягів строфи (10 т. + 10 т. +  13 т.), і за рахунок 
«випадання» програшів-звʼязок. 

Так, на початку третьої строфи в партії форте-
піано зʼявляється яскравий октавний контрапункт 
до мелодії як один із засобів поліфонічного роз-

витку інтонаційного матеріалу, а також суттєвий 
засіб драматизації художнього образу. 

Важливо, що згідно з авторською ремаркою 
цей октавний контрапункт, виписаний у великій 
і малій октаві, має виконуватися legato ще й mp, 
що потребує гнучкості кисті, значної розтяжки, 
уміння вислухати (не перекрити) вокаліста. Посту-
пово у цей новий інтонаційний матеріал почина-
ють вплітатися елементи попередніх інтонацій – 
паралельні тризвуки з форшлагами (тепер уже у 
високому регістрі), тремоло. У арсеналі виконав-
ських засобів концертмейстера зʼявляються нові 
динамічні відтінки (f), нові штрихи (акценти).

Починаючи з наступної строфи арсенал полі-
фонічної виразовості, а відповідно, і завдань піа-
ніста-концертмейстера ще подалі ускладнюється, 
а саме використовується прийом канонічної сек-
венції між вокалом і фортепіано, причому в пар-
тії фортепіано є свій пласт канонічного секвенці-
ювання. Таким чином, виникає явище потрійної 
канонічної секвенції і, як наслідок, ефект без-
упинного відлуння. Більше того, ці прийоми уво-
дяться на фоні глибокої басової педалі, що робить 
фактуру і музичний простір  багатоскладовим.

Також у цій строфі розвиток динамізується за 
рахунок перенесення музичного розвитку у тональ-
ність b-moll, на малу терцію вище, ніж у попередніх 
строфах, що були витримані у g-moll. Також ладо-
гармонічний розвиток ускладнюється уведенням 
численних альтерацій, фонізму зменшеного і збіль-
шеного тризвуку, щільності акордового викладу. 

Нарешті, у останній строфі фактура стає 
більш прозорою порівняно з попередньою  

Цейко Н. «Три українськi весiльнi пiснi» Мирослава Скорика...
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строфою. Проте відбувається розширення зву-
кового діапазону  аж до контроктави вниз, здій-
снюється акцентування паралельних октав, 
квінтакордів.

Тональність піднімається ще на пів тона уверх 
(h-moll). Знову, як репризність, зʼявляються еле-
менти поліфункційності, енгармонічні послідов-
ності, кількаразовий перехід у VI moll (g-moll 
в умовах h-moll), крім колористичного ефекту, 
таким чином, відбувається тональне повʼязування 
останньої строфи з початком пісні. Завершення 
пісні здійснюється шляхом співставлення мажор-
ної і мінорної тонік.

Наступна пісня «Шуміла ліщина» – контрастна 
попередній у всіх відношеннях. Це не обрядова 
пісня, а приспівка. Вона має жартівливий характер, 
витримана в рухливому темпі. На противагу попе-
редньому Lento тут – рухливе Allegretto. Вся пісня 
побудована на активному ритмічному рухові у 
розмірі 8/8, багатократних повтореннях гармоніч-
ної та ритмічної формули з незначними варіант-
ними змінами. Квадратність музичної форми тут 
забезпечує повторність чотиритактового «гармо-
нічного стандарту»: І–І6–DD–D7–І2–IV6–D–ІV,  
який вперше проводиться у розгорнутому форте-
піанному вступі.

Необхідно зазначити, що поява наприкінці 
періоду зворотнофункціонального руху зумов-
лена, з одного боку, необхідністю уникнути 
ефекту зупинки руху, який відбувся б у разі появи 
там тоніки в тому чи іншому вигляді. З іншого – 
таке «порушення правил» виступає цілком при-
родним в умовах грайливості джазових тонів цієї 

пісні, які є наслідком, передусім, звертання до 
послідовного синкопованого ритмічного руху, що 
одночасно зумовлює близькість ритміки цієї пісні 
до системи перемінної три- і дводольності, харак-
терної для болгарських ритмів, які часто викорис-
товував Б. Барток – один з кумирів М. Скорика, 
пізніше  О. Мессіан, Д. Лігеті та інші. Трактування 
метру 8/8 як 3/8 + 3/8 + 2/8 створює напруженість 
три- і дводольного метру в умовах метричної 
перемінності та  ведення ритмічного відліку оди-
ницею пульсації – восьмою. 

Іншою у цій пісні є штрихова палітра, в якій 
переважає чергування tenuto і staccato, а також 
чистота сухого безпедального (на відміну від 
першої пісні) туше. Октавно-акордові побудови, 
які все ж зустрічаються в умовах порівняної 
прозорості фактури, «розріджені» густим пау-
зуванням.  Як і попередня пісня, ця витримана в 
тональності g-moll, що підкреслює трактування 
композитором цих творів не як збірки, а власне 
як циклу, як певної художньої і драматургічної 
цілісності. Як і в попередній пісні, відчутним тут 
є інтонаційний звʼязок між вокальною партією 
(мелодією весільної пісні) і партією фортепіано, 
що реалізується і мелодично (на певних фрагмен-
тах форми), і ладогармонічно (гуцульський лад із 
варіативними третім, четвертим, шостим та сьо-
мим ступенями). 

Пісня розпочинається р, її загальний колорит 
на початку має відтінок легкої грайливої скерцоз-
ності. Проте розвиток відбувається по лінії посту-
пового, але неухильного crescendo. Текст фортепі-
анної партії у програшах (а саме там відбувається 
основний варіантний розвиток і динамізація пісні) 
являє собою  ряд фактурних варіантів вибраного 
мелодико-гармонічного стандарту. 

У першій строфі, коли вступає вокалістка, 
партія фортепіано стає суцільно акордовою, хоч 
синкопований «нерв» у ній зберігається, тобто 
композитор будує взаємодію вокалу і фортепі-
ано за принципом взаємодоповнення. Натомість 
у програші мелодія пісні знову потрапляє у пар-
тію піаніста, проте вже з елементами підголо-
скового розцвічування-варіювання. Після другої 
строфи, яка музично-текстово ідентична першій, 
як і всі наступні, програш піднімається у високий 
регістр, ще більше деталізується і витончується 
фактурно, як мереживо. Після четвертої строфи 
програш драматизується і героїзується (бо перед 
тим ідеться про те, що «твій братчик на войні, а 
ти віддаєшся»). У звʼязку з цим використовується 
щільна акордова фактура, октавний виклад, дина-
міка в партії фортепіано зростає до mf.
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Після пʼятої строфи програш стає ще більш 
фактурно і динамічно укрупненим і виконується 
ff. Після цього наступає різкий контраст – дина-
мічне співставлення з p і pр, раптовим розріджен-
ням фортепіанної фактури й переходом у високий 
регістр. 

Завдання піаніста-концертмейстера у цій дру-
гій пісні є цілком протилежним, ніж завдання у 
першій. Тут в основному необхідно досягнути 
ударного, стаккатного, легкого, скерцозного зву-
чання і відповідної легкої, гнучкої і переважно 
делікатної атаки звуку. 

Заключна пісня «Хиляються ворота» є ще 
іншою. Вона втілює драматичний образ обездо-
леної дівчини-сироти, яка гостро відчуває свою 
обездоленість, адже її немає кому випровадити 
заміж, і замість батька-матері вона кланяється 
воротам... Драматичний зміст цієї пісні, повіль-
ний темп Andante утворюють своєрідну репризу 
в циклі стосовно першої частини. Порівняно 
з двома попередніми піснями в цій партія фор-
тепіано особливо економна, кілька разів навіть 
вокалістка співає без супроводу, зокрема, так 
розпочинається пісня. Після тактового тре-
моло тризвука g-moll мелодія  пісні виконується 
а cappella. Після цього фортепіано варіантно 
проводить цю мелодію у октавному подвоєнні на 
фоні тремоло лівої руки.

Подальший розвиток відбувається за рахунок 
уведення прийомів підголоскової поліфонії у пар-
тію фортепіано, в якій поєднується і дублювання 
мелодії в тій самій октаві, і відбрунькування від 
неї суголосних мелодичних ліній, що тісно пере-
плітаються один з одним у межах вузького діапа-
зону першої октави. 

Як і попередніх піснях, мелодія вокалістки та 
партія фортепіано дуже тісно інтонаційно спорід-
нені. Кожна наступна строфа містить риси варі-
ювання – фактурного, мелодико-гармонічного, 
динамічного, що відбуваються, передусім, у пар-
тії фортепіано. Тональний план пісні являє собою 
співставлення g-moll та b-moll, що таким чином 
також резонує з першою піснею. Цікаво, що, на 
відміну від двох попередніх пісень, тут викорис-
тано не одну, а дві мелодії ладкань. Власне, друга 
«Поклонися Марусуню» дуже суттєво відрізня-
ється від першої. Вона має стрімкий мелодичний 
рельєф – дуже активний підйом вгору в рамках 
октави, що не типово для обрядових пісень, але 
водночас містить заклинальні, притаманні весіль-
ним пісням (ладканням) формульні звороти. 
У межах цілої пісні це сприймається як цілком 
новий контрастний матеріал Б. 

Гучна динаміка mf–ff, акордовий виклад форте- 
піанної партії, багатократне використання зменше-
ного септакорда, розширення діапазону партії фор-
тепіано до трьох октав – усе це дуже значно драма-
тизує художній образ твору, надаючи цій пісні ознак 
куплетної форми із заспівом і приспівом, тобто 
двочастинності. Наступний матеріал являє собою 
варіантне динамізоване повторення того, що вже 
звучало. У загальному форма пісні набуває такого 
схематичного вигляду: А–А1–В–А2–А3–В.

Роль піаніста-концертмейстера у цій пісні 
полягає, передусім, у вмінні контрастного роз-
межування легатного плетива підголоскової тка-
нини та тремоло в заспіві, а також акордової удар-
ності, дзвінкості у приспіві. Тут необхідно якісно 
використовувати як пальцеву техніку, так і вико-
нання за допомогою не лише кисті, але і всього 
плечового апарату.

Цейко Н. «Три українськi весiльнi пiснi» Мирослава Скорика...
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Висновки. Отже, основним виконавським 
принципом у циклі «Три українські весільні 
пісні» М. Скорика є партнерство піаніста з вока-
лістом, трактування фортепіанної партії як ціл-
ком рівноправного поряд із вокальною партією 
засобу виразності. Це потребує досягнення цілого 
комплексу прийомів виконавської майстерності, 
серед яких – вільне оперування техніками тре-
моло, біглості пальців, октав, акордів, репетицій-
ною технікою, технікою паралельних інтервалів, 
контрапунктів, канонів, підголосків, технікою 
педалі та безпедального виконання, синкопування 
тощо. Під час виконання цього циклу піаніст має 
продемонструвати метро-ритмічну свободу аком-
панементу та навички виконавської імпровізації, 
вміння диференційовано ставитися до музичного 
тексту і визвучувати (з різною силою) всі пласти 
багатопластової фактури. Важливим є володіння 
технікою виконання мелізмів, засобами широкої 
динамічної палітри, в т.ч. поступового crescendo, 
досконале опанування всім діапазоном піаністич-
них штрихів – legato, non legato, tenuto, staccato, 
різноманітних акцентів, вмінням швидко пере-
ключатися між різними штрихами. Необхідним 
є уміння виразно, сфокусовано, художньо-пере-
конливо виконувати  вступи та програші в кож-

ній з пісень циклу, оскільки саме там дуже часто 
зосереджені ключові інтонації, водночас гнучко 
підтримувати ансамбль та інтонаційний звʼязок 
з вокалістом, уважно готувати його вступи. При 
цьому концертмейстер повинен володіти нави-
чками згладжування або ж, за потреби, підкрес-
лення регістрових та фактурних контрастів, 
темпів, метрично-ритмічної перемінності, умін-
ням швидко реагувати і переключатися з одного 
темпу на інший тощо. Піаніст повинен володіти 
контрастом сильного і легкого, мʼякого та удар-
ного звукоутворення, умінням переключатися 
між різними атаками звуку, при цьому  слухати 
вокаліста, ансамблювати з ним, досягаючи якіс-
ного партнерства в різних умовах – за наявності 
контрастного тематичного матеріалу, в умовах 
частково тотожного матеріалу, у разі повного 
або часткового дублювання піаністом мелодії 
вокальної партії. Таким чином, виконання худож-
ньо-виконавських завдань піаніста-концертмей-
стера у цьому циклі може бути забезпечене лише 
в умовах якісного розвитку та підтримування в 
належному стані пальцевої біглості, гнучкості 
кисті, її розтяжки, розвитку сили і чіткості звуко-
утворення, тренування витривалості кистьового 
та плечового апарату.
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СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРТЕПІАННИХ ТВОРІВ М. КАРМІНСЬКОГО

Стаття присвячена фортепіанній творчості харківського композитора другої половини XX ст. Марка  
Кармінського (1930–1995), що є вагомим внеском у скарбницю національної інструментальної музики. Твори для 
фортепіано композитора віддзеркалюють його художнє бачення світу, представляють місткий калейдоскоп 
образів, що створюються мовою, характерною для авторського почерку загалом. 

Метою статті є дослідження особливостей фортепіанної творчості М. Кармінськго, узагальнення  
її жанрових і стилістичних особливостей. 

Фортепіанний доробок композитора становлять 5 партит, збірники «27 п’єс у тридольному ритмі»,  
«Музика для дітей», «Фортепіанні п’єси для дітей», а також окремі твори зі спектаклів, сюїт тощо.

Сам композитор особливо виділяв написані ним партити, в музиці яких акумулювалися найбільш характер-
ні стилістичні особливості авторського письма. Останньому властиві декламаційно опукла мелодика, що має 
витоки з вокально-пісенної творчості майстра, вихід за межі квадратності, тональна і метрична змінність, 
багата темброво-гармонічна палітра, значна агогічна різноманітність. М. Кармінський уміло наближає звучан-
ня фортепіано до симфонічного оркестру, тим самим надаючи йому ілюстративну роль театрального дійства. 
Музичний матеріал партит має літературний прототип, що безпосередньо відображається на змісті худож-
нього образу п’єс. Перші чотири цикли відтворюють історико-стильові та художні особливості барочної захід-
ноєвропейської музики, музика П’ятої партити безпосередньо орієнтована на XX ст. 

Широко популярною є фортепіанна музика М. Кармінського для дітей. Її життєздатність зумовлюють такі 
чинники, як: програмність, жанрова приналежність, ясність форми та музичної мови, виразний тематизм, 
виконавська зручність, прозорість фактури. 

Твори для фортепіано М. Кармінського користуються заслуженою любов’ю та популярністю у виконавців. 
У них органічно поєднуються інструктивні й художні завдання, образність змісту і досконалість засобів вираз-
ності. Фортепіанні п’єси, написані М. Кармінським для дітей, продуктивно впливають на їхній загальний музич-
ний розвиток, виховують художнє мислення і смак, доповнюють їхню творчу уяву новими музичними образами. 

Ключові слова: фортепіанна музика, жанр, стилістичні особливості, партита, твори для дітей.

Oksana TSURANOVA,
orcid.org/0000-0002-1516-1582Candidate of Art History, Associate Professor,

Head of the Department of Piano 
Public Institution “Kharkiv Humanitarian Pedagogical Academy” of Kharkiv Regional Council

(Kharkov, Ukraine) oksanatsuranova@ukr.net

Olena HALEEVA,
orcid.org/0000-0002-8151-4374

Candidate of Art History, Associate Professor,
Head of the Department of Vocal-Choral Teacher Training

Public Institution “Kharkiv Humanitarian Pedagogical Academy” of Kharkiv Regional Council
(Kharkov, Ukraine) haleevam@gmail.com

STYLISTIC PECULIARITIES OF M. KARMINSKY’S PIANO WORKS

The article is devoted to the piano work of Mark Karminsky (1930–1995), who is a great Kharkiv composer of the 
second half of the XX century and who made significant contribution to the treasury of national instrumental music. Works 
for piano by the composer reflect his artistic vision of the world, represent a capacious kaleidoscope of images created in 
the language inherent to the author’s style as a whole.
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The aim of the article is to study the peculiarities of M. Karminsky’s piano work as well as generalize its genre and 
linguistic stylistic features.

The composer’s piano works consist of 5 partitas, collections of “27 plays in three-part rhythm”, “Music for children”, 
“Piano pieces for children”, as well as separate works from performances, suites, etc.

The composer himself singled out the partitas he wrote, in the music of which the most characteristic linguistic and 
stylistic features of the author’s writing were accumulated. The latter is characterized by a declamatory convex melody, 
which has its origins in the vocal and song work of the master, going beyond the square, tonal and metric variability, 
rich timbre-harmonic palette, significant agogic diversity. M. Karminsky skillfully brings the sound of the piano to the 
symphony orchestra, thus giving it an illustrative role of theatrical action. The musical material of the partitas has 
a literary prototype, which is directly reflected in the content of the fictional image of the plays. The first four cycles 
reproduce the historical-stylistic and artistic features of Baroque Western European music, the music of the Fifth Part is 
directly focused on the XX century.

M. Karminsky’s piano music for children is widely popular. Its viability is determined by the following factors: 
programmaticity, genre affiliation, clarity of form and musical language, expressive themes, performance convenience, 
transparency of texture.

M. Karminsky’s works for piano enjoy well-deserved love and popularity among performers. They organically combine 
instructive and artistic tasks, imagery of content and perfect means of expression. Piano pieces written by M. Karminsky 
for children have a productive effect on their overall musical development, cultivate artistic thinking and taste, and 
supplement their creative imagination with new musical images.

Key words: piano music, genre, style, linguistic and stylistic features, partitas, works for children.

Постановка проблеми. Українська фортепі-
анна музика – яскрава сторінка європейського 
музичного мистецтва загалом. Значний внесок 
у скарбницю національної фортепіанної музики 
зробили композитори Слобідського краю, у тому 
числі представники харківської композитор-
ської школи, серед яких – А. Гайденко, Ю. Гусєв, 
О. Глотов, Л. Донник, В. Дробязгіна, В. Птушкін, 
В. Соляников, М. Стецюн, Л. Фучаджі, Т. Хмель-
ницька, Л. Шукайло та ін. Кожен з цих компози-
торів поповнив фортепіанний репертуарний спи-
сок, збагативши його якісними, різноманітними 
творами, що постійно з’являються в концертних 
програмах піаністів різного вікового та виконав-
ського рівнів. Особливе місце серед композиторів 
Харкова заслужено посідає Марко Веніамінович 
Кармінський (1930–1995). 

Життєздатність творчого доробку митця 
говорить сама за себе. Твори М. Кармінського, 
що обіймають величезний змістовий діапазон 
від балетних, театральних, оперних, хорових  
і вокальних опусів, до інструментальних циклів  
і п’єс, постійно звучать з естрадних майданчиків, 
включаються до педагогічного репертуару мис-
тецьких закладів різного рівня. Адже особливе 
місце у творчій спадщині митця посідають твори 
для фортепіано, широкий жанровий спектр яких 
дає можливість виконавцям різного рівня підго-
товки поповнити свій навчальний та концертно-
виконавський список.

Аналіз досліджень. Питання, пов’язані  
з жанрово-стилістичними, інтерпретаційними 
складниками української фортепіанної музики, 
завжди посідали суттєве місце у пошуковому полі 
вітчизняних музикознавців. Починаючи з 60-х рр. 
минулого століття зацікавленість у її системати-
зації довели М. Дремлюга, В. Довженко, М. Гор-

дійчук. Продовжили розробку цього матеріалу 
науковці наступного десятиліття – Ю. Вахраньов, 
М. Калашник, Л. Ніколаєва, В. Тимофєєв, Н. Хін-
кулова, І. Цурканенко. Спираючись на наукові 
знахідки своїх попередників, О. Фрайт, М. Севе-
ринова, Н. Ревенко, Л. Ланцута та ін. досліджують 
такі питання, як роль і місце фортепіанної музики 
у культурі України, програмність і збереження 
художньо-світоглядних традицій у творчості ком-
позиторів 80–90-х рр. XX ст. тощо. 

Проте, незважаючи на постійний інтерес 
наукової думки до широкого кола питань щодо 
національної фортепіанної музики, залишаються 
певні лакуни, що обіймають маловивчену про-
блематику творчості композиторів регіональних 
культур. Ідеться про музичних діячів Східної 
України другої половини XX ст., у тому числі й 
М. Кармінського. Творчість останнього розгляда-
лась науковцями Г. Ганзбургом (2000), К. Гейван-
довою (1981), Н. Тишко (1987), М. Черкашиною 
(2000). Сучасні музикознавці аналізують творчу 
спадщину композитора у контексті хорового мис-
тецтва (Ю. Іванова, 2000), художнього процесу 
створення окремих творів (Е. Кущова, 2004). 
Проте узагальнень щодо стилістичних особливос-
тей фортепіанної творчості М. Кармінського доте-
пер зроблено не було.  

Метою статті є дослідження особливостей 
фортепіанної творчості М. Кармінськго, узагаль-
нення її жанрових і стилістичних особливостей. 

Виклад основного матеріалу. Марко Веніамі-
нович народився й усе своє життя провів у Хар-
кові. Закінчив Харківську консерваторію 1953 р., з 
1955 р. – Член Спілки композиторів УРСР, заслу-
жений діяч мистецтв УРСР (1980). Творча спад-
щина митця охоплює різні музичні жанри, ним 
написані: чотири опери, ораторія, симфонія, 



67ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

балет, камерно-інструментальні й хорові твори, 
пісні (більше ніж 200), музика до фільмів і теа-
тральних вистав, твори для фортепіано. 

Найвідоміший твір М. Кармінського – дитя-
чий мюзикл «Робін Гуд», виконавцями якого були 
видатні радянські співаки Й. Кобзон, Л. Лещенко, 
В. Толкунова, Є. Леонов. Світ дитинства, що 
уособлює у собі безмежну любов і радість, з 
одного боку, та мінливий настрій суму й образи – 
з іншого, а також є утіленням тонкого філософ-
ського ліризму й глибинних духовних істин – 
генеральна лінія творчості композитора. 

Твори для фортепіано М. Кармінського хроно-
логічно належать до пізнього періоду його твор-
чості. Особливо плідними були 80–90-і рр., коли 
Марко Веніамінович зосередився на жанрі форте-
піанної мініатюри, що відкрила нову грань обда-
рування автора. Фортепіанний доробок компози-
тора становлять П’ять партит, збірники «27 п’єс у 
тридольному ритмі», «Музика для дітей», «Фор-
тепіанні п’єси для дітей», а також окремі твори зі 
спектаклів, сюїт тощо.

Сам композитор особливо виділяв написані 
ним партити, що представляють п’єси, поєднані 
у циклічну форму. Перші чотири з п’яти циклів 
створені на музичному матеріалі незавершеного 
митцем балету «Рембрандт» за однойменною дра-
мою Дм. Кедрина. Кожна з п’яти частин партит, що 
представлена у вигляді мініатюри, має певну жан-
рову приналежність, як наприклад: «Мадригал», 
«Менует», «Концертіно», «Канцона», «Фінал» з 
Першої партити, «Прелюдія», «Багатель» з Дру-
гої партити, «Канцонета», «Павана», «Рондо», 
«Інтерлюдія» з Третьої партити. Звучання цих п’єс 
незримо переносить слухача в історичну епоху 
минулого, що досягається за допомогою викорис-
тання автором характерних ритмо-інтонаційних 
зворотів, лаконічній, яскравій мелодичній палітрі. 

Уперше в українській фортепіанній музиці 
подібний цикл з’явився у творчості М. Лисенка. 
У своїй «Українській сюїті у формі старовинних 
танців на основі народних пісень», написаній між 
1867–1869 рр., композитор звернувся до характер-
них бароковій західноєвропейській музиці жан-
рів – гавоту, сарабанді, куранті, прелюдії, токаті. 
М. Лисенко привніс у ці звичні музичні форми 
інтонаційне звучання української народної пісні, 
тим самим оновивши традиційні для барокової 
музики фактурні формули, поліфонічні прийоми 
новим змістом.

Продовжив упровадження західноєвропей-
ських жанрів у палітру звучання української фор-
тепіанної музики В. Косенко. Його цикл «11 етю-
дів у формі старовинних танців», що написаний 

у 1928–1930 рр., − одна з яскравих сторінок наці-
ональної фортепіанної творчості XX ст. У цьому 
циклі В. Косенко продемонстрував майстерність, 
що граничить з кіномистецтвом, засобами якого 
минуле зримо оживає і впритул наближається до 
сучасного глядача. Звучання кожного з етюдів 
циклу – оригінальний зразок старовинного мисте-
цтва західноєвропейських народів, переломлений 
крізь призму української народної пісенно-тан-
цювальної тематики. 

Отже, М. Кармінський також у своїх парти-
тах представляє новий формат прочитання уста-
лених жанрів старовинної музики. Окремо варто 
зазначити останню, П’яту партиту (1990), що 
має програмну назву «Після прочитання роману 
М. Булгакова «Майстер і Маргарита» і не спира-
ється на матеріал музики з балету. Остання П’ята 
партита  є, на думку Е. Кущової, логічним завер-
шенням макроциклу партит, що «дозволило оста-
точно реалізувати оригінальний художній задум, 
народження та визрівання якого відбувалося у 
музично-театральній сфері» (Кущова, 2004: 12). 

Відомо, що творчий почерк М. Кармінського 
викристалізовувався у період його роботи в 
музичному театрі. Композитор любив і цінував 
театральне мистецтво, старанно й послідовно 
писав для сценічних постанов. Тому у своїх 
інструментальних творах, за відсутністю поетич-
ного слова, засобами музичної мови створював 
зорові, театрально зримі образи. Можна сказати, 
що дієвість театральної сцени він переніс у пло-
щину фортепіанної фактури. П’єси з П’ятої пар-
тити «Посвята Мастеру», «Видіння Маргарити», 
«Знавіснілий вальс» – це невеличкі драматичні 
сцени, у втіленні образного змісту яких автор 
виходить за рамки суто фортепіанного звучання, 
впритул наближаючись до симфонічного. Досягти 
такого ефекту композитору допомагають певні 
звукозображальні прийоми. 

«Знавіснілий вальс» (або «Мефісто-вальс») – 
одна з найулюбленіших у виконавців п’єса циклу. 
Композитор зробив також її перекладання для 
ансамблевого виконання для двох фортепіано. 
Музичному матеріалу твору передує епіграф із 
роману М. Булгакова «Майстер і Маргарита», 
строки якого виконують роль вербального «наві-
гатора» музичного образа. 

П’єса написана у тричастинній формі у тональ-
ності фа-мінор. Стрімкий двотактовий вступ, 
що побудований на низхідному «погрозливому» 
хроматичному ході октав у партії правої руки та 
ускладнених акордах кадансового звороту, що зву-
чить у партії лівої руки, наче б то вносить слухача 
у вирій фантастичних подій, що розгортаються в 
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романі. Тема крайніх частин вальсу уособлює у 
собі образ темних сил, яким намагається проти-
діяти світ людяності й любові – тематичне зерно 
середньої частини. 

Картину «Знавіснілого вальсу» композитор 
зображає у досить концентрованому вигляді. Усі 
засоби музичної виразності спрямовані на демон-
страцію цього безжалісного й дикого танцю, 
викладеного у традиційному тридольному роз-
мірі. Музичне полотно твору насичене швидким 
темпом − Allegro con fuoco, переважно гучною 
звучністю – ff і fff, а також складними – п’яти-, 
шестизвучними акордами з декількома терпкими 
секундовими звучаннями усередині – улюбле-
ними гармонічними співзвуччями М. Кармін-
ського. Тональний план твору залишається не 
зміненим, основними гармонічними одиницями 
виступають акорди домінантової групи.

Нетривале послаблення напруженого звучання 
вальсу спостерігається у його середній частині, 
що будується на дещо іншому тематичному мате-
ріалі. Помітну прозорість фактури «обтяжують» 
лаконічні акордові співзвуччя, що виконують 
роль підголосків до основної теми у партії пра-
вої руки. Але це невеличке 15-тактове затишшя 
стрімко змінює нова хвиля експресивного зву-
чання, що відкриває репризну частину твору. 
У ній драматичні події посилюються за рахунок 
хвилеподібного розгортання матеріалу, де кожна 
наступна хвиля музичної побудови заповнюється 
найскладнішими акордовими звучаннями. До 
цього композитор додає стрімкі висхідні триольні 
й квартольні хроматичні поспівки, що звучать у 
швидкому темпі як пронизливі гліссандуючі ков-
зання, що нагадують помахи польоту Маргарити. 

Упритул до останнього акорду п’єси її динаміч-
ний план, щільність фактури, темпо-ритмічний 
склад залишаються незмінними. Вони утворюють 
картину фантастичної дійсності, що налашто-
вує слухача на сприйняття булгаковських образів 
засобами музичної мови. 

Узагальнюючи деякі особливості фортепіанної 
творчості М. Кармінського, слід відзначити його 
часте звернення до тридольності як приналеж-
ності окремого жанрового різновиду. Наприклад, 
композитор укладає збірник «27 п’єс у тридоль-
ному ритмі», що містить два зошити й має відпо-
відно назви – «По сторінках дитячих альбомів та 
сюїт» та «Вальси й настрої». До цього збірника 
увійшли п’єси, написані М. Кармінським у різні 
роки для театральних вистав, кінофільмів, тво-
рів з дитячих циклів, танцювальних сюїт тощо. 
Уперше ці збірники були виконані у 1995 р. 
учнями дитячих музичних шкіл Харкова. 

Судячи зі змісту Зошита, можна упевнено 
виокремити найулюбленіший жанр М. Кармін-
ського – вальс. У цьому жанрі написано 15 із  
27 п’єс збірника. Дивує образний зміст вальсів, 
а саме: «Вальс-гримаса», «Вальс із шарфом», 
«Вальс квітів», «Кантрі-вальс», «Останній шкіль-
ний вальс», «Весільний вальс» тощо. Компози-
тор не перестає дивувати слухача своєю фанта-
зією, винахідливістю, тонким відчуттям гумору 
і стилю. Автор творів легко й віртуозно спілку-
ється мовою вальсу, відкриває його нові жанрово- 
стилістичні грані. Без перебільшення можна ска-
зати, що М. Кармінський – це сучасний український 
Й. Штраус, що вміло осучаснює класичну жанрову 
модель шляхом використання нових, притаманних 
XX ст. мелодико-тематичних формул, легких, наче 
мереживо ритмічних малюнків, а також традиційно 
стійкою тонально-гармонічною системою. 

Говорячи про фортепіанну творчість М. Кар-
мінського, неможливо не згадати про твори, напи-
сані ним для дітей. Вони, як наприклад твори збір-
ника «Музика для дітей», увібрали у себе більш 
характерні композиторському почерку особли-
вості. «Дитячі пісні Кармінського, – наголошує 
Г. Ганзбург, – відрізняє яскрава <...> образність. 
Композитор створив свій неповторний театр пісні, 
що переносить дітей у захопливий світ казки, 
фантазії, веселих цікавих пригод, безстрашних 
героїв, які борються з неправдою і злом» (Ганз-
бург, 2000: 6). Сказане музикознавцем певною 
мірою стосується і фортепіанних п’єс. 

Майстерність композитора проявилась у тому, 
що ці твори зрозумілі й близькі дитячій аудиторії, 
зручні для виконання. Сам Марко Веніамінович 
уважав, що тільки діти можуть повною мірою зро-
зуміти його твори. Програмність, ясність форми 
та музичної мови пробуджують дитячу увагу, 
надихають на яскраве виконання. 

Усі п’єси «Дитячого альбому», що увійшли 
до збірника «Музика для дітей», окрім програм-
ної назви, мають жанрову приналежність, а саме: 
«Улюблена казка: Маленьке рондо», «Ляльки 
танцюють: Скерцино», «Похід іграшок: Марш», 
«Старовинна історія: Маленька балада», «Весе-
лий трубач: Гумореска», «Образа: Інтермецо 
в старовинному стилі», «Осінній день: Сумна 
полька», «Степом, степом...: Ліричний наспів», 
«Ми граємо на дворі: Етюд-галоп», «Біля зарос-
лого озера: Прелюдія». У такий спосіб автор 
допомагає виконавцеві якомога ближче зрозуміти 
й розкрити образ твору, деталізувати його жан-
рову специфіку. 

Усі твори збірника «Музика для дітей» сповнені 
дитячою безпосередністю, несуть у собі добро й 
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людяне начало. Це і картини природи («Осінній 
день: Сумна полька», «Степом, степом...: Лірич-
ний наспів», «Біля зарослого озера: Прелюдія»), 
і веселі дитячі ігри («Ляльки танцюють: Скер-
цино», «Похід іграшок: Марш»), і розповіді-казки 
(«Старовинна історія: Маленька балада», «Улю-
блена казка: Маленьке рондо»), а також яскраві 
жанрові нариси («Веселий трубач: Гумореска», 
«Образа: Інтермецо в старовинному стилі»). Біль-
шість п’єс написано у мажорних ладах, що ство-
рює позитивний настрій циклу загалом. 

Висновки. Отже, фортепіанна творчість 
М. Кармінського яскраво ілюструє мислення 
митця, відображає характерні йому мелодико-
гармонічні звороти, улюблені метро-ритмічні 
формули, колористичні прийоми розвитку музич-
ного матеріалу. У творах для фортепіано Марка 
Вініаміновича органічно поєдналися класична 
лаконічність музичного мислення і сучасна сво-
бода композиторського висловлювання. Сти-
лістичним особливостям композитора властиві 
декламаційно опукла мелодика, що має витоки 

з вокально-пісенної творчості майстра, вихід за 
межі квадратності, тональна і метрична змінність, 
велика агогічна різноманітність, багата темброво-
гармонічна палітра. У п’єсах, як правило, засто-
сована тричастинна репризна форма, що надає їм 
логічного обрамлення. 

У фортепіанній музиці, написаній у пізній 
період творчості, переломилися більш характерні 
його особистому почерку особливості, набуті 
упродовж усієї музичної діяльності. Фортепіанна 
палітра М. Кармінського насичена театрально-
образним змістом, що передається зрозумілою 
мовою сучасної композиторської техніки. 

Твори для фортепіано М. Кармінського корис-
туються заслуженою любов’ю та популярністю у 
виконавців. У них органічно поєднуються інструк-
тивні й художні задачі, образність змісту і доско-
налість засобів виразності. Фортепіанні п’єси, 
написані М. Кармінським для дітей, продуктивно 
впливають на їхній загальний музичний розвиток, 
виховують художнє мислення і смак, доповнюють 
їхню творчу уяву новими музичними образами. 
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МУЗИЧНА МОВА ПІСЕНЬ ІЗ РЕПЕРТУАРУ СТІНГА

У статті досліджуються характерні риси музичної мови пісень, які входять до репертуару британського 
співака Стінга. Його творчість отримала визнання як у слухачів, так і професійних музикантів. Інтерес до 
різних музичних феноменів та спрямованість на змішання стилів привели Стінга до формування індивідуально 
забарвленого стилю. Провідною ознакою творчості Стінга є її експериментальний та пошуковий характер. 
У його творах пересікаються різні музичні шари. В концертах Стінга беруть участь відомі джазові музиканти 
і збагачують своїми імпровізаціями пісні композитора. Він  є майстром поєднання різних музичних стилів у своїх 
піснях, що раніше не були таким чином застосовані у напрямі поп-рок. Стінг у кожному із своїх сольних альбомів 
демонструє неповторну музику, що свідчить про його витончений смак та чудову творчу інтуїцію, яка допома-
гає йому бути різним і самим собою одночасно. Його виконання відомих пісень має відбиток авторського  стилю 
і власної виконавської манери. І хоча Стінга не можна назвати віртуозним музикантом, він є мультиінстру-
менталістом, що дуже вдало використовує різні традиційні і рідкісні народні інструменти у своїх композиціях. 
Його мелодіям притаманне поєднання декламаційності і наспівності. Разом із тим вони є простими, такими, 
що легко запам’ятовуються, але при цьому не тяжіють до примітивізму. Нерідко британський музикант звер-
тається до жанру балади, який творчо переосмислюється. Також важливо відзначити велику увагу до вербаль-
ного тексту композицій. Поетичні рядки його пісень насичені філософськими роздумами і яскравими метафо-
рами. Інструментальний склад у аранжуваннях пісень Стінга часто включає поєднання традиційних і рідкісних 
народних інструментів. Форми пісень музиканта зазвичай заспівно-приспівні, але можуть включати додаткові 
розділи – бридж, інструментальні частини, імпровізації. Поруч з виконанням власних пісень Стінг постає як 
інтерпретатор відомих пісень, що належать різним напрямам – джазу, рок-, поп-музиці.
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MUSIC LANGUAGE OF SONGS FROM STING’S REPERTORY

The article explores the characteristics of the music language of songs that are part of the repertoire of British singer 
Sting. His work has been recognized by both listeners and professional musicians. Interest in various musical phenomena 
and a focus on mixing styles led Sting to form an individually coloured style. The leading feature of Sting’s work is its 
experimental and exploratory nature. Different music layers intersect in his works. Famous jazz musicians take part 
in Sting’s concerts and enrich the composer’s songs with their improvisations. He is a master of combining different 
musical styles in his songs, which were not used in this way in the direction of pop-rock. In each of his solo albums, 
Sting demonstrates unique music, which testifies to his refined taste and excellent creative intuition, which helps him 
to be different and himself at the same time. His performance of famous songs has an imprint of his authorial style and 
his own performance style. And although Sting cannot be called a virtuoso musician, he is a multi-instrumentalist who 
very successfully uses various traditional and rare folk instruments in his compositions. His melodies are characterized 
by a combination of declamation and melody. At the same time, they are simple, easy to remember, but do not tend to 
primitivism. Often a British musician turns to the genre of ballads, which is creatively rethought. It is also important 
to note the great attention to the verbal text of the compositions. The poetic lines of his songs are full of philosophical 
reflections and vivid metaphors. The instrumental composition in the arrangements of Sting’s songs often includes a 
combination of traditional and rare folk instruments. The forms of the musician’s songs are usually melodic, but may 
include additional sections – bridge, instrumental parts, and improvisations. Along with performing his own songs, Sting 
appears as an interpreter of famous songs belonging to various areas of jazz and rock-, pop- music.

Key words: Sting, song, ballad, music style, music language, songwriter.
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Шпортько О. Музична мова пiсень iз репертуару Стiнга

Постановка проблеми. Британський музи-
кант Стінг (Ґордон Метью Томас Самнер) є про-
відним виконавцем другої половини XX століття. 
Виміри його інструментального та вокального 
виконавства охоплюють різні напрями естрадної 
музики сьогодення. Життєвий та творчий шлях 
Стінга досліджували багато авторів, але пере-
важно це література публіцистичного характеру, 
яка не розкриває змістові аспекти творчого про-
цесу музиканта. Актуальним завданням виступає 
дослідження специфіки взаємодії різних стилів у 
контексті творчого шляху Стінга.

Аналіз досліджень. Особливості мистецької 
діяльності Стінга та  загальна характеристика 
його творчості окреслені у роботі О. Cтецкович. 
У дослідженнях таких музикознавців, як В. Шмер-
лінг, Д. Самін та О. Чубикін, розглядаються події 
життя і творчості Стінга, що зробили його знаме-
нитим. Рок-музика та специфіка інтерпретування 
у цьому напрямі музичного мистецтва є пред-
метом розвідок В. Тормахової. Творчість Стінга 
розглядається у оглядових екскурсах з проблем 
сучасної музики, проте не була достатньо проана-
лізована з позицій її музичних характеристик. 

Мета статті полягає в дослідженні музичної 
мови Стінга, здійсненні музикознавчого аналізу 
його найбільш значущих пісень.

Виклад основного матеріалу. Постать компо-
зитора, поета і музиканта Стінга є особливою у 
світі музичної культури. Він створив безліч хітів, 
які в різні часи очолювали хіт-паради різних країн 
світу. Вже 50 років на сцені Стінг проявляє себе 
як талановитий композитор, виконавець, актор 
і продюсер. Серед його здобутків є 17 премій 
«Греммі», «Еммі», «Золотий глобус», 12 сольних 
студійних альбомів і 5 альбомів у складі гурту 
“Police”. Його ім’я є у Залі слави авторів пісень 
(Songwriters Hall of Fame). Фільмографія Стінга 
складається з 19 художніх та 25 документальних 
фільмів. Він є автором книг з проблем екології, 
соціальних проблем людства, збірок віршів і тек-
стів пісень з акордовими послідовностями, посіб-
ників з навчання гри на гітарі.  Всі ці досягнення 
стали результатом тривалого розвитку митця, 
який проявив себе настільки всебічно. 

Упродовж 1976–1984 років Стінг був учас-
ником гурту “The Police”. В цей період вийшло 
п’ять альбомів – “Outlandos d’Amour”, “Regatta 
de Blanc”, “Zenyatta Mondatta”, “Ghost In The 
Machine”, “Synchronicity”. Стиль гурту можна 
було визначити як пост-панк, реґі-рок, поп-рок та 
new wave. Для музичного стилю було характерне 
використання хоча й простих, але інтелектуаль-
них текстів, авторство яких належало Стінгу. 

Велика роль надавалась басовій лінії та лінії удар-
них інструментів, тоді як партія гітари була досить 
простою. Стінг характеризував досягнення цього 
гурту таким чином у своїй книзі: «Головна спад-
щина нашої групи – це, звичайно, пісні, але осно-
вою нашого легендарного успіху стане і той факт, 
що ми були готові грати скрізь, їхати на будь-яку 
відстань, спати скрізь, аби було де прихилити 
голову, викладатися на сто відсотків, і при цьому 
ніколи не скаржилися» (Стінг, 2005: 374).

З 1985 року починається сольна кар’єра Стінга, 
під час якої було створено дванадцять альбомів: 
“The Dream of the Blue Turtles”, “...Nothing Like the 
Sun”, “The Soul Cages”, “Ten Summoner’s Tales”, 
“Mercury Falling”, “Brand New Day”, “Sacred 
Love”, “Songs from the Labyrinth”, “If On a Winter’s 
Night...”, “Symphonicities”, “The Last Ship”, “57th 
& 9th”. Для індивідуального стилю Стінга харак-
терне прагнення до експериментів зі сполученням 
різних напрямів естрадної музики. Виконавець не 
обмежує себе якимось одним стилем, він має ком-
позиції, що витримані у рок-стилістиці, а також і 
ті, що мають яскраво виражене джазове чи поп-
звучання. Стінг у репертуарі виконує також твори, 
які пов’язані зі світом дитинства, як-от ліричний 
твір “Lullaby To An Anxious Child”, що за жанро-
вими витоками є колисковою. Подібна стильова 
різноманітність проявляється у творах, що нале-
жать до альбомів, які написані на різних етапах 
життєвого шляху. 

У музиці обмін ідеями з різних музичних куль-
тур завжди був плідним, і в результаті цього вза-
ємопроникнення народжувались нові стильові 
напрями. Такі зміни відбулись у творчості Бітлз під 
впливом музичної культури Індії. Музика Сходу 
вплинула на композиції Джона Колтрейна, пред-
ставника модального джазу і гурту Лед Зеппелін, 
представників хард-року (композиція «Кашмір»). 
Для творчості Стінга також притаманне вби-
рання елементів, що притаманні для різних шарів 
музичної культури. Звернення до британських та 
шотландських балад, включення джазової стиліс-
тики дають неперевершений результат.

Його основний творчий вектор полягає у зна-
чній увазі саме до вербального тексту. Причому 
тематика пісень є такою, що охоплює широке 
коло різних аспектів людського життя. Це і соці-
альна проблематика, і лірична, і філософськи 
заглиблена. Як правило, текст пісень пов’язаний з 
послідовним викладом сюжету, де кожен наступ-
ний етап є послідовним продовженням попере-
днього. Тексти пісень Стінга Д. Скірюк характе-
ризує таким чином: «Його пісні – цілий світ, де 
можна зустріти відсилки до творчості Шекспіра, 
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Набокова, Чехова, Кьостлера, Юнга, Хайнлайна, 
Уільяма Берроуза, а також менш відомих у нас 
Пола Боулза і тієї ж Енн Райс – не найкращий 
рядовий набір фаната рок-н-ролу» (Скирюк, 
2008). Нерідко увагу британського виконавця при-
вертають сюжети, які занурюють у історію життя 
мандрівників, моряків та т.п. Виконуючи пісні, 
Стінг намагається підкреслити семантику змісту, 
що потребує  декламаційності, а не лише наспів-
ності. Саме тому досить часто у заспівах пісень є 
розділи, які сприймаються як промова головного 
героя чи його діалог з іншим персонажем. 

У мелодичному плані у заспівах нерідко пре-
валюють розмовні інтонації. Натомість у другій 
половині пісні – приспіві  – наявна більша вока-
лізація. Досить показовою у цьому плані є пісня 
“Fortress Around Your Heart”. У вступному розділі є 
остинатна ритмоформула, що виконується гітарою, 
басом та ударними. На її фоні йде оповідання голов-
ного героя. Сам текст, як і характер його подачі, спо-
внений епічністю. В цьому можна вбачити зв’язок 
з жанром балади, який надзвичайно поширений у 
британській музичній культурі. Приспів має більш 
вокальну форму. Загалом можна відзначити, що 
баладність є основою багатьох пісень Стінга. «Для 
будь-якого типу балади … характерними є: 1) опо-
відна манера викладу; 2) композиційна масштаб-
ність; 3) ліричний (часто любовно-ліричний та 
лірико-драматичний) зміст; 4) сюжетність» (Вавшко, 
2019: 67). Такий твір, як “I’ll Follow My Secret 
Heart”, нагадує  не просто баладу, а скоріше ліричну 
серенаду доби романтизму, адже пісня виконується 
виключно під супровід арфи. 

У низці композицій Стінг вибирає різні джазові 
напрями. Наприклад,  пісня “What Are You Doing 
The Rest Of Your Life” витримана у стилі cool-
джаз. Це повільний ліричний твір, що виконується 
у супроводі естрадно-симфонічного оркестру. 
Його меланхолійне та неквапливе розгортання 
дозволяє простежити кожний елемент музичної 
тканини, де на перший план виходить саксофон. 
Саме цей інструмент виконує музичний матеріал, 
що продовжує тему вокаліста, а згодом й імпрові-
зує на ній. Пісня “Moonlight” також належить до 
джазової сфери, проте за ритмічною структурою 
може бути віднесена до повільної босанови. Ком-
позиція “Until” відповідає напряму джаз-вальс, 
де тридольна метрична організація охоплює весь 
твір та створює надзвичайно рухливу та танцю-
вальну атмосферу. Твір “It’s A Lonesome Old Town” 
пов’язаний з блюзовою структурою. Інструмен-
тальний супровід виконується дуже камерним 
складом: це контрабас, фортепіано. Наявна блю-
зова гармонія та типова структура блюзу. У джазо-

вих композиціях, які входять до репертуару Стінга, 
нерідко наявні імпровізаційні вставки, що частіше 
надаються інструментам (саксофону, фортепіано), 
а не голосу. Також у багатьох композиціях, не 
лише джазових, трапляються великі інструмен-
тальні епізоди, а також композиції, такі як “Ocean 
Waltz”, що є повністю інструментальними. У пісні 
“La Belle Dame Sans Regrets” після проведення 
першого куплету присутня велика імпровізаційна 
частина в середині, де соло виконується на фор-
тепіано і в коді, яка теж побудована на імпровіза-
ції, але  іншого типу. Кода включає у себе діалог 
між вокалістом і піаністом, що починають обмі-
нюватись короткими фразами, які дедалі стають 
довшими і поступово переходять у повторюваний 
риф фортепіано, на тлі якого імпровізують інші 
музиканти. Завдяки такій побудові та яскравій 
мелодії, що одразу запам’ятовується, пісня стала 
справжнім хітом не тільки у шанувальників поп-
музики, а й у джазових музикантів, які почали 
виконувати цю композицію як джазовий стандарт. 
У інтерв’ю, проведеному з гітаристом Домініком 
Міллєром, який є не лише учасником гурту Стінга, 
а й співавтором низки пісень з репертуару британ-
ського співака (“Shape of my heart”, “La Belle Dame 
Sans Regrets”) було відзначено потенціал спільної 
творчості. Вона не лише дає розкритись можливос-
тям кожного з учасників гурту, а й дарує справжню 
свободу. Причому взаємна співпраця пов’язана з 
тонким відчуттям того, яке художнє ціле має бути 
створене, досить часто на інтуїтивному рівні. «Так, 
отримавши роботу у Стінга, я відкрив у собі влас-
ний стиль. У нас зі Стінгом все будується на довірі 
й інстинкті. Інстинкт – велика справа. Коли ти на 
інтуїтивному рівні розумієш, що тобі грати. І що 
тобі не грати, що теж важливо» (Барабанов, 2018).

Треба відзначити, що у своїх творчих пошуках 
Стінг опанував чимало музичних інструментів. Він 
грав у різних альбомах на бас-гітарі, гітарі, контра-
басі, перкусії, які є неодмінними учасниками рок- та 
поп-музики. Але потреба у новаціях штовхала його 
на застосування й менш традиційного для естрадної 
музики інструментарію – мандоліни, лютні, гармо-
ніки, колісної ліри, волинки. Так, наприклад, у ком-
позиції “Always On Your Side”, яку Стінг виконує з 
Шеріл Кроу, він грає на контрабасі.  У композиціях 
“Fields of Gold” з альбому “Ten Summoner’s Tales” та 
у пісні “Island of Souls” з альбому “The Soul Cages” 
використовується волинка. У останній зі згаданих 
композицій звуки Northumbrian smallpipes (Нор-
тумбрійських труб) – різновиду з групи волинок – 
розпочинають твір та створюють відповідну атмос-
феру, що відсилає до жанру балади. Дослідниця 
В. Жимолостнова зазначає стосовно характеристик 
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баладності у музиці: «Жанр майже всіх західноєв-
ропейських романтичних вокальних балад являє 
собою синтез епічної або лірико-драматичної опо-
віді та елементів маршу чи танцювальності» (Жимо-
лостнова, 2003: 5) У останній пісні простежуються 
елементи танцювальності у фактурі та епічної опо-
віді в будові мелодики, що репрезентують ознаки 
відповідного жанру.

Форми пісень Стінга у більшості є типовими 
для джаз, рок і поп-напрямів. У своєму дослідженні 
В. Тормахова виділяє «…заспівно-приспівну 
форму, де наявне чергування двох розділів АВ, яка 
передбачала  комунікацію між солістом у розділі 
А та відповідями у розділі В. Така форма найчас-
тіше згадується у зв’язку з композиціями рок-гуртів 
та поп-виконавців» (Тормахова, 2020: 228). Пісня 
“The Last Ship”, що за жанром є баладою, побудо-
вана за принципом чергування АВ, які за мелоди-
кою не контрастні, а текст пісні взагалі викладений 
без повторів, за винятком останньої фрази приспіву 
“The Last Ship”. О. Стецкович наголошує на про-
відних рисах творчості Стінга: «Музиці компози-
тора властиві емоційна стриманість, тяжіння до 
баладності. В творчості співака ясно проглядається 
спрямованість на синтез традицій, в яких він зрос-
тав. В якому б стилі він не творив, його музика 
завжди була чуттєвою, проникливою та ліричною» 
(Стецкович, 2020: 239). Справді, мелодія цієї пісні 
побудована переважно на декламаційних інто-
націях, але в кінцевих фразах приспіву присутня 
наспівність. Залежно від вибраного стилю пісня 
може бути створена у іншій формі. 

У пісні “Desert Rose” заспівно-приспівна 
форма доповнюється яскравим вступом, який 
проходить після другого приспіву і звучить у 
зміненому вигляді у коді. В загальному вигляді 
формула структури буде: Intro AB AB Intro BB1 
Coda=Intro, що нагадує одну з типових форм поп-
пісень АВАВСВВ.  «…В багатьох піснях ком-
позитора можна прослідкувати змішення стилів 
у середині твору» (Стецкович, 2020: 239). При-
кладом подібної структури є пісня “Desert Rose”, 
оскільки вступ створений у стилі World music, а 
вся пісня в іншому стилі поп-музики, що є ціка-
вим синтезом стилів синті-поп та етно-поп. Також 
піснею, створеною в різних стилях, є “Englishman 
in New York”. Тут можна простежити суміш поп-
року і реггі-року як основного стилю, а джазовий 
стиль свінг – у середині пісні (частина D), яка за 

формою є заспівно-приспівною з бриджем (С) та 
імпровізацією саксофона за ним. У загальному 
вигляді  це можна позначити таким чином: Intro 
AA B A B C D AA BB Coda, де теми всіх розділів 
побудовані на контрастному музичному матеріалі. 
Причому таке стильове «відхилення» надає пісні 
необхідного контрасту і підкреслює вербальний 
текст «я іноземець, я англієць у Нью-Йорку» і 
потім повернення до основного стилю, що є під-
твердженням основної ідеї пісні «Будь собою і не 
важливо, що говорять інші».

Однією з граней творчості Стінга є його інтер-
претація відомих творів, що належать до різних сти-
лів поп-, рок-музики, джазу та класики. Можна зга-
дати його оригінальне виконання пісні М. Леграна 
“The Windmills of Your Mind” у фільмі «Афера 
Томаса Крауна» (1999), рок-балади  “All For Love” 
Б. Адамса – разом із Б. Адамсом і Р. Стюартом, 
гімн “Panis Angelicus” (з меси “Sacris Solemnis” 
Ф. Аквінського у аранжуванні С. Франка) в дуеті 
з Л. Паваротті та виконання джазових стандартів у 
різних концертних програмах. 

Висновки. Спрямованість на змішання стилів 
привела Стінга до цікавих полістилістичних поєд-
нань у піснях, його творчість отримала визнання 
як у слухачів, так і професійних музикантів. Таким 
чином, можна відзначити, що для творчості Стінга 
притаманний пошуковий характер. Для його стилю 
характерне експериментування з різними музич-
ними напрямами. Залежно від художнього задуму 
музикант звертається до різних стилів джазу та поп-
музики. У поп-композиціях він часто використовує 
жанр балади, який надає епічність вислову. Велика 
увага до вербального тексту сприяє зростанню 
ролі мовної інтонації та декламаційності у його 
композиціях. Серед традиційних пісенних форм у 
Стінга трапляються і навіяні джазом композиції, 
де  загальна форма твору включає у себе імпрові-
зацію.  Інструментальний склад у аранжуваннях 
пісень Стінга часто включає поєднання традицій-
них і рідкісних народних інструментів. Форми 
пісень музиканта зазвичай заспівно-приспівні, 
але можуть включати додаткові розділи – бридж, 
інструментальні частини, імпровізації. Поруч з 
виконанням власних пісень Стінг постає як інтер-
претатор відомих пісень, що належать різним 
напрямам – джазу, рок-, поп-музиці. Всі інтерпре-
тації мають відбиток авторського стилю Стінга і 
його неповторної вокальної манери.
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ПРИРОДА СИМВОЛА ТА ХУДОЖНІЙ ПЕРЕКЛАД: НАРИС ПРОБЛЕМАТИКИ

У статті охарактеризоване поняття «символу» та «художнього образу» й розглянуті їхні функціональні 
властивості. Ці об’єкти подібні за своєю семіотичною структурою, використовуються в пересічних контек-
стах, включені у взаємодіючі системи, є формами і способами освоєння й перетворення дійсності. На відміну від 
художнього образу, що характеризується локальністю та індивідуальністю, естетичним вектором спрямова-
ності, актуалізацією переосмислення, спрямованістю на людину, символ є універсальним і колективним понят-
тям, спрямованим на екзистенціальне. 

Також були проаналізовані методичні підходи до аналізу символу при перекладі художнього тексту. Вони 
мають багато критеріїв, проте не всі з них прийняті та суттєві для всіх дослідників через те, що значну роль 
відіграє мета того, хто береться за цей аналіз. У нашій статті ми виділили ті аспекти, які є корисними і важ-
ливими для перекладача, а саме лише те, що дозволяє виділити символ у тексті; чітко розмежувати символ і 
суміжні явища; визначити ступінь багатозначності того чи іншого символу; визначити місце символу у струк-
турі оригінального тексту, щоб далі відтворити у тексті перекладу. 

Визначною рисою функціонування лінгвістичного символу в художньому тексті є розширення і варіювання 
його значення за рахунок навколишнього контексту. Спрямованість на дослідження символу в художньому тек-
сті пов’язана з розумінням тексту як культурної комунікативної системи, яка завдяки образам, символам, які 
переходять із епохи до епохи, від тексту до тексту, накопичує і зберігає величезний смисловий потенціал, необ-
хідний для розуміння як тексту загалом, так і для трактування його окремих складників.

Ми встановили, що специфіка емоційності та експресивності символу полягає в її імпліцитності. Оскільки 
символ може мати у собі кілька образів і трактувати їх по-різному, перекладач повинен виділити всі образи, які 
показує той чи інший символ, та дати адекватний переклад. Тому у нашому подальшому дослідженні ми будемо 
аналізувати специфіку відтворення символів у перекладах художнього твору.

Ключові слова: символ, художній образ, переклад художнього твору, комунікативна система.

Svitlana RADETSKA,
orcid.org/0000-0001-7308-8179

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Theory and Practice of Branch Translation

Kherson National Technical University
(Kherson, Ukraine) rad.svete1976@gmail.com

Valeria BALABUKH,
Master’s Student at the Department of Theory and Practice of Branch Translation

Kherson National Technical University
(Kherson, Ukraine) kafedratphp@ukr.net

THE NATURE OF THE SYMBOL AND ARTISTIC TRANSLATION: AN OUTLINE

The article describes the concept of “symbol” and “artistic image” and considers their functional properties. These 
objects are similar in their semiotic structure, are used in ordinary contexts, are included in interacting systems, are forms 
and methods of development and transformation of reality. In contrast to the artistic image, characterized by locality 
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and individuality, aesthetic vector of orientation, actualization of rethinking, focus on man, the symbol is a universal and 
collective concept aimed at the existential. 

Methodical approaches to the analysis of a symbol at translation of the art text were also analyzed. They have many 
criteria, but not all of them are accepted and relevant to all researchers due to the fact that the purpose of the person 
undertaking this analysis plays a significant role. In our article we have identified those aspects that are practically useful 
and important for the translator, namely, only what allows: to highlight the symbol in the text; clearly distinguish between 
the symbol and related phenomena; determine the degree of ambiguity of a symbol; determine the place of the symbol in 
the structure of the original text to further reproduce in the translated text. 

A distinctive feature of the functioning of the linguistic symbol in the literary text is the expansion and variation of 
its meaning due to the surrounding context. The focus on the study of symbol in the literary text is associated with the 
understanding of the text as a cultural communicative system, which through images, symbols that move from era to era, 
from text to text, accumulates and retains enormous semantic potential needed to understand the text as a whole and for 
the interpretation of its individual components. 

We found that the specificity of the emotionality and expressiveness of the symbol lies in its implicitness. Since a symbol 
can have several images and convey them in different ways, the translator must select all the images shown by a symbol 
and give an adequate translation. Therefore, in our further research we will analyze the specifics of the reproduction of 
symbols in translations of a work of art.

Key words: symbol, artistic image, translation of a work of art, communicative system.

Постановка проблеми. Проблема визначення 
символу в художній творчості з точки зору лінг-
вістики є практично недослідженою і відповідно 
досить актуальною. У літературі накопичений 
різноманітний матеріал щодо проблеми символу, 
але здебільшого символи розглядаються в рамках 
дослідження більш широких філософських про-
блем (С. Аверінцев, Гегель, А. Ф. Лосєв, Е. Кас-
сірер, Ф. Шеллінг, К. Г. Юнг та інші). Особлива 
увага приділялася проблемі розмежування сим-
волу з різними формами естетичного вираження 
й семантичними категоріями.

Аналіз досліджень. Теоретичні дослідження 
символу і символіки у мовознавстві здійснювали 
О. О. Потебня, О. Ф. Лосєв, Е. Сепір, Ю. М. Лот-
ман, В. А. Маслова, М. П. Кочерган, Т. Г. Груше-
вицька, Н. Д. Арутюнова. Вчені трактують символ 
як предмет або слово, що умовно виражає суть 
якогось явища.

Метою статті є трактування символу, реле-
вантне саме для художнього тексту через той факт, 
що універсального визначення поняття «символ» 
не існує, а правильне розуміння зазначеного 
поняття є обов’язковою передумовою для подаль-
шого адекватного перекладу при відтворенні тек-
стів художньої літератури з однієї мови на іншу.

Виклад основного матеріалу. В сучасній 
науці існує безліч визначень терміну «сим-
вол». Насамперед це пов’язано з багатознач-
ністю слова. У перекладі з грецької «символ» 
(“SYMBALLÖ”) – дієслово, що вказує на спів-
падання, з’єднання, злиття, зустріч двох начал у 
чомусь одному, і “symbolon” – як результат цієї 
зустрічі і такого поєднання, як вказівка на них, як 
знак тієї єдності. Символ означає «з’єднувати», 
«зливати», «зв’язувати», «знак, пізнавальна 
ознака». Відокремлюють символи універсальні, 
специфічні, випадкові, міфологічні, первісні, тра-
диційні, архетипні, колективні, релігійні, ліричні, 

математичні, графічні та інші (Кулешова, Кантор, 
2012: 95).

Теорії символу беруть початок в добу Анти-
чності. Відтоді і донині погляди на природу сим-
волу, його функції, роль і місце суперечливі, нео-
днозначні.

Аристотель трактував символ як знак, смис-
лом якого є якийсь знак іншого роду чи іншої 
мови; цей знак – засіб передачі плану вираження 
адекватного чи метафоричного у план змісту, зна-
чення. Ці значення ясні, зрозумілі, піддаються 
класифікації. Платон вважав символ знаковим 
виразом якоїсь вищої, але не знакової сутності, 
значення якої не завжди фіксується, тому сутність 
образу можна вловити через посередність образів, 
які виникають на межі яснобачення.

У ХХ столітті теоретичні дослідження символу 
і символіки здійснили С. Аверінцев, Х. Керлот, 
О. Лосєв, Е. Сепір. Кожен із цих вчених, а також 
певною мірою В. Топоров, Г. Юнг по-своєму трак-
тують символічно-міфологічні явища.

Своєрідна теорія міфу і символу належить 
О. Ф. Лосєву. Дослідник вважав: 1) символ – функ-
ція відображення дійсності; 2) символ – смисл 
дійсності; 3) символ – інтерпретація дійсності в 
людській свідомості; 4) символ – сигніфікація дій-
сності; 5) символ – перетворення дійсності. І якщо 
«міфологія – це втілена дійсність», то «символ – 
субстанційне поєднання ідеального та реального. 
Це сама річ, за її ж суттю». Але «сутність речі є 
сама ж річ, не тільки взята в тотожності сама із 
собою, а, оскільки ототожнювати можна тільки 
те, що різне, то смисл речі є сама річ, але взята 
водночас і в різниці із самою собою». За визначен-
ням О. Лосєва, «символ» – така образна конструк-
ція, яка може вказувати на будь-які межі небуття 
і, в тому числі, на «безмежжя». Варто мати на 
увазі, що «не можна провести межі поміж скін-
ченним і нескінченним символом, адже, з одного 
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боку, категорія символу скрізь і завжди скінченна,  
а з іншого, – нескінченна» (Лосев, 1995: 51).

Людина живе у світі символів із доісторичних, 
прадавніх часів. Символіка – одна із могутніх під-
валин культури. Відомо, що справжнє мистецтво – 
символічне. Проте символізм властивий не лише 
художній творчості, а й політиці, ідеології, освіті, 
моралі. Саме через це символи і символіку тлума-
чать на побутовому, філософському, естетичному, 
мовознавчому та інших рівнях. Ці різного роду 
тлумачення спричиняли відмінності у підході до 
визначення поняття «символ». 

Символ має багатовікову історію, яка виявля-
ється у сталості його значень та асоціацій. У про-
цесі свого розвитку символ може накопичувати 
нові асоціації, але при цьому не втрачати старі, 
усталені. Перенесення значення, на якому базу-
ється символ, не залежить від індивідуально-
авторського мислення, воно не є «одноразовим», а 
навпаки характеризується тривалістю існування, 
стабільністю, наявністю «історії». Крім цього, 
однією із головних особливостей символу є при-
сутність у ньому предметного значення, причому 
для символу важливе і пряме, і переносне зна-
чення, і загальне, і одиничне.

Символ засновано насамперед на живому 
спогляданні дійсності. Далі це чуттєве спо-
глядання доходить ступеня абстрактного мис-
лення, оскільки символ включає в себе усе, що 
є характерним для останнього: чітке розрізнення 
й протиставлення елементів дійсності, чітке їх 
об’єднання в одне ціле, узагальнення чуттєвого 
досвіду і перетворення всієї почуттєвої дійсності 
на узагальнену закономірність. Наприкінці, 
абстрагуючи мислення, знову повертається до 
об’єктивної дійсності, яку полишило, тобто стає 
свого роду практикою.

Найбільш адекватною, прийнятною для нас є 
дефініція символу, запропонована С. Аверинце-
вим: символ (гр. “symbolon” – «знак», «образ») у 
мистецтві – універсальна естетична категорія, яка 
розкривається через співставлення із суміжними 
категоріями художнього образу, знаку та алегорії. 
У широкому сенсі можна казати, що «символ є 
образ, взятий в аспекті своєї знаковості, і що він є 
знак, наділений цією органічністю й невичерпною 
багатозначністю образу» (Аверинцев, 1983: 721).

Таке трактування символу, на наш погляд, 
доречне з кількох причин. Насамперед тому, що в 
художній літературі знаковість і образність пере-
плетені, як, мабуть, ніде більше. Тому визначення 
С. Аверинцева дозволяє відшукувати символи 
серед багатьох інших явищ, але у певному контек-
сті. Подібний підхід підкреслює і двополісність 

символу: поєднання конкретного та абстрактного. 
Абстрактне значення символу завжди повинно 
бути «заземлено», втілюватися в якомусь кон-
кретному образі. Така сутність самого символу: 
єднання знаковості та образності, контекстуаль-
ної зумовленості та полісемантичності. 

Предметний образ і глибинний зміст висту-
пають у структурі символу як два полюси, що не 
мисляться один без одного. Переходячи у символ, 
образ стає «прозорим» – зміст немов «просвічує» 
крізь нього, даний як змістова глибина, смислова 
перспектива (Аверинцев, 1983: 497). Будь-яке  
зображення тільки тоді переростає у символ  
(і тут співпадають точки зору теологів, психоло-
гів), щоб залишився якийсь непізнаний аспект, що 
важко буде пояснити або визначити.

Таким чином, визначення поняття «символ», 
надане С. Аверинцевим, є найбільш адекват-
ним для художнього тексту, адже саме його тлу-
мачення бере до уваги переплетіння знаковості 
та образності у символі. У художньому творі (у 
нашому випадку – це роман Дж. Оруела «Колгосп 
тварин») будь-який символ є не просто знаком, а й 
багатозначним образом.

Більшість дослідників проблеми символізму 
вказують на суто знаковий характер цього явища, 
пов’язаного з образним вираженням реального 
світу. С. Аверинцев цілком справедливо зазначає, 
що усякий образ є хоча б деякою мірою символом. 
Символ існує не тільки в мистецтві, але й у прак-
тичному житті. Таким чином, символ має багато-
значний характер, тому його не можна ототожню-
вати з алегорією.

Співвідношення символу і художнього образу 
в теоретичному аспекті ускладнюється тим, що 
обидва поняття мають безліч трактувань, а від-
повідні їм явища існують у сферах, що пересіка-
ються, і подібних контекстах, однак роль цих оди-
ниць у мові культури різна, що вимагає їх чіткого 
розмежування, заснованого на суворому проти-
ставленні понять. Зупинимося на найбільш близь-
ких трактуваннях символу і художнього образу як 
знаків особливого роду, які специфічно відобра-
жають і перетворюють дійсність.

У семіотичному відношенні символ і художній 
образ подібні за своєю структурою і зв’язують 
приватне і загальне, конкретний предмет і абстрак-
тну ідею. Подібність символу і художнього образу 
як знаків виявляється і у жорсткій зумовленості, 
органічній вбудованості цих одиниць до відпо-
відних систем. Художній образ не несе ніякої 
певної думки сам по собі. Спроби встановити 
локальну функцію кожного образу в художньому 
цілому призводять до збіднення художнього 

Радецька C., Балабух В. Природа символа та художнiй переклад: нарис проблематики
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сенсу. Художній образ означає більше, ніж він є, 
через його багатозначність саме внаслідок спо-
лучення з іншими художніми образами (Родян-
ская, Кожинов, 1962-1978: 363–369.). Аналогіч-
ний ефект справляють і символи: їх розгляд поза 
цілісним простором культури неминуче призведе 
до десимволізації, перетворення у власне знаки 
(Мамардашвили, Пятигорский, 1997: 101–102),  
а кодифікація символів свідомо передбачає фраг-
ментарність дефініцій, досить умовне і віддалене 
відображення суті предмета, який позначається.

Крім того, естетичні системи проникають  
у символічні, збагачуючи смисловий простір 
культури, як і символічні – в естетичні, збагачу-
ючи останні. У зв’язку із зазначеними вище поді-
бностями виникає питання про співвідношення 
образного і символічного у цих знаках. На таке 
питання важко відповісти однозначно, оскільки 
без залучення образності жоден символ не може 
стати символом, а без прагнення до символічності 
жоден знак не може стати художнім образом.

А. Ф. Лосєв має свою точку зору, згідно з 
якою символ повинен розглядатися окремо від 
поняття «художнього образу». Він стверджує, що 
художній образ завжди заснований на символі, 
має автономно-споглядальну цінність, навіть з 
урахуванням реально-історичної та ідеологічної 
навантаженості твору. У «чистому» художньому 
образі загальне породжує нескінченний смисло-
вий ряд, але, взятий у відриві від решти, такий 
образ конструює сам себе. Однак врахування того, 
що художній твір у відриві від позахудожньої дій-
сності фактично не існує, повертає міркування 
автора на шлях термінологічної дифузії: «Ідея є 
символ відомого образу, а образ - символом ідеї, 
причому ця ідейна образність або образна ідей-
ність сприймаються як єдине і нероздільне ціле» 
(Лосев, 1995: 116–119). Отже, критерій естетич-
ного споглядання не може в цьому випадку вико-
ристовуватися ізольовано.

Для розмежування розглянутих понять вида-
ється більш продуктивним зіставлення худож-
нього образу і символу відносно гранично 
загальних особливостей їх функціонування. Під 
художнім образом розуміється естетична кате-
горія, яка об’єднує спосіб і форму освоєння і 
перетворення дійсності у мистецтві (Эпштейн, 
1987: 252–257). Гіпотетично, виникаючи в рамках 
авторської естетичної системи, художній образ 
може набувати значення, важливого для всієї 
культури, включатися у її символічну систему і 
таким чином символізуватися.

Слід зазначити, що символ, трансформований 
(актуалізований) у художньому образі, отримує 

при цьому необхідну для підключення до сим-
волічного простору культури частку предмет-
ності, відчутності. Стимулюючи уяву, художній 
образ змушує людину не стільки інтерпретувати 
символ, скільки переживати його. У цьому сенсі 
художній образ є посередником між символічним 
(духовним) і безпосереднім (матеріальним, соці-
альним) аспектами людського існування.

Якщо розглядати символ як форму перетво-
рення дійсності, то виникає інше співвідношення 
символу з художнім образом. Людині властиво 
наділяти навколишню їй реальність не власти-
вими їй від природи характеристиками. Здатність 
символу і художнього образу висловлювати інші 
властивості речей, фіксувати ореол надпонятій-
ності забезпечує людину усім необхідним для 
цього. Але якщо у випадку з художнім образом 
вектор перетворення є естетичним, то із симво-
лом цей вектор є екзистенціальним. Художній 
образ забезпечує емоційну насиченість життя за 
допомогою її переміщення в систему координат 
прекрасного і потворного. Символ наділяє життя 
людини сенсом, оскільки надає матеріальним 
об’єктам духовно значущих компонент.

Якщо розглядати символ як спосіб освоєння 
дійсності, то знову виявляється його схожість із 
художнім образом. Об’єкт дійсності, який має 
місце в контексті художнього твору, вступає у спе-
цифічні зв’язки, відібрані і організовані автором. 
У результаті такої взаємодії отриманий художній 
образ виражає ті властивості об’єкта дійсності, які 
у складних відносинах самої дійсності не досить 
яскраві, щоб стати чітко помітними. Символ також 
робить виразним якийсь неясний, розпливчастий 
зміст, що активно використовується авторами 
для створення тканини художнього твору. Однак 
художній образ виникає винятково у контексті: 
будь-які зміни в структурі художнього твору при-
зведуть до появи іншого образу. Символ від кон-
тексту конкретного твору практично не залежить, 
а будь-яке використання символу не скорочує, а 
збільшує кількість можливих взаємодій.

Таким чином, попри значну подібність, що міс-
титься в наявності якогось непредметного змісту, 
надпонятійного сенсу, що дозволяє їм виступати 
формами і способами освоєння й перетворення 
дійсності, художній образ і символ відрізняються 
як локальне і універсальне, індивідуальне і колек-
тивне, естетичне і екзистенціальне, актуалізує 
переосмислення і фокусує осмислене, звернене 
до людини і адресоване світу.

Методичні підходи до аналізу символу при пере-
кладі художнього тексту мають багато критеріїв, 
проте не всі вони прийняті та суттєві для усіх дослід-
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ників. Значну роль відіграє мета того, хто береться 
за цей аналіз. Для перекладача практично корисним 
і важливим виступає лише те, що дозволяє:

1) виділити символ у тексті;
2) чітко розмежувати символ і суміжні явища;
3) визначити ступінь багатозначності того чи 

іншого символу;
4) визначити місце символу у структурі ори-

гінального тексту, щоб далі відтворити у тексті 
перекладу (Новикова, Шама, 1996: 34).

Будь-який символ у художньому тексті пови-
нен відповідати певним критеріям, а саме: воло-
діти асоціативністю та культурною детермінова-
ністю, емоційністю, бути багатозначним, відносно 
стійким і контекстуально зумовленим. При цьому 
кожний із названих критеріїв має і свою специ-
фіку щодо символіки саме художнього тексту.

Специфіка узагальненості і конкретності сим-
волу в художньому тексті реалізується у тому, що 
символ не може мати лише конкретне або лише 
відволіковно-загальне значення. Він їх ніби поєд-
нує. Специфіка емоційності та експресивності 
символу полягає в її імпліцитності (згорнутості). 
Оскільки символ може мати у собі кілька образів 
і трактувати їх по-різному, то перекладач пови-
нен виділити усі образи, які показує той чи інший 
символ, і дати їм адекватний переклад.

Специфіка перекладу багатозначності символу 
в художньому тексті виявляється у тому, що сим-
вол, існуючи протягом століть, накопичує додат-
кові значення, не втрачаючи безслідно вже існу-
ючих, при цьому символ не статичний у рамках 
однієї культури і не є тотожнім сам собі в різних 
культурах або у діахронії. У результаті створю-
ється додаткова можливість тлумачення символу 
у вихідному тексті, що розширює коло можливих 
відповідностей у перекладному тексті.

Проте ієрархія значень всередині символу 
завжди детермінована цією національно-культур-
ною системою. Тому при перекладі можна скорис-
татися аналогічним символом культури перекладу, 
але потрібно врахувати диференційні властивості 
цього символу у двох культурах. При цьому для 
перекладного тексту релевантними є всі види кон-
текстів, у які включений такий символ.

Словники орієнтовані все-таки, скоріше, на 
інтегральні, ніж на диференційні значення сим-
волу. Але перекладач шукає відповідності іншо-
національному символу в системі іншої мови та 
іншої культури. А тому для нього диференційні 
властивості бувають не менш, якщо не більш сут-
тєві практично.

Обов’язковим під час аналізу символу є метод 
функціональний або контекстуальний, адже пере-

кладач має справу із символом не як зі слов-
никовою одиницею, а із символом всередині 
художнього тексту. Цей метод передбачає аналіз 
символіки на трьох рівнях:

1) гіпотекстовий (фонетичний, графічний, 
морфологічний, лексико- семантичний, фразеоло-
гічний, синтаксичний контексти);

2) текстовий (сюжетний, композиційний кон-
тексти);

3) гіпертекстовий (контекст творчості пев-
ного автора і перекладача, жанровий контекст 
і контекст літературного напряму (традиції) як 
складник національно-культурного контексту) 
(Потебня, 2000: 170).

У нашому випадку із романом Дж. Оруела 
треба пояснити значення символіки у такому 
жанрі як сатира. Сатира – мистецтво критики 
об’єкта через глузування і презирство. Це дотепна 
або гумористична «тональність», де гумор вико-
ристовується, щоб звернути увагу на деяку про-
блему, а сатира – фантастична розповідь-алего-
рія. «Колгосп тварин» Оруела – гумор, сарказм, 
притча, яка спромоглася набути форми «іроніч-
ної антиутопії». Замість розповіді про проблеми 
людини, особистості Оруел поміщає тварин у 
людську ситуацію.

Простота викладів, вбрана в алегорію, фантас-
тичні елементи (тварини думають і обговорюють, 
керують фермою, будують вітряний млин) дозво-
ляє виразно проілюструвати людські проблеми, 
проблеми волі. Дж. Оруел описує яскраві, емоційно 
виразні сцени, образні описи, що створюють дійсно 
драматургічну напругу, навіть своєрідний ліризм, 
однак головне у них – пафос викриття і запере-
чення антилюдського пристрою, пафос, що часто 
виливається у відверту публіцистику. Матеріал 
дійсності, проти якого виступає Оруел, настільки 
актуальний, животворний, що він ізсередини руй-
нує літературність, вривається в текст живими, 
легко пізнаваними фактами, змушує автора зверта-
тися до відкритої політичної публіцистики.

Висновки. Поняття «символ» досить широко 
представлене в сучасних термінологічних слов-
никах із лінгвістики, але його трактування від-
різняється багатозначністю і суперечливістю. Це 
можна пояснити насамперед об’єктивною склад-
ністю його змісту. У термінологічній лексикогра-
фії не виявляється єдності в розумінні символу.

Ми розглянули кілька точок зору з приводу при-
роди лінгвістичного символу. Під лінгвістичним 
символом може розумітися умовне позначення будь-
якої одиниці (графічні зображення морфем у слові 
або букві алфавіту як аналоги математичних сим-
волів) або такий тип символу – це досить жорсткий 
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спосіб взаємодії фонетичного, лексичного та грама-
тичного підрівнів мови у процесі осмислення сло-
весних знаків. Особливе місце займає дослідження 
лінгвістичного символу в художньому тексті.

Специфічною рисою функціонування лінг-
вістичного символу в художньому тексті є роз-
ширення і варіювання його значення за раху-
нок навколишнього контексту. Спрямованість 
на дослідження символу в художньому тексті 
пов’язана із розумінням тексту як культурної 
комунікативної системи, яка завдяки образам, 
символам, які переходять із епохи до епохи, 
від тексту до тексту, накопичує і зберігає вели-
чезний смисловий потенціал, необхідний для 
розуміння як тексту загалом, так і для тракту-
вання його окремих складників. Однак один  
і той самий символ може мати різне, часом про-
тилежне, значення в идіостиле письменників  
і поетів не тільки віддалених один від одного  

в часовому плані, а й у тих, чия творчість хро-
нологічно близька.

Ми розглянули функціональні властивості 
символу і художнього образу. Ці об’єкти подібні 
за своєю семіотичною структурою, використову-
ються у пересічних контекстах, включені у вза-
ємодіючі системи, є формами і способами осво-
єння і перетворення дійсності. На відміну від 
художнього образу, що характеризується локаль-
ністю та індивідуальністю, естетичним вектором 
спрямованості, актуалізацією переосмислення, 
спрямованістю до людини, символ є універсаль-
ним і колективним, спрямованим на екзистенці-
альне і фокусує осмислене й адресоване світу.

У подальшому нашому дослідженні ми будемо 
розглядати більш детально специфіку відтворення 
символів як специфічних лексико-семантичних 
характеристик ідіостилю Дж. Оруела при пере-
кладі його епохального твору «Колгосп тварин».

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Аверинцев С. С. Символ. Философский энциклопедический словарь. Москва: Сов. Энциклопедия, 1983. 952 c.
2. Кулешова О. В., Кантор В. К. О сошедшем с ума разуме. К пониманию контрутопии. Культурология. 2012.  

№ 3. С. 97–101.
3. Лосев А. Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. Москва : Искусство, 1995. 320 с.
4. Мамардашвили М. К., Пятигорский А. М. Символ и сознание. Метафизические рассуждения о сознании, сим-

волике и языке. Москва : Школа «Языки русской культуры», 1997. 213 с.
5. Новикова М. О., Шама І. Н. Символика в художественном тексте. Символика пространства (на материале «Вече-

ров на хуторе близ Деканьки» Н. В. Гоголя и их английских переводов) : учеб. пособие. Запорожье : СП «Верже», 
1996. 210 с.

6. Образ художественный. Краткая литературная энциклопедия: у 9 т. / гл. ред. А. А. Сурков. Москва : Советская 
энциклопедия, 1968. Т. 5. С. 363–369.

7. Потебня А. А. Символ й миф в народной культуре. Москва : Лабиринт, 2000. 480 с.
8. Эпштейн М. Н. Образ художественный. Литературный энциклопедический словарь. Москва : Советская 

энциклопедия, 1987. С. 252–257.

REFERENCES
1. Averintsev S. S. Simvol. (Symbol. Philosophical encyclopedic dictionary). Moscow : Sov. Encyclopedia, 1983. 952 p. 

[in Russian].
2. Kuleshova O. V., Cantor V. K. O soshedshem s uma razume. K ponimaniyu kontrutopii (About a mad mind. To the 

understanding of countertopia). Culturology. 2012. № 3. P. 97–101 [in Russian].
3. Losev A. F. Problema simvola i realisticheskoye iskusstvo. (The problem of symbol and realistic art.). Moscow : 

Iskusstvo, 1995. 320 p. [in Russian].
4. Mamardashvili M. K., Pyatigorsky A. M. Simvol i soznaniye. Metafizicheskiye rassuzhdeniya o soznanii, simvolike 

i yazyke. (Symbol and consciousness. Metaphysical arguments about consciousness, symbolism and language). Moscow : 
School “Languages of Russian culture”, 1997. 213 p. [in Russian].

5. Novikova M. O., Shama I. N. Simvolika v khudozhestvennom tekste. Simvolika prostranstva (na materiale “Vecherov 
na khutore bliz Dekan’ki” N. V. Gogolya i ikh angliyskikh perevodov). (Symbolism in an artistic text. Symbolism of 
space (on the material “Evenings on a farm near Dekanka” by N. V. Gogol and their English translations). Zaporozhye :  
CP “Verzhe”, 1996. 210 p. [in Russian].

6. Obraz khudozhestvennyy. Kratkaya literaturnaya enciklopediya: in 9 T. (The image is artistic. A brief literary 
encyclopedia.) / gl. red. A. A. Surkov. Moscow : Soviet encyclopedia, 1968. T. 5. P. 363–369 [in Russian].

7. Potebnya A. A. Simvol y mif v narodnoy kul’ture. (Symbol and myth in folk culture). Moscow : Labyrinth, 2000. 480 p. 
[in Russian].

8. Epstein M. N. Obraz khudozhestvennyy. (The image is artistic). Moscow : Soviet encyclopedia, 1987. P. 252–257 
[in Russian].



81ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

Радецька C., Лапiцька Н. Оцiнювання якостi перекладiв наукових текстiв...

УДК 81’25
DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863/36-3-14

Світлана РАДЕЦЬКА,
orcid.org/0000-0001-7308-8179

кандидат педагогічних наук, доцент,
завідувач кафедри теорії та практики галузевого перекладу

Херсонського національного технічного університету
(Херсон, Україна) rad.svete1976@gmail.com

Ніна ЛАПІЦЬКА,
orcid.org/0000-0003-0471-8776

магістрантка кафедри теорії та практики галузевого перекладу
Херсонського національного технічного університету

(Херсон, Україна) lapitska.nina3@gmail.com

ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ПЕРЕКЛАДІВ НАУКОВИХ ТЕКСТІВ: 
АДЕКВАТНІСТЬ ТА ЕКВІВАЛЕНТНІСТЬ ЯК КЛЮЧОВІ КРИТЕРІЇ

Статтю присвячено дослідженню критеріїв оцінки якості перекладу та зв’язку адекватності зі стилем 
твору. Зокрема, проводиться аналіз уривків текстів підстилів наукового стилю, їх основних характеристик та 
особливостей їх відтворення у перекладах різних жанрів. 

З розвитком науки і техніки збільшується і попит на переклад, у результаті чого гостро постає питання 
його оцінки. Загальна перекладацька база заповнюється професійними та аматорськими перекладами, тому 
оцінка адекватності того чи іншого вихідного тексту є одним із основних завдань перекладацької спільноти. 
Враховуючи зазначені вище причини, було вирішено дослідити питання впливу особливостей певного стилю, у 
нашому випадку наукового, на якість відтворення тексту оригіналу у перекладі.

Адекватність залежить від відтворення жанрово-стилістичних особливостей тексту, тобто насамперед від його 
стилю. Під час аналізу було виділено такі особливості: об’єктивність, монологічність і логічна структурованість викладу, 
обтяженість термінологічною лексикою, складні предметно-логічні зв’язки, підрядні та пасивні конструкції. Академічний 
і навчальний підстилі повністю зберегли основні риси стилю і здебільшого відрізняються широтою обраної тематики. 

На відміну від зазначених вище підстилів, науково-популярний текст є спрямованим на неспеціалістів, тому 
він є більш вільним за викладом, з меншою кількістю термінологічної лексики та елементами художнього тек-
сту. Спираючись на ці характеристики, переклад текстів таких спрямувань також відрізняється: нормування 
академічного та навчального підстилів є більш суровим із обов’язковим збереженням послідовності та струк-
тури викладу, тоді як популярний є менш нормованим, де перекладач може прибирати певні деталі тексту для 
забезпечення його відповідності формату джерела, на якому буде розміщено переклад. У результаті аналізу 
було визначено, що якість перекладу залежить від збереження жанрово-стилістичних, синтаксичних, лексичних 
норм мови перекладу та відтворення комунікативної мети тексту.

Ключові слова: адекватність, еквівалентність, переклад, оцінка якості перекладу, стиль, науковий стиль, 
підстиль.
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ASSESSING THE QUALITY OF TRANSLATIONS OF SCIENTIFIC TEXTS: 
ADEQUACY AND EQUIVALENCE AS KEY CRITERIA

The article is devoted to the study of the criteria for assessing the quality of translation and the relationship between 
adequacy and the text style. In particular, the analysis of excerpts from the scientific style texts, their main characteristics 
and features and their replication in translations of different genres.
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With the development of science and technology increases the demand for translation resulting in an acute question 
of its evaluation. The general translation base is filled with professional and amateur translations and therefore the 
assessment of the adequacy of a source text is one of the main tasks of the translation community. Therefore, it was 
decided to research the influence of the features of a certain style, in our case scientific, on the quality of replication of 
the original text in its translation.

Adequacy depends on the reproduction of genre and stylistic features of the text, i.e. its style. The analysis highlighted 
the following features: objectivity, monologue and logical structure of the text, vast terminological vocabulary, complex 
subject-logical connections, complex sentences and passive constructions. Academic and educational literature 
completely preserved the main features of the style and differ mainly in the breadth of the chosen subject. In contrast 
to the adverted substyles popular science text is aimed at non-specialists, so it is freer in its presentation, with less 
terminological vocabulary and elements of literary text. 

Based on these characteristics, the translation of texts of such types also differs: the translation of academic and 
educational literature is much stricter with mandatory preservation of the sequence and structure of text, while the 
popular is less standardized, where the translator can remove certain details of the text to ensure its compliance with the 
format of the source, where the translation will be published. Therefore, as a result of the analysis it was determined that 
the quality of translation depends on the preservation of genre and stylistic, syntactic, lexical norms of the translation 
language and reproduction of the communicative purpose of the text.

Key words: adequacy, equivalence, translation, translation quality assessment, style, scientific style, substyle.

Постановка проблеми. Інтеграція наук та 
глобалізація досягнень дослідницької діяльності 
тісно пов’язані зі зростанням попиту на переклад 
і розширення перекладацької бази. Роботи про-
фесійних перекладачів у мережі зустрічаються 
майже так само часто як і аматорів, тому питання 
про їх оцінку стоїть дуже гостро. Оцінка якості 
перекладу є квінтесенцією проблем перекладаць-
кого сьогодення. Бажання визначення рівня адек-
ватності тексту, його відповідності оригіналу та 
ступеню його сприйняття призводять до постій-
ного повернення до основ перекладу як науки.

Аналіз досліджень. У роботах вітчизняних і 
зарубіжних лінгвістів розглядаються теоретичні 
і практичні питання адекватності перекладу та її 
залежності від стилю вихідного тексту. У цьому 
дослідженні ми послуговуємося працями таких 
дослідників: Л. С. Бархударов, В. В. Балахтар 
і К. С. Балахтар, В. Н. Коміссаров, Ю. Найда, 
О. Д. Швейцер, М. Брандес, М. М. Кожина, 
Л. І. Мацько та О. М. Мацько, П. С. Дудик, 
О. М. Сидоренко та інші.

Мета статті – визначення поняття адекват-
ності та її залежності від жанрово-стилістичних 
особливостей текстів наукового стилю і його під-
стилів.

Матеріалами нашого дослідження є вибірки 
статей на українській та англійській мовах із 
наукового журналу “Biopolymers & Cell”, сайтів 
британської компанії телерадіомовлення BBC і 
підручник “Robbins Basic Pathology”.

Виклад основного матеріалу. Насамперед 
у контексті цього дослідження ми вважаємо за 
потрібне дати визначення поняттю «переклад». 
Переклад – один із найдавніших видів людської 
діяльності, адже з появою зовнішніх торговельно-
економічних відносин з’явилася потреба міжмов-
ної комунікації. За Л. С. Бархударовим переклад 
як процес у чисто лінгвістичному сенсі розумі-

ється нами як міжмовне перетворення або транс-
формація тексту на одній мові в текст на іншій, 
тобто його можна розуміти як міжмовну транс-
формацію (Бархударов, 1975: 6).

Головне у перекладі – це якнайповніша пере-
дача змісту тексту та збереження впливу інформа-
ції на реципієнта, тобто текст перекладу повинен 
також справити враження на аудиторію пере-
кладу, як і текст оригіналу на аудиторію оригіналу, 
але досягти повної відповідності дуже складно 
(Nida, 1964). Основними характеристиками якості 
перекладу є адекватність та еквівалентність.

Еквівалентність є основою комунікаційного 
балансу, наявність якого і робить текст перекла-
дом. Під терміном «еквівалентність перекладу» 
розуміють відтворення у перекладі вихідного 
змісту, яке сприймається як сукупність текстової 
інформації, що складається з емотивних, стиліс-
тичних, образних, естетичних функцій мовних 
одиниць (Балахтар, 2011: 29). 

На думку Л. С. Бархударова та Ю. Найди, 
досягти повної еквівалентності тексту перекладу 
неможливо. Ю. Найда виділяв два основних типи 
еквівалентності: формальну та динамічну. Фор-
мальна – орієнтована саме на оригінал. Для її 
досягнення необхідно перекладати з повним збере-
женням частин мови, структури речень, пунктуа-
ції, будови тексту (абзаців, відступів), передачі всіх 
ідіоматичних висловів калькуванням. Динамічна – 
орієнтована на реципієнта тексту, саме вона спря-
мована на вплив тексту на читача перекладу. Така 
еквівалентність передбачає повну адаптацію лек-
сики та граматики тексту. Динамічна еквівалент-
ність покликана відтворити повноцінну комуні-
кативну заміну тексту оригіналу, тобто щоб текст 
перекладу сприймався як оригінал.

Формально-еквівалентний переклад звучить 
і сприймається чужорідним читачам перекладу. 
Сам термін «формальна» ставить під сумнів такий 
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вид еквівалентності, тож найбільшу відносність 
текстів можна оцінити лише через їх вплив на 
реципієнта, а саме за динамічної еквівалентності 
(Nida, 1968).

Основною метою будь-якого перекладу є 
досягнення адекватності. За О. Д. Швейцером, 
адекватність – це таке співвідношення вихідного 
та кінцевого текстів, при якому враховується 
мета перекладу (наприклад, лінгвістичний пере-
клад, навчальний переклад) (Швейцер, 1988: 92). 
Адекватним називається переклад, який насам-
перед відповідає прагматичній задачі тексту. 
Адекватний переклад завжди має в собі певний 
ступінь еквівалентності, він повинен відтворю-
вати зміст і форму оригіналу засобами іншої 
мови та насамперед бути зрозумілим для реципі-
єнта (Коміссаров, 2001). Адекватним можна вва-
жати переклад, який відповідає лексико-семан-
тичним, граматичним і жанрово-стилістичним 
нормам мови перекладу.

Адекватність перекладу насамперед озна-
чає адекватну передачу структури розповідного 
суб’єкту, тобто стилю. За М. Брандес стиль – це 
внутрішня форма змісту тексту, він є єдністю мов-
них елементів (Брандес, 1968: 76). Основними 
стилями мовлення є розмовний, художній, науко-
вий, офіційно-діловий і публіцистичний. Відпо-
відно до матеріалів нашої статті ми розглядаємо 
саме науковий стиль.

Науковий стиль мовлення репрезентує наукову 
сферу спілкування і мовної діяльності, пов’язану 
з реалізацією науки як форми суспільної свідо-
мості; відображає теоретичне мислення у понят-
тєво-логічній формі (Кожина, 2003). Для нього 
характерні:

1) об’єктивність;
2) логічна доказовість і послідовність викладу 

інформації;
3) суворе нормування мови та монологічний 

характер висловлювання;
4) термінологічна обтяженість.
Сферою використання наукового стилю мови 

є наукова діяльність, науково-технічний про-
грес суспільства, освіта, навчання. Головне при-
значення наукового стилю – систематизування, 
пізнання світу, повідомлення результатів дослі-
джень, доведення теорій, обґрунтування класифі-
кацій (Мацько, 2003: 284).

Як вже зазначалося, оцінка якості перекладу, а 
саме його адекватності, залежить від збереження у 
перекладі характерних якостей певного стилю, але 
кожен стиль має свої підстилі та мовленнєві жанри, 
структура яких має відмінні риси. У нашій роботі 
ми розглянемо особливості таких підстилів:

1) власне науковий, або академічний (тези, 
наукові статті, монографії);

2) науково-популярний (статті у неспеціаль-
них виданнях, нариси, повідомлення);

3) науково-навчальний (підручники, посіб-
ники).

Власне наукова література – це мова науки, 
вона адресована фахівцям. З її допомогою опи-
сують нові відкриття та дослідження, визначають 
актуальні проблеми, встановлюють закономір-
ності. Основне завдання академічного підстилю – 
об’єктивувати наукові відомості і кінцеві резуль-
тати аналітико-синтетичної переробки даних, 
основна функція – пояснювати наукову ідею 
(Мацько, 2003: 284).

На прикладі із журналу “Biopolymers & Cell” 
ми розглянемо основні риси підстилю та відтво-
рення його в українському перекладі.

“The majority of biochemical investigations 
on the initiation of transcription is performed at 
experimental conditions, which allow studying only 
fixed location of the enzyme, when PNAP is stopped 
at a known position of DNA matrix due to the absence 
of a complementary nucleotide” (Limanskii, 2007).

«Більшість біохімічних досліджень ініціації 
транскрипції виконуються за таких експери-
ментальних умов, які дозволяють вивчати лише 
фіксоване положення ферменту, коли РНКП зупи-
няється на відомій позиції ДНК-матриці через 
відсутність комплементарного нуклеотиду» 
(Лиманський, 2007).

Найголовнішою рисою академічного підстилю, 
як і наукового стилю, є наявність термінології. 
У нашому випадку вона виражена загальнонауко-
вою (transcription (транскрипція) та вузькогалузе-
вою (enzyme (ензим), nucleotide (нуклеотид). Ще 
однією рисою є наявність абревіатур (DNA (ДНК), 
RNAP (РНКП). Власне науковому стилю властива 
підкреслена логічність, послідовність викладу 
інформації та структурна цілісність, яку виража-
ють складні предметно-логічні зв’язки, підрядні 
конструкції, які в нашому прикладі представленні 
займенником which і прикметником due to, сло-
вами які та коли. 

Для підкреслення об’єктивності викладу та 
абстрагованості наукового стилю часто вико-
ристовуються пасивні конструкції, наприклад is 
performed (виконуються), is stopped (зупиняється). 
Важливим є збереження структурної цілісності 
тексту: його графічних елементів, структурного 
поділу. При перекладі цієї статті було збережено 
таку структуру (розділи): Introduction (Вступ), 
Materials and Methods (Матеріли і методи), Results 
and Discussions (Результати та обговорення); 

Радецька C., Лапiцька Н. Оцiнювання якостi перекладiв наукових текстiв...
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також було збережено графічні елементи (курсив, 
оформлення абстракту та літератури, рисунки).

На відміну від власне наукового підстилю, 
науково-популярний спрямований на неспеціа-
лістів. Це нескладна за змістом і формою викладу 
література, покликана для популяризації та розпо-
всюдження науки, насамперед це мова ЗМІ. Осно-
вним завданням науково-популярної літератури 
є пропаганда науково-технічних і культурних 
досягнень, результатів людської діяльності серед 
широкого кола читачів.

Характерні риси цього підстилю ми розглянемо 
на прикладі уривку статті з сайту британської ком-
панії суспільного телерадіомовлення BBC:

“Chemistry “Van Gogh” could help with cancer 
By James Gallagher

“Incredible” images of DNA in action have been 
captured by scientists who will use them to design 
cancer drugs.

Researcher Dr Alessandro Vannini said the 
pictures were “beautiful” and in artistic comparisons 
were “definitely a Van Gogh”.

They capture a fundamental part of all plant 
and animal life, called RNA polymerase III, 
reading the genetic instructions contained in DNA”  
(Gallagher, 2018).

«Вчені розробляють нові ліки проти раку – до 
чого тут Ван Гог?»

Неймовірні зображення ДНК у русі спіймали 
вчені, які використовуватимуть їх для розробки 
ліків проти раку.

Дослідник, доктор Алессандро Ванніні зазна-
чив, що фотографії «прекрасні» і, якщо порівню-
вати з мистецтвом, то їх можна назвати «без-
умовно, роботами Ван Гога».

Вони фіксують фундаментальну частину 
життя світу рослин і тварин, що зветься  
РНК-полімераза III» (Галлахер, 2018).

Як вже зазначалося, основним завданням під-
стилю є популяризація та пропаганда науки, тому 
мова у таких статтях повинна бути динамічною з 
використанням художніх засобів увиразнення для 
того, щоб привернути увагу читача. Перші рядки 
статті завжди найголовніші, прочитавши їх, реци-
пієнт повинен вирішити, чи варто йому читати 
далі. Вони дають коротку характеристику всієї 
подальшої інформації. 

Головним елементом є заголовок, який виконує, 
окрім номінативної (короткий зміст поданого далі 
тексту), і рекламну (зацікавлення читача) та оцінно-
експресивну (запевнення читача у певних концеп-
ціях) функції. На нашому прикладі ми можемо 
побачити, що заголовок грає на контрастах, вико-
ристовуючи ім’я відомого митця поруч із назвою 

хвороби і у реципієнта тексту відразу ж з’являється 
бажання дізнатися, як пов’язані ці поняття. 

Перші рядки публікації, так званий “Standfirst” 
(вступний абзац статті), повинні дати коротку 
характеристику статті та запевнити у її досто-
вірності. Це досягається через цитування про-
відного дослідника та коротку згадку основного 
відкриття. Термінологічна лексика також є наяв-
ною, але кожен термін завжди пояснюється, всі 
символи та формули здебільшого виключаються. 

Переклад науково-популярної літератури  
є більш вільним порівняно з академічною. Перед 
перекладачем стоїть завдання відповідності фор-
мату певного видання, насамперед кількості знаків, 
тому у перекладі може випускатися значна кіль-
кість інформації, змінюватися порядок викладу. Це 
ми можемо визначити, дослідивши повний текст 
статті: український переклад є значно коротшим, 
випущені цитати та додані рубрикації, яких немає 
в тексті оригіналу. У цьому перекладі збережені всі 
особливості стилю, але є одна повторювана хиба – 
наявні відхилення від норм української мови, часто 
перекладні речення є просто калькою. Майже всі 
мовленнєві структури тексту оригіналу збережені 
в українському перекладі, що заважає адекватному 
сприйняттю тексту читачем.

Іншим підстилем наукового стилю є науково-
навчальна література. Він спрямований на май-
бутнього фахівця, тому теми є більш широкими, 
описуються основи наук. Для нього є характер-
ним доступний і поступовий виклад інформації 
для кращого сприйняття матеріалу.

Специфіку підстилю ми дослідимо за допо-
могою прикладу з підручника “Robbins Basic 
Pathology” («Основи патології за Роббінсом»):

“Metaplasia is a change in which one adult 
cell type (epithelial or mesenchymal) is replaced 
by another adult cell type. In this type of cellular 
adaptation, a cell type sensitive to a particular 
stress, is replaced by another cell type better able 
to withstand the adverse environment. Metaplasia is 
thought to arise by the reprogramming of stem cells 
to differentiate along a new pathway rather than a 
phenotypic change (transdifferentiation) of already 
differentiated cells” (Kumar et al., 2017: 50).

«Метаплазія – заміна одного типу дорослої 
клітини (епітеліального або мезенхімального) 
іншим зрілим типом клітини. Це варіант адап-
тації, за якого тип клітини, чутливий до певного 
стресу, замінюється іншим типом клітин, який 
краще витримує несприятливі умови. Вважають, 
що метаплазія виникає внаслідок перепрограму-
вання стовбурових клітин, щоб диференціація 
відбувалася за новим механізмом, без фенотипо-
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вої зміни (трансдиференціації) вже диференційо-
ваних клітин» (Кумар та ін., 2019: 51).

Специфіка науково-навчальних текстів набли-
жена до академічних: вони є насиченими терміноло-
гією (metaplasia (метаплазія), reprograming (пере-
програмування), stem cell (стовбурові клітини). 
Найбільш вживаним пластом є саме вузькогалузева 
термінологія, яка визначається тематикою тексту, 
але загальнонаукова термінологія також є наявною. 

У нашому випадку у підручнику з патологіч-
ної анатомії наявна біологічна, хімічна та медична 
термінології. Література науково-навчального 
типу містить велику кількість визначень, спо-
чатку коротких для кращого запам’ятовування 
(Metaplasia is a change in which one adult cell type 
(epithelial or mesenchymal) is replaced by another 
adult cell type (Метаплазія – заміна одного типу 
дорослої клітини (епітеліального або мезенхімаль-
ного) іншим зрілим типом клітини), а потім більш 
повних і поглиблених для кращого розуміння. 

Як і власне науковим текстам, текстам науково-
навчального спрямування властивий монологічних 
характер висловлювання, ясність і лаконізм у вира-
женні думок, чітка структура розвитку теми (від 
більш загальної, базової інформації до конкретних 
чітких проблем і досліджень), використання вели-
кої кількості умовних позначок, формул, знаків, 
вживання пасивних конструкцій для підкреслення 
об’єктивності (is replaced (замінюються), is thought 
(вважають). Ще одною рисою є складні поширені 
речення зі вставними означеннями для більш ефек-
тивного пояснення матеріалу: In this type of cellular 
adaptation, a cell type sensitive to a particular stress, 
is replaced (Це варіант адаптації, за якого тип клі-
тин, чутливий до певного стресу, замінюється).

Проаналізувавши уривки, можемо зазначити, 
що для адекватного перекладу потрібно звертати 
увагу не тільки на відтворення лексики, а й функ-
ціональних особливостей стилю, підстилю та 
жанру тексту мови оригіналу та мови перекладу.

Висновки. Оцінка якості перекладу, тобто його 
адекватності, залежить від дотримання перекла-
дачем характерних рис стилю та підстилю, пра-
вильного відтворення термінології, граматичних 
структур і дотримання норм мови перекладу. Роз-
глядаючи науковий стиль, ми виявили такі харак-
терні риси: монологічність, об’єктивність і струк-
турна логічність висловлювання, термінологічна 
обтяженість, доказовість і логічна послідовність 
викладу тексту. Ці риси є спільними для власне 
наукового підстилю та науково-навчального. 

Науково-популярний стиль є більш вільним, з 
меншою кількістю термінологічної лексики, елемен-
тів художнього стилю й менш нормованим викладом. 
Для наукового та науково-навчального стилю важ-
ливим є збереження структурної цілісності тексту,  
тобто розділів, текстових виділень, рубрикацій, тоді 
як при перекладі науково-популярних текстів пере-
кладач повинен спиратися на правила журналу чи 
інтернет-видання, важливими є кількість знаків і 
збереження єдиного стилю публікацій. 

Крім жанрово-стилістичних особливостей, 
важливим є сприйняття тексту реципієнтом. Пере-
клад повинен викликати таку ж реакцію та асоціа-
ції у своєї аудиторії, що й оригінал – у своєї. Тому 
адекватний переклад – це переклад, у якому від-
творені жанрово-стилістичні особливості тексту, 
вдало відтворена лексика та синтаксис, дотримана 
структура тексту та збережена комунікативна 
функція, вплив на читача.
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ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ УЯВНОГО СВІТУ ДВОХ УКРАЇН 
У РОМАНІ МАКСИМА БЕСПАЛОВА «СХІДНИЙ ВАЛ»

У статті з’ясовано особливості моделювання альтернативного розвитку історії, специфіку авторської візії 
існування двох українських держав на прикладі роздвоєного Дніпропетровська в романі «Східний вал».

Сучасний літературний процес важко уявити без творів з альтернативної історії. Цей піджанр виник на 
межі історичної науки та фантастики. Своєю появою він завдячує постмодерністській візії історії, яка уявля-
ється вже не носієм об’єктивних знань про минуле, а знаходиться у стані постійних перетворень.

Нині цей тематичний різновид наукової фантастики має достатню теоретичну базу, однак більшість праць, у яких 
аналізується доробок українських письменників, ґрунтується на текстах романів О. Ірванця, В. Єшкілєва, В. Кожелянка, 
Г. Пагутяк, залишаючи інші твори, зокрема й «Східний вал» М. Беспалова, поза межами дослідницьких інтересів.

Письменник занурює читача у світ існування в межах сучасної України двох незалежних держав із першої 
сторінки. За автором, точкою біфуркації, яка уможливила такий розвиток подій, став 1943 рік. Оборонна лінія, 
відома як Східний вал, витримала удар знекровлених радянських військ і зупинила їхній наступ. Історична УРСР 
та альтернативна Українська Держава, описані в романі, суттєво різняться між собою.

У моделюванні життя Радянського Союзу і його частини – УРСР автор майже не відступає від історич-
ного факту. Авторська версія становлення альтернативної Української Держави позбавлена звичної для істо-
риків хронології, оскільки подана нелінійно. Окремі її епізоди містяться в різних частинах тексту у вигляді 
невеликих фрагментів. Формально вони слугують лише для розширеного й чіткішого уявлення читача про події 
1985-1987 років. Це дозволяє письменнику створити ілюзію реального, звичного для читача світу, який не потре-
бує додаткової конкретизації або занадто розлогих пояснень.

Роман «Східний вал» належить до так званої справжньої альтернативи, у якій, на відміну від псевдоальтер-
нативи (визначення за О. Поліщук), сюжет моделюється реалістично, згідно із законами логіки та реального 
світу. Тематично твір вписується в канон української альтернативної історії, для якої властива інтерпретація 
проблеми національних джерел, становлення нації та її подальшого розвитку.

Ключові слова: альтернативна історія, піджанр, наукова фантастика, моделювання, справжня альтернатива.
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PECULIARITIES OF MODELING THE IMAGINARY WORLD OF TWO UKRAINS 
IN THE NOVEL OF MAXIM BESPALOV “EASTERN WALL”

The article clarifies the peculiarities of modeling the alternative development of history, the specifics of the author’s 
vision of the existence of the two Ukrainian states on the example of the forked Dnipropetrovsk in the novel “Eastern 
Wall” (“Skhidnyi val”).

The modern literary process is currently difficult to imagine without works on alternative history. It owes its appearance 
to a postmodernist vision of history, which no longer appears to be the bearer of objective knowledge of the past, but is 
in a state of constant transformations. 

Today, this thematic variety of science fiction has a sufficient theoretical basis, however, most of the works that 
analyze the heritage of Ukrainian writers are based on the texts of the novels by O. Irvanets, V. Yeshkiliev, V. Kozhelianko, 
H. Pahutiak, leaving other works, including “Eastern Wall” by M. Bespalov, outside research interests. 

The writer from the first page immerses the reader in the world of existence within modern Ukraine of two independent 
states. According to the author, the point of bifurcation that made such a development possible was 1943. The defensive 
line known as the Eastern Wall (German Ostwall) withstood the blow of the bled Soviet troops and stopped their advance. 
The historical USSR and the alternative Ukrainian State described in the novel differ significantly from each other. 
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In modeling the life of the Soviet Union and its part of the USSR, the author hardly deviates from the historical fact. 
The author’s version of the formation of an alternative Ukrainian state is devoid of the usual chronology for historians 
because it is not presented linearly. Some of its episodes are contained in the different parts of the text in the form of 
small fragments. Formally, they serve only for an expanded and clear idea of the reader about the events of 1985-1987. 
This allows the writer to create the illusion of a real world familiar to the reader, which does not require additional 
concretization or too extensive explanations. 

The novel “Eastern Wall” belongs to the so-called real alternative, in which, in contrast to the pseudo-alternative 
(defined by O. Polishchuk), the plot is modeled realistically following the laws of logic and the real world. Thematically, 
the work fits into the canon of Ukrainian alternative history, which is characterized by the interpretation of the problem 
of national sources, the formation of the nation, and its further development.

Key words: alternative history, subgenre, science fiction, modeling, real alternative.

Постановка проблеми. Сучасний літератур-
ний процес наразі важко уявити без творів з аль-
тернативної історії. Цей піджанр, що виник на 
межі історичної науки та фантастики, швидко 
набув популярності серед письменників і чита-
чів. Своєю появою він завдячує постмодерніст-
ській візії історії, яка уявляється вже не носієм 
об’єктивних знань про минуле, а знаходиться у 
стані постійних перетворень. Ці перетворення, які 
могли б відбутися, якби розвиток людства, цивілі-
зації, окремої країни в один із переломних момен-
тів пішов іншим шляхом, і є основою будь-якого 
альтісторичного твору. 

Важливим моментом, який зумовлює рух 
сюжету, є точки біфуркації, або точки розвилки, 
з яких і починається моделювання альтернатив-
ної історії. Тут окремі географічні регіони мають 
власні уподобання. Зокрема, письменники США 
шукають їх найчастіше в часи Громадянської 
війни, європейці звертаються до Другої світової та 
подій Давнього Риму, росіяни – революції, Вели-
кої Вітчизняної та пізнього СРСР. Пошук такої 
точки – складне завдання для автора, оскільки він 
вимагає певних знань і не лише з історії. 

Попри значні проблеми у визначенні місця під-
жанру серед художніх творів загалом (тематичний 
різновид наукової фантастики, жанр фантастичної 
літератури, метажанр), науковці все ж одностайно 
відносять його саме до фантастики, що, з огляду на 
українські літературознавчі реалії, розташовує аль-
тернативну історію на маргінесі уподобань науков-
ців. На відміну від світових традицій, дослідження 
фантастики як одного з найпопулярніших жанрів 
масової літератури на вітчизняних теренах не має 
навіть легітимного наукового статусу. 

Аналіз досліджень. Початок ХХІ століття 
посилив зацікавленість науковців проблемами 
альтернативної історії. Нині цей тематичний різ-
новид наукової фантастики має достатню теоре-
тичну базу, закладену насамперед дисертаціями 
О. Поліщук «Альтернативна історія в новітньому 
літературному процесі», З. Шевчук «Засоби 
моделювання історії в постмодерній українській 
прозі» та монографією А. Аністратенко «Альтер-

нативна історія в українській літературі»; розвід-
ками С. Бережної, О. Бровко, І. Дробіт, Н. Макше-
євої, О. Мохначової, І. Чорноморденко; значною 
кількістю статей, присвячених дослідженню 
творів вітчизняних і зарубіжних авторів, дотич-
них до цього піджанру. Однак більшість праць, в 
яких аналізується доробок українських письмен-
ників, ґрунтується на текстах романів О. Ірванця, 
В. Єшкілєва, В. Кожелянка, Г. Пагутяк, залиша-
ючи інші твори, зокрема й «Східний вал» М. Бес-
палова, поза межами дослідницьких інтересів. 

Мета статті – з’ясувати особливості моделю-
вання альтернативного розвитку історії, специ-
фіку авторської візії існування двох українських 
держав на прикладі роздвоєного Дніпропетров-
ська в романі «Східний вал». 

Виклад основного матеріалу. Максим Беспа-
лов – український письменник, мандрівник, бло-
гер, журналіст, інтелектуал, гравець українського 
телевізійного клубу «Що? Де? Коли?», член укра-
їнського ПЕН (українська громадська організація, 
створена з метою захисту свободи слова і прав 
авторів, сприяння розвитку літератури та міжна-
родному культурному співробітництву). 

Текст його твору «Східний вал» має два 
видання та дві редакції. Спочатку книга була 
видана у 2013 році під назвою «Східний вал. 
1985». Автор не вважав за потрібне позначати 
роман своїм іменем, тому він вийшов у друк під 
псевдонімом Максим Січеславець. У 2020 році 
книга була майже повністю переписана і вийшла 
вже під справжнім прізвищем письменника. Якщо 
перша редакція залишилася практично непомі-
ченою ані читачами, ані літературною критикою 
(2014 рік вніс свої корективи в розвиток та оцінку 
подій), то на долю другої припав певний успіх. 
Роман у рік видання увійшов до довгого списку 
«Книга року BBC Україна». 

Твір Максима Беспалова цікавий для дослід-
ника хоча б тим, що представляє піджанр наукової 
фантастики, не надто популярний в Україні. На 
думку українського письменника Радія Радутного, 
альтернативна історія – «досить рідкісний птах на 
українських теренах» (Радутний, 2012) зокрема, 
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через обмежене коло читачів. Багато в чому він 
має рацію, бо від початку нашої незалежності зна-
чна кількість вітчизняних фантастів працювала на 
російський ринок і писала російською мовою. 

Загалом проблема жанрів масової літератури 
в Україні пов’язана ще й зі специфікою украї-
номовного читача. З огляду на певні реалії, ми 
маємо більш-менш розвинені жіночий любовний 
та історичний романи, всі інші жанри представ-
лені лише окремими письменниками чи творами, 
що нині навіть не дозволяє вести мову про якісь 
кардинальні зміни, хоча рух до самоідентифікації 
жанрових різновидів відчутний. 

Перша редакція роману недарма мала назву 
«Східний вал. 1985», адже події твору відбува-
ються саме 1985 року. Письменник із першої сто-
рінки занурює читача у світ існування в межах 
сучасної України двох незалежних держав, лише 
згодом надаючи пояснення виникненню цієї ситу-
ації. За автором, точкою біфуркації, яка уможли-
вила такий розвиток подій, став 1943 рік. Обо-
ронна лінія, відома як Східний вал (нім. Ostwall) 
чи лінія Пантера-Вотан (нім. Panther-Stellung), 
лише частково збудована німецькими військами 
від Балтійського до Азовського моря, витримала 
удар знекровлених радянських військ і зупинила 
їхній наступ. 

Протистояння тривало ще кілька років, але зре-
штою 1947 року було підписано Великий Мир між 
країнами, що воюють, у результаті якого територія 
України була поділена між Радянським Союзом і 
Німеччиною. Державний кордон пролягав по Дні-
пру та Приазовських степах, розділивши міста 
Дніпропетровськ, Запоріжжя та Київ. 1952 року по 
смерті Гітлера на тернах Третього Рейху почалася 
громадянська війна. Навесні наступного року укра-
їнські партизани витіснили німців до Дніпра та на 
Захід, тож у 1953 році в Бресті було підписано мир-
ний договір між Українською державою та Кра-
їною Рад. Кордон пройшов там, де й був за часи 
Великої Німеччини, але Організація Європейських 
Націй взяла під свій контроль острів Хортицю, 
заселений здебільшого німцями, на який претенду-
вали обидві країни. Зі спільного залишилися лише 
безмежна любов до футболу та потяг «Єднання» 
сполученням Львів – Київ – Січеслав – Дніпропе-
тровськ – Донецьк, що курсує між знаковими для 
української нації містами. Формально письменник 
закріпив у тексті історично фіксований поділ Укра-
їни на Лівобережну та Правобережну, перенісши 
його в часі та вбудувавши у поствоєнний європей-
ський простір середини ХХ ст. 

Згаданий вище Радій Радутний справедливо 
зазначає, що справжня альтернативна історія 

обов’язково повинна «відповідати двом вимогам:
1) має бути показано переламний момент, із 

якого, власне кажучи, і починається альтернатива,
2) обов’язково й докладно повинні бути опи-

сані відмінності альтернативного варіанту історії 
від первинного (Радутний, 2012).

Щодо першого пункту, то він висвітлений 
досить докладно і Максимом Беспаловим у висту-
пах під час поїздок Україною в межах туру на 
підтримку роману, і нами, а от другий, поданий 
безпосередньо у тексті, і є основою для наших 
спостережень і висновків. 

Специфіка паралельного існування двох дер-
жавних утворень, де мешкає один народ, мимо-
волі спонукає до суперництва. За влучним спо-
стереженням автора, вони наче «розлучене 
подружжя, у якому чоловік і жінка вже мають нові 
родини, живуть новим життям, проте постійно 
ревниво озираються один на одного» (Беспалов, 
2020: 13). Зрозуміло, що історична УРСР та аль-
тернативна Українська Держава, описані в романі, 
суттєво різняться між собою. Виконуючи своє 
завдання письменника-альтісторика, Беспалов 
вписує відомі нам факти у вигадану історичну 
канву, надаючи їм дещо іншого змісту чи радше 
зміщуючи деякі акценти. Він відмовляється від 
необмеженої вигадки, намагаючись закріпити 
у свідомості читача домисел як варіант можли-
вого. Всебічна обізнаність автора дозволяє йому 
певним чином маніпулювати відомими історич-
ними подіями та особами, спонукаючи останніх 
до характерної для них діяльності, але такої, якої 
насправді не було. 

У моделюванні життя Радянського Союзу і 
його частини – УРСР автор майже не відступає 
від історичного факту, бо в цьому й немає нагаль-
ної потреби. Те, що описує Беспалов, цілком від-
повідає усталеній у сьогочасній суспільній думці 
картині буття реальних радянських українців. 
Столиця, як і було на початку утворення УРСР, 
повернулася до Харкова. Генеральний секретар 
ЦК КПРС – Андрій Андрійович Громико, бо ж 
Леонід Ілліч Брежнєв як політик не відбувся. Пер-
ший секретар ЦК КПУ – Володимир Васильович 
Щербицький. «Цієї зими його нарешті відправили 
у Харків – на найвищу посаду в УРСР. «Нарешті», 
бо йому пророкували те місце мало не з кінця 
60-х, але тільки зараз у Москві ухвалили відпо-
відне рішення» (Беспалов, 2020: 188). 

Офіційна наука Країни Рад стверджує, що 
населення Української держави – це братній, але 
нетотожний народ (трохи більше 40 років із часу 
розподілу, а вже такі разючі відмінності!), який 
перебуває в капіталістичному рабстві і потребує 

Разживiн В. Особливостi моделювання уявного свiту двох Україн у романi Максима Беспалова...
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визволення. Особливо цинічним виглядає це твер-
дження для мешканців прикордоння, бо майже усі 
вони мають родичів по інший бік розмежування. 
Підступне керівництво Радянського Союзу за 
найменшого шансу прагне до розширення влас-
ної території, звідси змальоване у творі нама-
гання приєднати Хортицю військовим шляхом. 
Демонстративно-показове намагання зберегти 
національні традиції, фольклор через роботу 
аматорських колективів і місцевих ентузіастів 
нівелюється тим, що в українських містах відбу-
вається організований процес русифікації, який 
посилюється завдяки міграції громадян з інших 
регіонів країни. 

Сірі непривітні міста УРСР сповнені такими 
ж сірими та втомленими людьми. «Стандартні 
меблі, стандартні кухонні гарнітури, стандартні 
аксесуари, стандартні пишні жіночі зачіски» 
(Беспалов, 2020: 22–23). Показово непривабли-
вим виглядає радянське українське телебачення 
із зашореністю та вкрай напруженими голосами 
дикторів, обов’язковою фіксацією дріб’язкових 
господарських перемог, нецікавих сухих і беззміс-
товних новин. Всемогутнє КДБ контролює кожен 
крок своїх громадян, не даючи навіть мізерного 
шансу на інакомислення чи контакт з іноземцями. 
Тих, хто бажає покинути країну нелегально, роз-
стрілюють або ловлять і жорстоко карають. Укра-
їнський дисидент і поет Василь Стус, як і в реаль-
ній дійсності, сидить у таборі в Мордовії. 

У кожній описаній письменником сцені, кар-
тині, вчинку є прямі алюзії до реальних історичних 
подій. Навіть виселення українців із прикордон-
них територій, якого насправді не було, виглядає 
цілком можливим, з огляду на долю кримських 
татар. Єдине, що дозволяє собі Беспалов подати з 
явним перебільшенням, – це дещо гіпертрофоване 
бажання радянських людей перебратися на інший 
бік. «Дніпропетровськ – це місто мрійників, адже 
кожен його мешканець, дивлячись на Січеслав на 
іншому боці ріки, мріяв туди потрапити» (Бес-
палов, 2020: 38). Хоча, згадаймо, скільки таких 
випадків було в німецькому Берліні, розмежова-
ному за радянських часів стіною. Отож, чи так 
вже й перебільшує автор? 

Пряме уособлення географічного поділу  
України – колишній єдиний Дніпропетровськ 
розділений у книзі на два окремих міста. Одне 
з них, радянське, зберегло стару назву, а інше, 
українське, тепер зветься Січеславом. Власне 
тут і розгортаються основні події роману, а голо-
вне – найбільш помітні розбіжності у розвитку 
двох держав: «Січеслав був фінансовою столицею 
якщо не всього континенту, то принаймні Східної 

Європи. «Місто тисячі банків» протягом двох 
останніх десятиліть зосередило майже всі грошові 
потоки від комерційних відносин між Європою та 
Азією. Хмарочоси його вибудуваного вздовж Дні-
пра ділового кварталу стали водночас і символом 
тріумфу Української держави, якій усе вдалося, й 
охоронними вежами» (Беспалов, 2020: 13). 

Місто – втілення української мрії, а на проти-
лежному березі «розташувався Дніпропетровськ – 
один із найбільших у радянській державі промис-
лових центрів, «місто тисячі заводів», вітрина 
СРСР, якою кремлівський режим тицяв в обличчя 
Західного світу» (Беспалов, 2020: 13).

Справжнім символом стосунків двох держав 
став міст у Січеславі-Дніпропетровську, який пла-
нували здати в експлуатацію до 20-річчя Другої 
світової війни. Він є оригінальним «пам’ятником 
невдалій спробі двох Україн потоваришувати. 
З боку Січеслава на самому кінці добудованої час-
тини облаштовано оглядовий майданчик, атрак-
ціон для любителів екзотики: простягни руку і ти 
вже в Радянському Союзі. З боку Дніпропетров-
ська на мосту стояв пункт прикордонного спо-
стереження, а вхід сторонніх на об’єкт був суворо 
заборонений» (Беспалов, 2020: 16).

Авторська версія становлення альтернатив-
ної Української Держави позбавлена звичної для 
істориків хронології, бо подана нелінійно. Окремі 
її епізоди містяться в різних частинах тексту у 
вигляді невеликих фрагментів. Формально вони 
слугують лише для розширеного й чіткішого уяв-
лення читача про події 1985-1987 років. Це дозво-
ляє письменнику створити ілюзію реального, звич-
ного для читача світу, який не потребує додаткової 
конкретизації або занадто розлогих пояснень. 

У зображенні Максима Беспалова Українська 
Держава виступає в ролі успішного державного 
утворення, але далеко не ідеального. Поставала 
вона у безкомпромісній боротьбі із сусідами, від-
войовуючи втрачені колись території. Зрозуміло, 
що ніхто не хотів повертати набуте справжнім 
господарям. Прогнозованими виглядають повідо-
млення про блискавичну перемогу у війні з Руму-
нією чи про придушення тритижневого бунту 
поляків у Львові. Тут відчутне відлуння сього-
часного конфлікту з Румунією за острів Зміїний і 
констатація факту, що понад 300 тисяч львівських 
поляків нікуди не поділися. 

Столиця тривалий час перебувала в місті Рів-
ному (звільнення країни від німців – справа заго-
нів УПА, які стали основою армії), але згодом 
більшість державних інституцій все ж переїхали 
до Києва. Крим вийшов з-під німецької юрисдик-
ції і став частиною Української Держави, проте у 



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

форматі широкої автономії німецького та крим-
ськотатарського народів, які його населяли. Пись-
менник ніби корегує події у зв’язку зі змінами, 
викликаними альтернативною реальністю. Висе-
лення кримських татар не відбулося, півострів, як 
і планував Гітлер, був місцем відпочинку і постій-
ного проживання німецьких офіцерів.

Ключовим епізодом серед подій 1985 року є 
організований український та міжнародний рух 
на підтримку поета Василя Стуса, який оголосив 
сухе голодування. Письменник показав, наскільки 
дієвим може бути захист дисидента, коли йому на 
допомогу приходить власна держава: протестні 
акції навколо радянських посольств; практично 
всі європейські президенти відправили теле-
грами у Кремль на його підтримку; відмова від 
купівлі радянських товарів; створено міжнарод-
ний комітет із присудження Нобелівської премії 
письменнику. Очолив його, до речі, Семюел Бек-
кет. Однак усе це не матиме жодного результату, 
бо СРСР – тоталітарна держава, яка своїх рішень 
принципово не змінює.

Ставлення влади до українського поета 
демонструє нібито розмова в радянському 
посольстві у Києві:

«Да они вообще его читали? Кто его читал?
– Я, к примеру! – сказав перший секретар. – 

Хороший поэт.
– Лучше, чем Рождественский?
– В принципе, да.
– Потому и сидит.
Усі засміялися» (Беспалов, 2020: 60).
Автор будує альтернативну історію, а не дефор-

мує реальне минуле, тому Стус гине. Символічно 
вщент горить підпалене протестантами радянське 
посольство в Києві, бо жоден екіпаж пожежників 
не вирушив його гасити.

Абсолютно неочікуваним є те, що в інтерпре-
тації автора місто Львів і Львівська область ста-
нуть осередком польського сепаратизму. У квітні 
1986 року тут відбудеться путч, і поки державні 
органи перебуватимуть у стані розгубленості, 
місто звільнять самі мешканці. До переможених 
із вимогою скласти зброю звернеться директор 
Інституту Майбутнього, відомий письменник 
Станіслав Лем. Перенесення Беспаловим сепа-
ратистського заколоту на Захід – цілком обґрун-

товане відсутністю у складі Української Держави 
східних областей.

Моделюючи розвиток альтернативних подій, 
автор підкреслює надзвичайну жорсткість Служби 
Безпеки України (далі – СБУ) в досягненні мети. 
Четверо хлопців, які викрали радянського дипло-
мата в надії обміняти його на Стуса, мимоволі 
стали свідками шпигунських ігор. Офіцер цинічно 
й жорстоко вирішує питання таємниці:

«– Болото – чудове місце для патріота! Скільки 
ваших там лежить – тьма! Але дякую, хлопці, 
ваша справа буде жити. Вважайте, що померли за 
Україну» (Беспалов, 2020: 67). Письменник нама-
гається підкреслити, що сутність будь-яких спец-
служб тотожна, а виправдання для своїх вчинків 
вони завжди знайдуть.

Очікувана розв’язка, яка призводить до 
об’єднання країни, інспірована СБУ, якій вдалося 
завербувати важливого радянського дипломата-
чиновника. Каталізатором подій виступив історич-
ний футбольний матч, у якому в чвертьфінальному 
поєдинку Кубку європейських чемпіонів зустрілися 
дві українські команди: «Дніпро» (Січеслав) та 
«Дніпро» (Дніпропетровськ). Для уболівальників 
зі стажем пам’ятні події 1985 року, коли «Дніпро» 
вперше і поки що востаннє «забрався» так високо 
у престижному турнірі. Повстання, яке відбулося в 
Радянській Україні і мало серйозну підтримку з боку 
Української Держави, завершилося перемогою.

Висновки. Роман Максима Беспалова «Схід-
ний вал» належить до так званої справжньої 
альтернативи, у якій, на відміну від псевдоаль-
тернативи (визначення за О. Поліщук), сюжет 
моделюється реалістично, згідно із законами 
логіки та реального світу. Тематично твір впису-
ється в канон української альтернативної історії, 
для якої властива інтерпретація проблеми націо-
нальних джерел, становлення нації та її подаль-
шого розвитку. Зображення альтернативного 
життя Української держави базується на ґрун-
товному знанні історії. Воно майже позбавлене 
вигадки і створює у читача ілюзію реальності 
описуваних подій.

Перспективи подальших розвідок ми вбачаємо 
в дослідженні інших версій моделювання аль-
тернативної історії України, які подано у творах 
П. Дерев’янка, П. Станіславського та інших. 
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COPING WITH STRESS AND ANXIETY WHEN L2 ACQUISITION

This article considers stressors affecting the psychological state of international college students. In addition to the general 
stress inherent in higher education as such (necessity of meeting certain academic requirements, test taking, a significant 
amount of educational material, lack of time, competition among classmates, etc.), international students experience additional 
stressors associated with L2 acquisition (language learning difficulties, cultural differences, fear of losing self-identity, etc.). 

The concept of stress was formulated by a prominent Hungarian-Canadian scientist H. Selye. He considered stress to be 
a non-specific reaction to any demands made on the body which cannot be avoided. Negative effects of stress (low academic 
performance, sleep difficulties and depressive/anxiety symptoms, smartphone addiction, Internet addiction, suicide attempts) 
are widely discussed in modern science. Nevertheless, reducing academic stress can increase students’ intrinsic motivation and 
improve learning outcomes. As for L2 anxiety, it can significantly affect academic achievements, so the factors that determine 
its level (gender, age, fear of negative evaluation, general feeling of anxiety, etc.) are subject to detailed study. 

The article analyzes the influence of anxiety on the formation of speaking skills and suggests some teaching techniques 
that help overcome anxiety and are applicable to L2 teaching, namely, group work (role play within the given contexts) 
with no explicit control from the teacher and project-based learning which involve completing various communication 
tasks aimed primarily at the development of speaking skills. By performing such tasks, students have the opportunity to 
focus on the process and mechanisms of cooperative learning which significantly reduces the foreign language anxiety. 

Key words: academic stress, stressors, foreign language anxiety, L2 learning and teaching. 
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ПОДОЛАННЯ СТРЕСУ І ТРИВОЖНОСТІ ПРИ ВИВЧЕННІ ДРУГОЇ МОВИ

У статті розглянуто фактори стресу, що впливають на психологічний стан іноземних студентів, які навча-
ються у вищих навчальних закладах. Окрім загального стресу, притаманному навчанню у вишах як такому (необ-
хідність відповідати певним академічним вимогам, тестування, значний обсяг навчального матеріалу, брак часу, 
конкуренція з одногрупниками), іноземні студенти додатково відчувають стрес-фактори, пов’язані з вивченням 
другої мови (лінгвістичні труднощі, культурні відмінності, страх втрати самоідентичності тощо). 

Поняття «стресу» сформулював видатний вчений угорсько-канадського походження Г. Сельє. Він вважав стрес 
неспецифічною реакцією на будь-які вимоги до організму, уникнути якої не можливо. Негативні наслідки стресу 
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(низька академічна успішність, проблеми зі сном і симптоми депресії / тривоги, смартфонозалежність, інтернет-
залежність, спроби самогубств) широко дискутують у сучасній науці. Водночас зменшення академічного стресу 
може збільшити внутрішню мотивацію студентів, покращити результати навчання. Щодо тривожності під час 
вивчення другої мови, то вона може значно впливати на академічні досягнення, тому фактори, що визначають її 
рівень (стать, вік, страх негативної оцінки, загальне почуття неспокою), підлягають детальному вивченню. 

У статті проаналізовано вплив стану тривожності на формування навичок усного мовлення та запропоновано 
деякі педагогічні технології, що сприяють подоланню тривожності і є застосовними для викладання другої мови, 
а саме групову роботу (рольова гра у заданому контексті) без явного контролю з боку викладача та навчання за 
методом проектів, що передбачає виконання різних комунікативних завдань, спрямованих насамперед на розвиток 
навичок усного мовлення. Виконуючи такі завдання, студенти мають змогу зосередитися на процесі та механізмах 
спільного навчання, що значно зменшує тривожність, пов’язану з вивченням іноземної мови.

Ключові слова: академічний стрес, стрес-фактори, тривожність, пов’язана з вивченням іноземної мови, 
вивчення і викладання другої мови. 

Introduction. It is generally recognized that stress is 
an inevitable part of life, and it is increasingly prevalent 
among college students. There are academic stressors 
as follows: necessity of meeting grade requirements, 
test taking, the volume of materials to be learned and 
the requirements to develop an extensive knowledge 
base, time management, competition among classmates, 
job seeking, etc. (Lin et al., 2019); and academic 
specialization significantly influences self-perception of 
stressors in students as well (Aniţei et al., 2015).

As for international students learning in L2, the 
process of L2 acquisition is usually accompanied by 
specific emotional experiences. The source of these 
experiences can be various aspects of the educational 
situation mediated by mental characteristics of 
students (behavioral, psychological, and physiological 
stress markers such as system stress status, physical 
activity patterns, nutritional habits, state and trait 
anxiety can be analyzed (Beltrán-Velasco, 2020). 

It is quite clear: when learning a new language,  
L2 students usually express anxiety, apprehension 
and nervousness which may originate from learners’ 
own sense of „self”, their self-related cognitions, 
language learning difficulties, differences in learners’ 
and target language cultures, differences in social 
status of the speakers and interlocutors, and from the 
fear of losing self-identity (Hashemi, 2011); they are  
L2 teachers who play a crucial role in smoothing 
out the difficulties and helping cope with foreign 
language classroom anxiety.

Review of literature. The concept of stress was 
formulated by the Austrian-born Hungarian-Canadian 
scientist Hans Selye. He viewed physiological stress 
as a non-specific response to any demands made on the 
body. Selye believed that no matter what difficulty the 
body faces, it can be dealt with by two types of reactions: 
active (or struggle) and passive, in the form of escape 
from difficulties or willingness to endure them. 

According to Selye, stress cannot be understood 
only as nervous tension that leads to illness. Any 
effect that is unusual for the body (a feeling of anger, 
fear, hatred, joy, love, extreme cold or heat, infection, 

reaction to medication) can cause stress. Thus, stress is 
the adaptation of the body to any phenomenon involved, 
and it is impossible to avoid stressful situations at all. 
Selye notes it is not necessary, because stress is life 
itself, and the absence of stress means death. Selye 
considered the effects that trigger stress response to 
be stressors, implying that anything is a stressor if it 
triggers a stress response (Selye, 1974).

Negative impact of stress is widely discussed 
in modern science: in particular, longitudinal 
examination of perceived stress experienced by first-
year pharmacy students showed its increase over a 
year, and higher perceived stress was associated with 
lower academic performance (Spivey et al., 2020); 
academic stressful situations that correspond to 
classroom intervention, mandatory work, and doing 
an exam predict high-level chronic stress associated 
with sex and age of students (Pozos-Radillo et al., 
2014). There is an important role of stress responses 
in the relationship between sleep difficulties and 
depressive/anxiety symptoms (Zhang et al., 2020); 
academic stress can be considered to be a risk factor 
for smartphone dependence (Wang et al., 2020) or 
smartphone addiction (Samaha, Hawi, 2016), Internet 
addiction (Jun, Choi, 2015), and even suicide attempts 
(Ying et al., 2020). 

Nevertheless, reducing academic stress can 
increase students’ intrinsic motivation and reduce 
their amotivation (Liu, 2015); a reduction in students’ 
stress levels can improve their academic result 
(Paniagua et al., 2019); positive orientation and 
perceived teacher and student emotional support 
can be considered as a negative predictor of foreign 
language anxiety (Jin, Dewaele, 2018). 

Language anxiety can play a significant role in 
language learning; so, the factors influencing the 
level of language anxiety (gender, age, years of 
learning English, communication apprehension, fear 
of negative evaluation, and general feeling of anxiety) 
are carefully studied (Latif, 2015).

The purpose of this study is to consider the 
impact of foreign language anxiety on L2 speaking 
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performance and propose some anxiety-coping 
techniques applicable to L2 teaching. 

Main body of the research. There is a specific 
type of learning activity that, in the case of stress in 
learners, cannot even be assessed objectively. This 
is an oral form of communication when learning a 
foreign language. The situation of oral communication 
in an official setting is one of the most stressful. It is 
well-known that the overwhelming majority of those 
speaking in front of an audience experience stress. 
Situations of public communication include speaking 
with a report or a message, making presentations, 
oral statements at seminars, colloquia, and speaking 
performance when test taking. 

We can point to a number of problems in L2 
speaking performance due to stress, namely an 
increase in hesitation pauses, semantically irrelevant 
repetitions, stereotype usage, parasitic words, 
mismatch errors, interlingual interference, as well as 
a decrease in vocabulary diversity. Emotional stress 
and anxiety which accompany test taking reduce the 
efficiency of speaking and sometimes interrupt it at 
the setting level. In a stressful situation (depending 
on the individual characteristics of the student) the 
speaking rate can either speed up or slow down. 

If L2 students improperly prolong or incorrectly 
localize the pause (stop at the time of the program 
implementation to find the right word or structure), 
this may indicate the focus of attention on the form of 
speaking performance or tension that does not happen 
during automatic skills. In this case, the student either 
does not speak a foreign language in the normative 
volume or is in a state of emotional stress. Mistakes 
while oral communication can be considered either as 
the lack of formation of speaking skills (vocabulary 
development, correctness in structuring sentences, 
phonemic awareness, fluency in spoken language) 
or as the presence of academic stress and foreign 
language anxiety.

Practical experience of teaching L2 shows that the 
high level of anxiety typical for oral communication 
between students and the teacher requires the 
educator to organize teaching in a way that excludes 
(or minimizes) the stress.

In particular, one of the most optimal form of 
learning activity with a reduced stress is a group 
work in the classroom characterized by the absence 
of explicit control from the formal leader of 
communication (the teacher); that is so called “hidden 
control” when the teacher “blend in” with the students 
and does not demonstrate dominant behavior; role-
playing is commonly used. Such an approach can 
be implemented by proving students the contexts 
to interact naturally on an equal basis and they are 

suggested to jointly solve communication problems; 
recordings of students’ conversations for both learners’ 
or teacher’s subsequent analysis can be used. 

(Example: The teacher gives students a task to get 
ready for a job interview. There are three candidates 
and one interviewer. The teacher announces the 
event and “hides away”. The interviewer conducts 
interviews and finally needs to take a decision. The 
teacher “appears” to tell the interviewer about the 
strong points of the candidates to support each of 
them and simultaneously correct students’ speaking 
mistakes (if any) and “hides away” again. The final 
decision is taken by the interviewer and discussed 
by all the candidates.) The key feature of natural 
communication is that students are provided with 
such contexts in which the implementation of the act 
of communication in a foreign language becomes an 
urgent necessity and is highly motivated by the needs 
of communication. 

Besides the group work in the classroom, there are 
some other forms of group work: student conferences, 
round tables, excursions (students may take turns 
acting as a guide), etc. The main condition is that the 
teacher should not correct students by interrupting the 
speech act; only help or suggest something, if necessary 
(recordings for subsequent analysis can be used).

Another anxiety-coping technique applicable 
to L2 acquisition is project work which focuses on 
completing communication tasks, so that learners can 
practice a range of skills, especially speaking. Project-
based learning (PBL) widely discussed in academic 
setting (Behizadeh, 2014; Chen, Yang, 2019; Guo et 
al., 2020; Park, Hiver, 2017) is traditionally defined 
as a systematic teaching and learning method, which 
engages students in complex, real-world tasks that 
result in a product or presentation to an audience 
(Chen, Yang, 2019) or as “a systematic teaching 
method that engages students in learning knowledge 
and skills through an extended inquiry process 
structured around complex, authentic questions and 
carefully designed products and tasks” (Behizadeh, 
2014: 100). 

PBL is generally considered an alternative to 
traditional, teacher-led instruction and is believed to 
have a medium to large positive effect on students’ 
academic achievement (Chen, Yang, 2019). There 
are relatively few works in which project-based L2 
learning is carefully described (Park, Hiver, 2017; 
Romanov, Snegurova, 2017), but it is claimed that 
since projects are planned, executed, and assessed 
by students collaboratively, L2 anxiety may be 
meaningfully transformed by focusing on the learning 
process and on mechanisms for cooperative learning, 
so language learning anxiety decreases as a function 
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of project-based learning; project-based L2 learning 
helps students develop a previously lacking ideal 
L2 self, better regulate L2 anxiety, and sustain and 
consolidate L2 self-efficacy (Park, Hiver, 2017).

Project work can be exemplified by students’ 
presentations on typical situations of everyday 
interactive context (places of interest, public transport, 
train stations, cafes and restaurants, etc.). Students 
have a chance to explore real life and acquire the 
skills and knowledge necessary for oral form of L2 
communication (possible tasks to be done: to order a 
drink and a sandwich in a bar, ask how much it is and 
understand the price; to ask for directions in the street 
and follow them; to get a taxi to a famous place; to 
leave a message, etc.). 

Based on the information obtained through 
communication with native speakers, the participants 
of group projects get ready their IT presentations. 
Project presentations are held as an informal 
communication with all the teachers and students 
who wish involved. Humor, jokes are welcome. 
Students have no fear of mistakes which contributes 
to the natural course of L2 speaking performance. The 
teachers working with these students sit among the 
listeners, laugh at jokes, applaud successful remarks 
and ask questions on an equal basis with the students; 
and this fully neutralizes teachers’ dominant function. 

Project work as a type of educational activity enriches 
L2 learners with a significant amount of linguistic and 
socio-cultural information. PBL greatly contributes to 
the development of students’ communication skills, 
helps them to adapt to foreign language environment, 
as well as to consolidate host nation stereotypes.

Conclusions. Thus, as the stress is an inevitable 
part of everyday life and particularly common for 
college students, it is very important for them to 
learn how to cope with difficult life situations by 
themselves. Important coping strategies (to address 
the physical symptoms of stress) may include good 
sleep hygiene, self-soothing techniques, healthy diet, 
regular physical activity and sports. 

As for a foreign language anxiety among 
learners, it is the L2 teacher who has a great share 
of responsibility for creation of an interactive, 
comfortable, stimulation L2 classroom. We propose 
the following anxiety-coping techniques applicable to 
L2 acquisition: group work (role-playing within the 
given contexts) without an explicit control from the 
teacher and project-based learning which are crucial 
for L2 speaking performance. Psychological state 
and academic progress of L2 learners depend on a 
number of factors. L2 teaching techniques employed 
either increase a foreign language anxiety in students 
or help cope with it.
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ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 
У СЕРЕДНІХ КЛАСАХ

У статті проаналізовано методологію вивчення української мови у середніх класах. Автори розглядають при-
чини низької активності учнів під час уроків і пропонують методи, що сприяють кращому засвоєнню матеріа-
лу, класно-урочної системи, яка покликана реалізувати здібності учнів, розвинути їх інтелектуальні можливості. 
З цією метою С. Романчук і Т. Чичина пропонують застосовувати інтерактивні методи, які й розглядають у праці. 

Для активізації пізнавальної діяльності розробляються все нові методи та прийоми. Ефективність наявних 
засобів різна та змінюється під впливом часу. Нині педагог повинен володіти сучасними ефективними методами 
для активізації учнів у процесі навчання. Це стосується різних вікових категорій і сфер знань.

Дослідження проводилося у два етапи. На першому було обрано фактичний матеріал для написання нашої 
наукової праці – викладання української мови та літератури у 5-8 класах у шкільному приватному закладі міс-
та Кам’янка-Дніпровська Запорізької області «Ліцей «Живе Каміння» студенткою Українського гуманітарного 
інституту Чичиною Тетяною Олексіївною, яка здобуває вищу освіту за спеціальністю «Початкова освіта».  
На другому етапі – обґрунтовано інтерактивні методи вивчення української мови для учнів середніх класів. Для 
активізації навчального процесу Чичина Т. О. використовує такі методи: «Відтягнута відгадка», «Диктант-
аналог», «Своя опора», «Спіймай помилку», «Ану повчителюй», «Опитування ланцюжком», «Кросворд», рольові 
ігри «Що?, Де? Коли?», «Брейн-ринг» та інші.

У зв’язку з тим, що діти останніми роками більше часу проводять вдома із ґаджетами, дистанційне навчан-
ня набирає обертів, а кількість членів сім’ї, частіше за все, невелика, вони просто не можуть оцінити, що гра-
ти по-справжньому можна й під час навчання. Процес пізнавальної активності у таких випадках найкращий. 
Запропоновані у нашій праці інтерактивні методи викладання сприятимуть активізації навчального процесу 
школярів і розвиватимуть розумову та фізичну здатність реалізовувати свої задатки.

Ключові слова: українська мова, інтерактивні методи, активізація навчальної діяльності.
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INTERACTIVE STUDY METHODS OF THE UKRAINIAN LANGUAGE 
IN THE MIDDLE CLASSES

The article analyzes the methodology of studying the Ukrainian language in middle grades. The author considers the 
reasons for low student activity during lessons and offers methods that promote better learning, because the classroom 
system is designed to realize the abilities of students, to develop intellectual abilities. To this end, S. Romanchuk and 
T. Chichina proposes to use interactive methods, which he considers in the proposed work.

To intensify cognitive activity, new methods and techniques are being developed. The effectiveness of available tools 
varies and changes over time. Today, the teacher must have modern effective methods to activate students in the learning 
process. This applies to different age categories and areas of knowledge.

The study was conducted in two stages. The first selected factual material for writing our research paper – teaching 
Ukrainian language and literature in grades 5-8 in a private school in Kamyanka-Dniprovska, Zaporizhia region Lyceum 
“Living Stones” student of the Ukrainian Humanities Institute Chichina Tatiana Alekseevna, who is graduating education 
in the specialty “Primary Education”. At the second stage, interactive methods of learning the Ukrainian language 
for middle school students are substantiated. To intensify the educational process Chichina T. O. uses methods such as 
“Delayed guess”, “Dictation-analogue”, “Your support”, “Catch a mistake”, “Teach Ana”, “Chain poll”, “Crossword”, 
role-playing games “What? Where? When?”, “Brain Ring” and others.

Due to the fact that children in recent years spend more time at home with gadgets, distance learning is gaining 
momentum, and the number of family members is often small, children simply can not appreciate that you can really 
play and under training time. The process of cognitive activity in such cases is the best. The interactive teaching methods 
offered in our work will promote the activation of the educational process of schoolchildren and will develop the mental 
and physical ability to realize their talents.

Key words: Ukrainian language, interactive methods, activation of educational activity.

Постановка проблеми. Згідно із Законом 
України про освіту, «метою освіти є всебічний 
розвиток людини як особистості та найвищої 
цінності суспільства» і кожен педагог має своєю 
ціллю забезпечити високий рівень навчально-
виховного процесу. А це можливо, коли учні заці-
кавлені процесом навчання та беруть в уроках 
активну участь. 

Сучасна система освіти вимагає від вчителя 
володіння різними методами навчання. Окрім кла-
сичних, особливу увагу слід звернути на ті засоби 
та прийоми, що активізують роботу учнів на 
уроці. Такими нині є інтерактивні методи викла-
дання. З огляду на вимушене онлайн-навчання, 
вчителю-предметнику варто врахувати вікові пси-
хологічні параметри учнів, які здебільшого під 
примусом батьків або рідних виконують постав-
лені перед ними завдання. Тому в таких умовах 
зацікавити дітей вивчати українську мову досить 
важко, адже в середніх класах вони майже всі 
гіперактивні, мають розсіяну увагу і, що найпри-
кріше, не завжди вчитель для них є авторитетом. 
Тому педагогові насамперед необхідно докласти 
чимало зусиль для того, щоб налагодити контакт 
зі здобувачами освіти, а вже потім «декорувати» 
уроки різними методами.

Для активізації пізнавальної діяльності роз-
робляються все нові методи та прийоми. Ефек-
тивність наявних засобів різна і змінюється під 

впливом часу. Нині педагог повинен володіти 
сучасними ефективними методами для активіза-
ції учнів у процесі навчання. Це стосується різ-
них вікових категорій і сфер знань. Оволодіння 
українською мовою у 5-8 класах не є винятком, 
тому пошук ефективних методів активізації учнів 
під час вивчення української мови у 5-8 класах є 
досить актуальним.

Аналіз досліджень. Проблема активності 
пізнавальної діяльності знайшла відображення 
у роботах вітчизняних педагогів Л. І. Карміної, 
Л. В. Рачкової, Є. М. Рябчинської, В. О. Тюріної 
та інших. Чинники, які впливають на підвищення 
пізнавальної діяльності та активності, вивчали 
М. С. Вартанян, Н. Ф. Тализіна й інші.

Питання активізації пізнавальної діяльності 
учнів на уроках української мови розглядає 
у своїй праці К. І. Пінчук (Пінчук, 2019). На 
її думку, найефективнішими засобами підви-
щення інтересу в учнів до знань є використання 
елементів інтерактивного навчання. У своїй 
практиці вона віддає перевагу таким методам, 
як рольова гра, дискусія, евристича бесіда та 
метод проектів.

С. В. Колодич у своїй праці (Колодич, 2019) 
теоретично обґрунтовує проблеми активізації піз-
навальної діяльності учнів на уроках української 
мови та розглядає методи активізації, які базу-
ються на пізнавальних і ситуаційних завданнях.  
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Багато різних методів і шляхів активізації  
пізнавальної діяльності учнів на уроках україн-
ської мови вивчає у своїй роботі Я. М. Стойко  
(Стойко, 2016).

Мета статті – проаналізувати інтерактивні 
методи вивчення української мови в середніх кла-
сах як засоби активізації роботи на уроці.

Виклад основного матеріалу. Класно-урочна 
система вимагає побудувати роботу так, щоб учні 
змогли реалізувати свої здібності, інтелектуально 
розвиватися, щоб у майбутньому стати успіш-
ними фахівцями. На нашу думку, найкращим у 
такому випадку є застосування інноваційних під-
ходів. Вчителю потрібно звичайний урок перетво-
рити в інтерактивний, застосовуючи різні методи.

Насамперед обґрунтуємо сутність інтерактив-
ного підходу. Він полягає у тому, що навчаль-
ний процес відбувається в постійній активній 
взаємодії учнів. І вчитель, і учень є рівноправ-
ними суб’єктами навчання. Інтерактивні підходи 
базуються на моделюванні життєвих ситуацій, 
використанні різних ігор, спільному вирішенні 
окреслених проблем. Саме завдяки роботі у 
групах учні мають змогу сформувати лідерські  
здібності, навчитися працювати в колективі, 
прислухатися до думок інших членів команди. 
У такому віці школярам важливо знайти себе, 
визначити свої сильні та слабкі сторони. Ми пере-
конані, що зазначений напрям організації навчаль-
ного процесу сприятиме становленню успішної 
мовної особистості. 

У цій науковій розвідці ми розкриємо інтер-
активні методи, що використовуються на уроках 
вивчення української мови в середніх класах. 
Спостереження над роботою учнів під час таких 
уроків дають підстави стверджувати, що таким 
чином їм вдається краще засвоїти матеріал. Крім 
того, вчитель та учень деколи навіть міняються 
ролями: учень стає лідером групи і «навчає» 
своїх однолітків. Звичайно, на такому уроці трохи 
шумно. Але автори статті не вважають це пробле-
мою, адже краще, щоб учні були активними, ство-
рювали робочий шум, не боялися висловлювати 
свої думки, аніж, щоб у класі була ідеальна тиша, 
але діти сумували.

У теорії й практиці існують різні підходи до 
розуміння інтерактивного навчання. Зокрема, 
практичні працівники початкової школи, автори 
сайту «Лицем до дитини» (авторська назва) на 
основі власного розуміння сутності інтерактив-
ності інтерактивне навчання розуміють як таке, 
яке дає змогу учням спільно, взаємно, обопільно 
та вкупі, жваво, енергійно й рухливо займатися під 
час навчального процесу (рис. 1).

 

Рис. 1. Сутність інтерактивності

Джерело: https://www.lycem-do-dytyny.com/interaktyvni-
metody-navchannia

Психологічно між учнями переважає добро-
зичливе ставлення. На початку та по закінченню 
семестру діти налаштовані на спільну роботу з 
вчителем і показують досить високі результати. 
Вважаємо, що використання деяких методів із 
педагогічної майстерності допоможе у підтримці 
активного пізнавального інтересу в учнів.

Цілком слушною вважаємо думку Н. В. Кудикіної 
про значення інтерактивних форм і методів: «Мето-
дичне забезпечення інтерактивного навчання ґрун-
тується на діалогічній взаємодії суб’єктів навчання, 
яка реалізує суб’єкт-суб’єктну взаємодію учасни-
ків педагогічного процесу, їхню самоактуалізацію 
і самоорієнтацію. Інтерактивне навчання в такому 
разі передбачає перетворення суперпозиції вчи-
теля й субординізованої позиції учня в особистісно 
рівноправну позицію» (Кудикіна, 2017: 8). Вона й 
дає дитині можливість бути суб’єктом навчальної 
діяльності, що сприяє практичній реалізації її праг-
нення до саморозвитку, самоствердження. Визна-
чальну роль в інтерактивному навчанні з огляду 
на реалізацію особистісно-орієнтованого підходу 
до дитини має соціокультурний діалог у системі 
«педагог – учень», що будується на основі її розу-
міння, прийняття і визнання.

Фактичним матеріалом для написання нашої 
наукової праці слугувало викладання української 
мови та літератури у 5-8 класах у шкільному 
приватному закладі міста Кам’янка-Дніпровська 
Запорізької області «Ліцей «Живе Каміння». 
Ми звернули увагу на пасивність учнів під час 
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навчального процесу. При цьому відповідність 
типу, структурі, методам і прийомам уроку була 
здійснена, здоров’язбережувальної функції 
навчально-виховного процесу дотримано.

Сучасні педагоги М. С. Вартанян, С. В. Коло-
дич у своїй практиці широко використовують 
різні методи активізації учнів у вивченні україн-
ської мови. Т. Чичина широко продукує такі з них:

Метод «Відтягнута відгадка». Це гарний 
складник проблемного навчання. Вчитель під час 
уроку задає загадку і каже, що відгадку діти почу-
ють за хвилину до кінця уроку. Активність учнів 
зберігається, тому що зберігається інтрига.

Метод «Диктант-аналог». Вчитель називає 
слова, а діти записують у зошит аналогічні слова 
з такими ж орфограмами, а потім пояснюють їх 
написання.

Метод «Своя опора». Вчитель дає групі силь-
них школярів творче домашнє завдання, щоб вони 
склали на аркуші великого формату схему-опо-
рний конспект вивченої теми. Потім на уроці інші 
учні відповідають по вивченій темі за допомогою 
цієї схеми, а її автори їм допомагають.

Метод «Спіймай помилку». Вчитель при 
викладанні матеріалу навмисне робить помилку 
та просить учнів знайти її.

Метод «Ану повчителюй». Вчитель призначає 
одного з учнів підготуватися до наступного уроку, 
щоб він міг замість вчителя викласти новий матеріал.

Метод «Опитування ланцюжком». За цього 
методу передбачається розгорнута та логічно 
зв’язана відповідь. Вчитель просить відповісти 
спочатку одного учня, потім перериває його у 
будь-якому місці та просить іншого учня продо-
вжити відповідь, а потім ще одного. 

Метод «Кросворд». Вчитель готує сам або дає 
завдання сильним учням підготувати кросворд 
по темі, а потім використовує його на уроці для 
інших учнів.

Досвід роботи вчителем у школі переконує, що 
важливим інтерактивним методом також є гра. Дове-
дено, що цікаві ігрові заняття підвищують ефектив-
ність сприймання учнями навчального матеріалу, 

вносять елементи цікавості, наповнюють позитив-
ними почуттями і підвищують рівень успішності 
учнів. В. О. Сухомлинський наголошував: «Гра – це 
величезне світле вікно, крізь яке в духовний світ 
дитини вливається життєдайний потік уявлень, 
понять про навколишній світ. Гра – це іскра, що 
засвічує вогник допитливості. То що ж страшного 
у тому, що дитина вчиться писати граючись, що на 
якомусь етапі інтелектуального розвитку гра поєд-
нується із працею» (Сухомлинський, 1977: 95).

Нам імпонує думка Я. А. Коменського про 
навчання у грі: «Альфою і Омегою нашої дидак-
тики нехай буде пошук і відкриття способу, за 
якого б вчителі менше навчали, а учні – більше б 
навчалися» (Коменський, 1965: 162).

Гра «Що? Де? Коли?». Учні читають текст, 
а потім формулюють до нього шість журналіст-
ських питань: що? де? коли? чому? як? навіщо?

Метод «Рольової гри». Під час уроку учні 
беруть на себе різні соціальні ролі.

Гра «Брейн-ринг». Клас ділиться на дві команди. 
Вони по черзі виконують завдання і отримують 
оцінки за кожне з них. Суддями можуть бути інші 
вчителі.

Дослідивши методи педагогічної майстер-
ності, бачимо, що важливу роль має мотива-
ція теоретичного та практичного виучуваного  
матеріалу та активізація діяльності учнів, залу-
чення їх у процес самостійного пошуку.

Висновки. У зв’язку з тим, що діти останніми 
роками більше проводять часу вдома із ґаджетами, 
дистанційне навчання набирає обертів, а кількість 
членів сім’ї, частіше за все, невелика, діти про-
сто не можуть оцінити, що грати по-справжньому 
можна й під час навчання. 

Запропоновані у нашій праці інтерактивні 
методи викладання сприятимуть активізації 
навчального процесу школярів. На нашу думку, 
вони також розвиватимуть розумову й фізичну 
здатність реалізовувати свої задатки. Подальший 
розгляд зазначеної наукової проблеми вбачаємо у 
з’ясуванні психолінгвістичних чинників, які впли-
вають на процес пізнавальної діяльності дитини. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Вартанян М. С. Педагогические условия формирования познавательных интересов у подростков (на материале 

биологических наук и физической культуры) : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. пед. наук. 13.00.01. Ереван, 
1992. 21 с.

2. Колодич С. В. Активізація пізнавальної діяльності на уроках української мови та літератури. Рівне, 2019. 63 с. 
URL: https://vseosvita.ua/library/aktivizacia-piznavalnoi-dialnosti-na-urokah-ukrainskoi-movi-ta-literaturi-178231.html.

3. Коменский Я. А. Великая дидактика : Избр. соч. Москва : Педагогика, 1965. 596 с.
4. Кудикіна Н.В. Інтерактивні форми і методи навчання української мови в початкових класах шкіл із російською 

мовою викладання: теорія і методика. Київ : Видавничий дім «Сам», 2017. 128 с.
5. Пінчук К. І. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках української мови та літератури.  

URL: https://naurok.com.ua/aktivizaciya-piznavalno-diyalnosti-uchniv-na-urokah-ukra-nsko-movi-ta-literaturi-102877.html.

Романчук С., Чичина Т. Iнтерактивнi методи вивчення української мови у середнiх класах



Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 36, том 3, 2021102

Мовознавство. Лiтературознавство

6. Рачкова Л. В. Управління навчально-пізнавальною діяльністю школярів у процесі вирішення ними дидактич-
них ситуацій : автореф. дис. на здоб. ступ. канд. пед. наук. 13.00.01. Харків, 1996. 23 с.

7. Рябчинська Є. М. Організація навчально-пізнавальної діяльності школярів в умовах комп’ютерного навчання : 
автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. пед. наук. 13.00.01. Харків, 1994. 24 с.

8. Сухомлинський В. О. Серце віддаю дітям. Вибрані твори: у п’яти томах. Київ : Рад. школа, 1977. Т. 3. 95 с.
9. Стойко Я. М. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках української мови і літератури, 2016.  

URL: https://yaroslavastoiko.wordpress.com/2016/03/20/активізація-пізнавальної-діяльності/

REFERENCES
1. Vartanian M. S. (1992) Pedahohycheskye uslovyia formyrovanyia poznavatelnыkh ynteresov u podrostkov  

(na materyale byolohycheskykh nauk y fyzycheskoi kulturы [Pedagogical conditions of formation of cognitive interests at 
teenagers (on a material of biological sciences and physical culture)]. Avtoref. dyser. na soysk. uchen. step. kand. ped. nauk. 
13.00.01. Erevan, 1992. 21 p. [in Russian].

2. Kolodych S. V. (2019) Aktyvizatsiia piznavalnoi diialnosti na urokakh ukrainskoi movy ta literatury. [Activation of 
cognitive activity in the lessons of Ukrainian language and literature]. Rivne, 2019. 63 p. URL: https://vseosvita.ua/library/
aktivizacia-piznavalnoi-dialnosti-na-urokah-ukrainskoi-movi-ta-literaturi-178231.html [in Ukrainian].

3. Komenskyi Ya. A. (1965). Velykaia dydaktyka. Great didactics: Yzbr. soch. Moskva : Pedahohyka, 1965. 596 p. 
[in Russian].

4. Kudykina N. V. (2017). Interaktyvni formy i metody navchannia ukrainskoi movy v pochatkovykh klasakh shkil iz 
rosiiskoiu movoiu vykladannia: teoriia i metodyka. [Interactive forms and methods of teaching the Ukrainian language in 
primary schools with Russian as the language of instruction: theory and methodology]. Kyiv : Vydavnychyi dim “Sam”, 
2017. 128 p. [in Ukrainian].

5. Pinchuk K. I. (2019). Aktyvizatsiia piznavalnoi diialnosti uchniv na urokakh ukrainskoi movy ta literatury. [Activation 
of cognitive activity of students in lessons of Ukrainian language and literature]. URL: https://naurok.com.ua/aktivizaciya-
piznavalno-diyalnosti-uchniv-na-urokah-ukra-nsko-movi-ta-literaturi-102877.html [in Ukrainian].

6. Rachkova L. V. (1996). Upravlinnia navchalno-piznavalnoiu diialnistiu shkoliariv u protsesi vyrishennia nymy 
dydaktychnykh sytuatsii. [Management of educational and cognitive activity of schoolchildren in the process of solving 
didactic situations by them] : avtoref. dys. na zdob. stup. kand. ped. nauk. 13.00.01. Kharkiv, 1996. 23 p. [in Ukrainian].

7. Riabchynska Ye. M. (1994). Orhanizatsiia navchalno-piznavalnoi diialnosti shkoliariv u umovakh kompiuternoho 
navchannia. [Organization of educational and cognitive activities of schoolchildren in terms of computer learning] : аvtoref. 
dys. na soysk. uchen. step. kand. ped. nauk. 13.00.01. Kharkiv, 1994. 24 p. [in Ukrainian].

8. Sukhomlynskyi V. O. (1977). Sertse viddaiu ditiam [I give my heart to children]. Vybrani tvory: v 5 tomakh. Kyiv : 
Rad. shkola, 1977. T. 3. 95 p. [in Ukrainian].

9. Stoiko Ya. M. (2016). Aktyvizatsiia piznavalnoi diialnosti uchniv na urokakh ukrainskoi movy i literatury. [Activation 
of cognitive activity of students in lessons of Ukrainian language and literature]. URL: https://yaroslavastoiko.wordpress.
com/2016/03/20/активізація-пізнавальної-діяльності/



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

Slipetska V. Outlining the issues of linguistics of emotions in the system of views...

UDC 81’23’42(091)
DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863/36-3-18

Vira SLIPETSKA,
orcid.org/0000-0002-2569-0197

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Germanic Languages and Translation Studies

Educational and Scientific Institute of Foreign Languages
of Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University

(Drohobych, Lviv region, Ukraine) vslipetska@ukr.net

OUTLINING THE ISSUES OF LINGUISTICS OF EMOTIONS IN THE SYSTEM 
OF VIEWS OF CHARLES BALLY AND LEV BULAKHOVSKY

The article focuses on analyzing the issues of linguistics of emotions in the system of views of Charles Bally and Lev 
Bulakhovsky. Linguistics of emotions is a new direction in linguistics. It has its history and formation stages. Linguistics 
of emotions is formed on the margin of different sciences: linguo-philosophy, taking into account semantics, pragmatics, 
psycholinguistics, linguo-culturology, linguo-conceptology, ethno-linguistics, gender linguistics, etc. The goal of the 
article is to outline the issues of linguistics of emotions in the system of views of Charles Bally and Lev Bulakhovsky. 

Charles Bally emphasized that the most important are the emotional and affective components of speech. He elaborated the 
system of stylistic parameters to describe speech, taking into account the impact of emotions and feelings on the language. He 
considered the expression of “subjectivity” in the language as the widest possible range of means of reflecting the personality 
and emotions of the speaker. His main contribution to the theory of language is considered to be the concept of modality. 

Lev Bulakhovsky was convinced that our emotions and feelings are verbalized and grammaticalized. The researcher 
considered an obligatory emotional component in the structure of the language personality. According to Lev Bulakhovsky 
the theory of fiction language is valuable, in particular, because, in contrast to the usual intellectual guidelines of 
semantics, it focuses far more on an emotional aspect of the language. 

The scholar also focused on the formation of an emotional vocabulary system. The researcher also notes that emotions 
are clearly verbalized in polemical texts of the Ukrainian authors. A separate research of the scientist is directly devoted 
to psycho-linguistics, which he called the psychology of the language. According to Lev Bulakhovsky, great emotionality 
is contained in the paremic units. Focusing on the trends in the development of literary languages, Lev Bulakhovsky 
believes that the language offers a number of tools for the representation of emotionality and affectivity.
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ОКРЕСЛЕННЯ ПРОБЛЕМАТИКИ ЛІНГВІСТИКИ ЕМОЦІЙ 
У СИСТЕМІ ПОГЛЯДІВ ШАРЛЯ БАЛЛІ ТА ЛЕВА БУЛАХОВСЬКОГО

Статтю присвячено аналізу проблематики лінгвістики емоцій у системі поглядів Шарля Баллі та Лева  
Булаховського. Лінгвістика емоцій як напрям мовознавства скерована на розуміння світу емоцій крізь мову не 
просто як накопичення явищ і фактів, а як осмислення цих фактів і явищ у сукупності – як цілісність. Шарль 
Баллі як і деякі інші представники Женевської школи, вважав, що мовлення відображає всі аспекти життя. 
Думки, що в ньому відображаються, мають не лише інтелектуальну природу, вони включають і спонукання до 
дії, емоції, бажання і волю. 

Шарль Баллі наголошував, що найбільш важливими є емоційно-афективні компоненти мовлення – форми, 
що зникають і змінюються через множинність смислових відтінків. Його дослідження в цій галузі нині стали 
загальноприйнятими, однак не відразу знайшли розуміння в сучасному йому науковому світі: мовознавцям зда-
валося, що аналіз явищ, які не підлягають суворій регламентації, суперечать логіці наукового мислення. Шарль 
Баллі вклав новий зміст у термін «стилістика», відділивши лінгвістичну стилістику від традиційних досліджень 
літературно-художніх стилів. Вчений почав розробляти систему стилістичних параметрів для опису мовлення 
з урахуванням впливу на мову емоцій та почуттів.
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Лев Булаховський був переконаний, що наші емоції і почуття вербалізуються і граматикалізуються, своєрід-
но виражаючись на усіх мовних рівнях, що найбільш виразно можна простежити в мові художньої літератури. 
На думку Лева Булаховського, велику емоційність містять паремійні одиниці. Дослідник вважав обов’язковим 
емоційний компонент у структурі мовної особистості. 

Вчений звернув увагу на формування системи емоційної лексики. Дослідник підмітив й те, що емоції виразно 
вербалізуються в полемічних текстах українських авторів. Окрема розвідка вченого безпосередньо присвячена 
психолінгвістиці, яку він називав психологією мови. На думку науковця, мова пропонує низку інструментів для 
відображення емоційності та афективності.

Ключові слова: лінгвістика емоцій, система поглядів, Шарль Баллі, Лев Булаховський, емоційно-афективні 
компоненти мовлення, система емоційної лексики, емоційність та ефективність.

Introduction. Linguistics of emotions is a new 
direction in linguistics and it is formed on the margin 
of different sciences: linguo-philosophy, taking into 
consideration semantics, pragmatics, psycholinguistics, 
linguo-culturology, linguo-conceptology, ethno-
linguistics, gender linguistics, etc. Linguistics of 
emotions integrates the knowledge of a number of 
linguistic tendencies into a coherent system.

Emotions were the subject of the research by 
Charles Darwin, who elaborated the biological 
concept of emotions, according to which typical 
“emotional movements” were interpreted by him as 
a rudiment of important instinctive manifestations 
(Slipetska, 2017). In the middle of the ХІХth century, 
the most promising was the psychology of nations 
(in German – “Völkerpsychologie”), elaborated by 
W. Wundt. The issue of linguistics emotion was 
raised in the works of O. Potebnia (1835-1891), first 
of all in his key monograph “Thought and Language” 
(Slipetska, 2017). 

The goal of the article is to outline the issues 
of linguistics of emotions in the system of views of 
Charles Bally and Lev Bulakhovsky.

The goal of the research requires the fulfillment 
the following objectives:

a) to elucidate the system of views on emotions 
by Charles Bally;

b) to highlight the system of views on emotions 
by Lev Bulakhovsky.

Presentation of the Results. At the end of the 
XIXth – the first half of the XXth century Charles Bally 
(1865-1947), who belonged to the first generation of 
the Geneva School of Sociology in Linguistics, did 
his scientific researches. Ch. Bally, like some other 
members of the Geneva school, believed that speech 
reflects all aspects of life. The thoughts reflected in 
speech are not only intellectual in nature, they include 
the urge to act, emotions, desires and will. 

Ch. Bally emphasized that the most important are 
the emotional and affective components of speech – 
the forms, which that disappear and change due to 
the multiplicity of shades of meaning (Bally, 1955). 
Nowadays, his research in this area has become 
commonplace, but it was not immediately understood 

in Ch. Bally’s scientific world: linguists thought that 
the analysis of phenomena that are not the subject 
to a strict regulation, are contrary to the logic of 
scientific thinking. Ch. Bally added a new meaning 
to the term “Stylistics”, singling out linguistic 
stylistics, which he defined as “the science of means 
of expression” (Bally, 1955). It was Ch. Bally, who 
began to elaborate the system of stylistic parameters 
to describe speech, taking into account the impact of 
emotions and feelings on the language.

Thus, we should emphasize that according to 
Ch. Bally linguistic stylistics studies the whole 
language from the point of view of affectivity, 
because, as he noted, the ways of expressing the 
affective can be phonetic, lexical and grammatical. 
However, according to Ch. Bally stylistics does not 
give preference to the affective over the intellectual, 
it studies them in interaction, as well as in the 
proportions, in which they are mixed to give rise to a 
particular type of a linguistic expression.

Ch. Bally's main theme was the study of the 
expression of “subjectivity” in the language, which he 
understood as the widest possible range of means of 
reflecting the personality and emotions of the speaker. 
These aspects motivated his interest in stylistics, 
which the scientist considered an independent 
linguistic discipline. The most important work 
of Ch. Bally is “General and French Linguistics” 
(in French – Linguistique générale et linguistique 
française, 1932), in which the ideas about the nature of 
variability and evolution of the language, morphology 
and syntax, the specifics of the grammatical structure 
of the French language, etc., are represented. 

However, his main contribution to the theory of 
language is considered to be the concept of modality 
and communicative organization of the sentence. 
This theory is also partly based on the theoretical 
foundations of psycholinguistics, as it actualizes the 
problem of the connection of emotions and feelings 
with the categories of modality and evaluation, 
because the scientist professed emotivism, based on 
the actualization of emotions and feelings as motives 
for behaviour, which is consistently reflected in 
speech as a type of a human activity. 
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The scientist actualized the theory of a sensory 
cognition, considering it as a conditional level of a 
cognitive activity, which is singled out in the theoretical 
analysis to understand the input components of 
knowledge. A human cognition is impossible without 
fixation nerve signals. A sensory cognition is an 
opening of the world to a person: it gives the human 
intellect the initial impulses to develop its activity, it 
orients a person in reality and promotes the formation 
in his mind of certain images consisting of sensory 
data and connections between them.

L. Bulakhovsky (1888-1961), O. Potebnia’s 
student, consistently implemented O. Potebnia’s 
conceptual principles, developing them, which 
primarily concerns psycholinguistics and linguistics 
of emotions. However, the scientist accepted the 
postulates of his predecessors especially W. Wundt 
and Ch. Bally. 

L. Bulakhovsky was convinced that our emotions 
and feelings are verbalized and grammaticalized, 
uniquely expressed at all language levels, which can 
be most clearly traced in the language of fiction, in 
particular, actualizing the conception of W. Wundt 
on collective psychology, L. Bulakhovsky wrote, 
that “the theory of fiction language is valuable, in 
particular, because, in contrast to the usual intellectual 
guidelines of semantics, it focuses far more on 
an emotional aspect of the language, it takes into 
account the fact that the emotional elements, various 
feelings permeate the language and therefore, it can 
be correctly imagined only inseparably from them. 

When we speak, we not only express our thoughts 
and narrations, but also express the feelings by means 
of words, which accompany our thoughts and ideas 
in one way or another. Our “I/Ego” is repeatedly 
reflected in our speech, and we as personalities 
and bearers of the psychology of certain groups 
are actually deprived of the ability to speak so, that 
our attitude to the objective content of what is said 
does not hide in itself the moments of evaluation, the 
statement of various pleasant or unpleasant feelings 
associated with them, and the signs of our willingness 
to react in one way or another. 

The means of expression for us are the selection of 
synonymous words and forms, and special peculiarities 
of morphology and word order, and psychological 
peculiarities of individual sounds, and an infinite 
variety of shades of timbre, when they go beyond the 
most typical qualitative differences of the sounds of 
a particular language, and the whole rhythmic and 
melodic side of speech with its variations in strength, 
tone, longitude, pauses” (Bulakhovsky, 1975, V. 1). 
As we can see, being ahead of time, L. Bulakhovsky 
considered an obligatory emotional component in 

the structure of the language personality. In addition, 
L. Bulakhovsky proved that “the role of a powerful 
expression of the feelings of the people in their native 
language belonged to Taras Hryhorovych Shevchenko 
(1814-1861). 

It is owing to Taras Shevchenko that the Ukrainian 
language in writing acquires a literary significance, 
gains recognition and respect, especially among the 
people, who gave birth to the language and nurtured 
it, as well as among other Slavic peoples, in which 
his poetry finds a response to its subject matter, 
images, the range of emotions inherent in it and 
the skill of expression” (Bulakhovsky, 1975, V. 1). 
L. Bulakhovsky notes that it was T. Shevchenko, 
who set in motion “the richness of emotional means 
(from expressions of a fiery anger to the most tender 
kindness) of the language of the broad masses of the 
peasantry of the Dnieper region; a solemn and partly 
emotionally sensible element and vivid phraseology 
of Church Slavonic in their distinctly artistic 
orientation and all that from the current language of 
the Ukrainian village, which could not be avoided 
by poetry, which arose in the soul of the observant 
and with all sympathies associated with the common 
people of a poet-serf” (Bulakhovsky, 1975, V. 2). 

The scholar also focused on the formation of a 
system of emotional vocabulary, noting that “the 
history of emotional vocabulary is characterized by 
the scope gained by writers using abusive words and 
their selection, which in view of modern rules of a 
literary ethics sometimes seems rude and vulgar” 
(Bulakhovsky, 1975, V. 1). The scholar's attention is 
focused on the manifestation of negative emotions, 
which is represented by the use of abusive vocabulary, 
appropriate interjections, the theory of which was 
developed by O. Potebnya. L. Bulakhovsky studied 
this aspect taking into consideration the data of other 
languages, in particular, Polish.

In a special research, L. Bulakhovsky analyzed 
emotional vocabulary, reflecting on the path of its 
entry into a literary speech. He believes that “against 
the replenishment of the literary dictionary with signs 
of new concepts, important is the penetration into it 
a specifically emotional vocabulary, too low, that for 
some time lives only as inherent in the lower social 
strata of the society. In a literary language, at first 
it penetrates as a genre, as the language of fiction 
characters, causing, whether the narrator wants it or 
not, a more or less contemptuous or condescending 
attitude to the depicted “lower social strata of the 
society”. During political and social changes, it, 
this affective vocabulary of the lower circles of the 
society, wins the rights as a real layer of permitted 
ways of speech in a literary use and satisfies, among 
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other things, the needs of the language not so much 
in enriching its content as in increasing a stylistic 
flexibility” (Bulakhovsky, 1975, V. 1). In this case, 
L. Bulakhovsky develops the ideas of Charles Bally. 

The researcher also noted that emotions are 
clearly verbalized in polemical texts of the Ukrainian 
authors, noting that “I. Vyshensky, all his constricted 
temperament, compressed by the conditions of a 
monk, poured out in those places of his polemical 
works, which by their subject matter directed him 
to the sources of the life familiar to him, to the 
expression of the angry feelings of the masses, with 
its vivid phraseology” (Bulakhovsky, 1975, V. 1). 

A separate research of the scientist is directly 
devoted to psycho-linguistics, which he called 
the psychology of the language. The researcher 
emphasized that psycho-linguistics did not have an 
outlined object and subject, objectives, methodology 
at that time, i.e., the science was just being formed, 
although there were many researches, cf.: “Psychology 
of the language is a large area of linguistic studies 
without the exact content of its object and without 
clearly defined boundaries. Psychology of the 
language usually includes a range of different issues, 
more or less related to the fact that they are all 
“psychological”, i.e., reflect their belonging to the 
inner world of a human being and get the explanation 
of the phenomena and factors, according to which 
this complex and capricious, very active device 
operates. The psychology of nations (in German: 
Völkerpsychologie), widely elaborated developed by 
W. Wundt, is considered to be particularly promising” 
(Bulakhovsky, 1975, V. 1). L. Bulakhovsky described 
in detail the conception of W. Wundt, highlighting the 
key provisions. 

The scientist criticized the views of D. Ovsyanyko-
Kulykovsky, emphasizing that the philosophical basis 
of “psychologism” according to D. Ovsyanyko-
Kulykovsky is ruled by a subjective idealism, which 
he eclectically combined with Ch. Darwin’s theory 
of evolution and the little-known conception of 
the French philosopher I. Ten on the impact on the 
individual environment” (Bulakhovsky, 1975, V. 1). 

Reflecting on the interaction of Psychology and 
Linguistics, the researcher believed that “linguistics 
does not do without psychology, and when it 
does…, then with a clear one-sided approach to the 
case, with a distortion of the general perspective 
and impoverishment of possible conclusions. … 
Psychology takes more from linguistics than it gives” 
(Bulakhovsky, 1975, V. 1). 

The researcher also focuses on the realization 
problem of speech affectivity, rightly noting that 
“from time to time it is necessary to take into account 

the difference in this respect between groups of 
speakers depending on gender, age, profession, 
education, living and communication conditions, etc.” 
(Bulakhovsky, 1975, V. 1). The scholar emphasizes 
that intellectuals “use the types of speech that are 
less affective than illiterate people and groups of a 
relatively low level of culture. Although individual 
characters also play a significant role, the leading 
factor here is the social moment – the appropriate 
stratification of the society and, depending on this 
stratification and the degree of affectivity of speech 
and its distribution among the groups of population” 
(Bulakhovsky, 1975, V. 1).  

According to L. Bulakhovsky, great emotionality 
is contained in the paremic units, which are used by 
ordinary people in their speech: they have a habit “to 
mix their speech with affectively colored words from 
national dialects or from slang of various groups of 
the population” (Bulakhovsky, 1975, V. 1). Reflecting 
on women's speech, the scientist points at a high level 
of emotionality of women's speech compared to 
men's speech. This point of view became the main 
one in the theory of gender linguistics nowadays.

Focusing on the trends in the development 
of literary languages, L. Bulakhovsky believes 
that the language offers a number of tools for the 
representation of emotionality and affectivity, cf.: 
“Literary languages in their development generally go 
through the development of means of ornamentality – 
periphrasticity and figurativeness, i.e., the ways to 
retell thoughts by means of tropes, indirectly, thus 
spreading associative – cognitive capabilities of words 
and phrases, and arrange the words not in the usual 
established order, but in new relative to their place 
combinations of syntagms, in a modified, inverted 
order, able to take on special functions – emotional, 
affective and, to a lesser extent, intellectual (logical)” 
(Bulakhovsky, 1975, V. 1). 

The Conclusions. Thus, Charles Bally believed 
that speech reflects all aspects of life. The thoughts 
reflected in speech are not only intellectual in nature, 
they include the urge to act, emotions, desires and will. 
Charles Bally emphasized that the most important are 
the emotional and affective components of speech. It 
was Charles Bally, who began to elaborate the system 
of stylistic parameters to describe speech, taking into 
account the impact of emotions and feelings on the 
language. 

According to Charles Bally linguistic stylistics 
studies the whole language from the point of view 
of affectivity. However, stylistics does not give 
preference to the affective over the intellectual, it 
studies them in interaction. Charles Bally understood 
“subjectivity” in the language as the widest possible 
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range of means of reflecting the personality and 
emotions of the speaker. The scientist professed 
emotivism based on the actualization of emotions 
and feelings as motives for behavior. Charles Bally 
actualized the theory of a sensory cognition

Thus, Lev Bulakhovsky systematically reflected 
on the emotional aspect of the language, using the 
appropriate terminology (“emotional language 
means”, “emotionally sensible language element”, 
“specifically emotional vocabulary”, “affective way 
of speaking”, “emotional side of speech”, “emotional 
vocabulary”, “affective vocabulary”, “affectively 

colored words”, “emotional function of language”, 
“affective function of language”), distinguishing 
between emotionality and affectivity, indicating the 
ways of their implementation in speech, its various 
genres and styles; he analyzed the problem of the 
history of the emergence of emotional vocabulary 
and its penetration into a literary speech, its functions 
for the implementation of the principles of flexibility, 
imagery, aesthetics; the researcher analyzed the 
latest psycho-linguistic theories, leaving appropriate 
comments on the social aspects of the expression of 
emotionality or sensuality.
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КОНТРАСТИВНИЙ АНАЛІЗ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ «ПОЛІТИКА» 
У СКЛАДІ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ ЛЕКСИКИ НЕСПОРІДНЕНИХ МОВ

У статті проаналізовано основні структурні елементи лексико-семантичного поля «Політика» у складі сус-
пільно-політичної лексики неспоріднених української та англійської мов. На сучасному етапі розвитку мовоз-
навства особливу актуальність становить вивчення системних відношень у лексиці. Одним із основних завдань 
лінгвістики є вивчення словникового складу мови в різних аспектах. Системний підхід до вивчення лексичного 
складу мови має місце при вивченні лексико-семантичних полів, тематичних і лексико-семантичних груп. 

Лексичний склад мови досить активно реагує на зміни, які мають місце за межами мовної реальності, хоча 
всередині цієї підсистеми є такі підсистеми, які піддаються серйозним змінам у визначені періоди суспільно-
політичного життя. До складу таких підсистем входить суспільно-політична лексика, вивчення якої є складним 
завданням. 

Найбільший інтерес для лінгвістів при вивченні суспільно-політичної лексики викликають проблеми її ста-
новлення та збагачення у певний історичний період. Семантичні процеси, що виникають у цій групі лексики, 
менш досліджені, хоча вивчення закономірностей семантичних модифікацій лексичних одиниць у процесі їхнього 
функціонування належить до кола актуальних проблем лінгвістики, оскільки дозволяє простежити тенденції та 
способи розвитку семантики слова. 

Для дослідження суспільно-політичної лексики важливим є визначення структурного характеру організа-
ції лексики. За семантичним критерієм суспільно-політична лексика поділяється на лексико-семантичні поля.  
Кількість полів може бути різною залежно від того, як розглядати суспільно-політичну лексику – у ширшому чи 
вужчому розуміннях.

Метою статті є дослідження системно-структурної організації лексико-семантичного поля «Політика» у складі 
суспільно-політичної лексики української та англійської мов, аналіз складників цього лексико-семантичного поля. 

Провівши аналіз структурно-семантичного складу лексико-семантичного поля «Політика», видно, що в 
англійській мові воно представлене більшою кількістю лексичних одиниць. Це пояснюється тим, що політична 
система Великобританії є більш стабільною порівняно з Україною, тому і лексичні одиниці носять більш стій-
кий характер. Крім того, Великобританія має більше економічних та політичних контактів з іншими країнами 
світу, ніж Україна, що пояснює наявність у лексичному складі її політичної системи велику кількість запозиче-
них лексичних одиниць.

Ключові слова: лексико-семантичне поле, мікрополе, лексико-семантична група, політика, суспільно- 
політична лексика.
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THE COMPARATIVE ANALYSIS OF LEXICAL-SEMANTIC FIELD “POLITICS” 
WITHIN SOCIO-POLITICAL LEXIS OF NON-RELATED LANGUAGES

The article deals with the analysis of the structural elements of the lexico-semantic field “Politics” within socio-
political lexis of the English and Ukrainian languages. In modern period of development of linguistics the process of 
learning the systematic relations in lexis has special importance. Learning the vocabulary of the language in different 
aspects is one of the main tasks of linguistics. The systematic approach to the learning of the vocabulary takes place 
during studying the lexico-semantic fields, thematic and lexico-semantic groups. 

Vocabulary of the language reacts actively to the changes that take place outside the lingual reality though there are 
some subsystems within this subsystem which undergo serious changes during concrete periods of socio-political life. 
Socio-political lexis is a part of such subsystem. While studying socio-political lexis the greatest interest for the linguists 
causes the problems of its becoming and enriching in certain historical period. 

The semantic processes that take place within this group of lexis are less investigated, though the studying of the 
semantic changes of lexical units in the process of their functioning belongs to the sphere of actual problems, because it 
allows to analyze the tendencies and ways of development of the semantic of the word. 

The defyning of the structural character of organization of lexis is important for the investigation of socio-political 
lexis. According to the semantic criterion socio-political lexis is divided into lexico-semantic fields. The number of fields 
can be different. It depends on the way how to analyze socio-political lexis – in wider or in more narrow meaning.

The aim of the article is to investigate the structural and systematic organization of the lexical-semantic field “Politics” 
within socio-political lexis of the Ukrainian and English languages and to analyze the structural components of the 
following lexical-semantic field. 

Having conducted the analysis of the structural and semantic field “Politics” we can state that in the English language 
it is represented by the greater amount of lexical units. It can be explained by the fact that the political system of Great 
Britain is more stable in comparison with Ukraine, that’s why lexical units have more stable character. Besides, Great 
Britain has more economic and political contacts with others counries of the world than Ukraine has. It explains the 
presence of the greater number of borrowings within its political lexis. 

Key words: lexical-semantic field, microfield, lexical-semantic group, politics, socio-political lexis.

Постановка проблеми. Вивчення словнико-
вого складу мови в різних аспектах є одним із голо-
вних завдань лінгвістики. Особливу актуальність 
на сучасному етапі розвитку мовознавства стано-
вить дослідження системних відношень у лексиці. 
Системність на лексичному рівні виявляється при 
вивченні різного роду лексико-семантичних полів, 
тематичних і лексико-семантичних груп. 

Хоча лексична система мови порівняно з 
іншими мовними рівнями реагує на зміни, які від-
буваються поза межами мовної дійсності, в серед-
ині цієї системи є відносно стабільні підсистеми, 
що практично залишаються незмінними протягом 
століть, а також є такі підсистеми, які піддаються 
кардинальним змінам у визначені періоди сус-
пільно-політичного життя (революції, соціальні 
потрясіння). До складу останніх підсистем вхо-
дить і суспільно-політична лексика.

Аналіз досліджень. Вивчення суспільно-
політичної лексики – складне та відповідальне 
завдання. Проблемами дослідження поняття 
«суспільно-політична лексика» займалися відомі 

мовознавці В. І. Акімова, А. С. Бєлая, А. А. Буря-
чок, Н. К. Гарбовський, Л. О. Жданова, С. Г. Капра-
лова, Т. Б. Крючкова, І. Ф. Протченко. 

При вивченні суспільно-політичної лексики 
увага лінгвістів концентрується на проблемах її 
становлення та збагачення в певний історичний 
період. Семантичні процеси, які виникають у цій 
групі лексики, менш досліджені, хоча вивчення 
закономірностей семантичних модифікацій лек-
сичних одиниць у процесі їхнього функціону-
вання належить до кола актуальних проблем лінг-
вістики, оскільки дозволяє простежити тенденції 
та способи розвитку семантики слова. 

Для дослідження суспільно-політичної лексики 
принципово важливим є визнання структурного 
характеру організації лексики. Суспільно-полі-
тична лексика, структуруючись за семантичним 
критерієм, поділяється на лексико-семантичні 
поля. Кількість полів може бути різною залежно 
від того, як розглядати суспільно-політичну 
лексику – у ширшому чи вужчому розумінні  
(Ошеева, 2004: 14). 



Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 36, том 3, 2021110

Мовознавство. Лiтературознавство

Проаналізувавши досвід попередників у 
вивченні суспільно-політичної лексики та уза-
гальнивши різні класифікації цього лексичного 
масиву, ми виділяємо чотири лексико-семантичні 
поля, які, на наш погляд, є найбільш оптималь-
ними при розгляді вказаної частини лексичної 
системи, оскільки охоплюють основні сфери 
життя та діяльності суспільства: «Суспільство. 
Держава», «Політика», «Економіка», «Право».

Мета статті – розглянути системно-струк-
турну організацію лексико-семантичного поля 
«Політика» у складі суспільно-політичної лексики 
української та англійської мов, охарактеризувати 
складники цього лексико-семантичного поля. 

Виклад основного матеріалу. У цьому 
випадку логічно було б зупинитися на визначенні 
самого явища «політика». Існує безліч дефіні-
цій цього поняття. Розглянемо деякі з них: «полі-
тика – це діяльність людей, спрямована на управ-
ління людьми, скерування їх на здійснення тих чи 
інших цілей; діяльність керівних структур з метою 
гармонізації (узгодження) протилежних інтересів 
різних людей, соціальних спільнот, організацій 
посередництвом влади» (Халипов, 1995: 47–48). 

Політика – «державні та суспільні справи, 
сфера діяльності, пов’язана з відношеннями між 
класами, націями та іншими соціальними гру-
пами, ядром якої є проблема завоювання, утри-
мання та використання державної влади; участь 
у справах держави, визначення форм, завдань, 
змісту її діяльності» (СЭС, 1988: 1030).

Оксфордський словник англійської мови дає 
таке тлумачення поняття «політика» – “activities 
associated with government: the theory and practice of 
government, especially the activities associated with 
governing, with obtaining legislative or executive 
power, or with forming and running organizations 
connected with government” (OALD, 2008: 1166).

Як видно із наведених вище визначень, тлума-
чення поняття «політика» відрізняються один від 
одного, але не досить принципово. У кожному з 
них присутні деякі константи: влада як найваго-
міше явище політики, організація та інститути, в 
яких матеріалізується влада (найважливішим із 
них є держава), діяльність, оскільки політика – це 
насамперед процес, який передбачає підготовку, 
прийняття та практичну реалізацію якихось сус-
пільно-важливих рішень. 

На нашу думку, усі необхідні змістові компо-
ненти поняття «політика» містяться у дефініції 
«Нового тлумачного словника української мови» 
2008 року, на яку ми будемо спиратися надалі 
у нашій роботі. Таким чином, політика – цілі й 
завдання, що ставлять суспільні класи у боротьбі 

за свої інтереси; методи і засоби досягнення цих 
цілей і завдань; загальний напрям, характер діяль-
ності держави, певного класу або політичної партії; 
події і питання внутрішньодержавного і міжнарод-
ного суспільного життя (Яременко, 2008: Т. 2, 777).

Істотною ознакою політики є сукупна діяль-
ність її суб’єктів, завдяки якій забезпечується 
функціонування та розвиток політичної системи, 
правової (правові норми як регулятори суспіль-
ного життя), економіки (власність), духовної 
сфери (формування цінностей, відтворення осо-
бистості, адекватної цим цінностям). Політичний 
процес охоплює різні види політичної діяльності 
(політичну участь і політичне функціонування)  
у рамках політичної системи.

Найбільш яскраво політична діяльність у струк-
турі лексико-семантичного поля «Політика» пред-
ставлена лексемами, що входять до складу мікро-
поля «Лексика на позначення політем діяльності». 
Політеми – лексичні одиниці на позначення діяль-
ності у сфері відношень між суб’єктами політики 
з питань функціонування політичної влади. Цен-
тральною, найбільш загальною за значенням у 
складі цієї підгрупи є лексема «політика»: бло-
кування, дебати, диктат, лобіювання, саботаж; 
to block, blockade, bluff, boycott, to debate. Щодо 
кількісного наповнення мікрополя «Лексика на 
позначення політем діяльності», то в українській 
мові таке мікрополе налічує 170 лексичних оди-
ниць, тоді як в англійській мові воно представлене  
118 лексичними одиницями. Це пояснює той факт, 
що політична діяльність України має більш комп-
лексний характер і більшу кількість номінацій.

У політиці головним питанням є питання 
влади. Влада в широкому значенні визначається 
як «право керувати державою, політичне пану-
вання, владування, всевладдя» (Яременко, 2008: 
Т. 1, 356). Але нас цікавить влада не в широкому 
значенні, а саме як політична влада, тобто влада з 
точки зору її дії, як політичне управління. 

Влада – це засіб здійснення політики. Слід 
зазначити, що політична влада існує тільки в 
межах відповідних ідей. Там, де немає спільної 
політичної ідеї, там немає і політичної влади (Оше-
ева, 2004: 27). Таким чином, спостерігається логіч-
ний зв’язок поняття «влада» із поняттям «ідеоло-
гія», яку ми, вслід за С. А. Ветровим, розуміємо як 
«систему політичних поглядів, що пояснює силам, 
діючим у політиці, спільну картину світу, цінності, 
які лежать в основі дій, вказує на засоби, які забез-
печують реалізацію цих цінностей, а також дає 
спільні директиви дій» (Ветров, 2000: 196).

Політико-ідеологічна лексика представлена 
мікрополем «Лексика на позначення ідеологем  
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суспільно-політичної сфери», яке до свого складу 
включає дві лексико-семантичні групи: «Полі-
тико-ідеологічна концептуальна лексика» та 
«Політико-філософська лексика». У кількісному 
відношенні лексико-семантична група «Політико-
ідеологічна концептуальна лексика» в українській 
та англійській мовах представлена рівною кіль-
кістю лексичних одиниць і налічує по 73 визна-
чення поняття: неолібералізм, неофашизм, пан-
славізм, соціалізм, фашизм, фемінізм; neutralism, 
objectivism, racism, radicalism, reformism, 
vandalism. 

Щодо характеристики лексико-семантич-
ної групи «Політико-філософська лексика», то в 
англійській мові вона налічує більшу кількість 
лексичних одиниць (91) порівняно з українською 
мовою (71): довіра, життя, ідеал політичний, 
рівність соціальна, свідомість політична, цін-
ності політичні, цивільна культура; aftermath, 
background, base, belief, confidence, dignity, 
eligibility, fidelity, freedom. Проаналізувавши зміст 
лексичних одиниць, що входять до складу цієї лек-
сико-семантичної групи, ми бачимо, що політико-
філософська лексика англійської мови представ-
лена лексичними одиницями, які надають певну 
характеристику станів політичних діячів: identity, 
ineligible, inequality, initiative, instability, тоді як 
така група лексики в українській мові зосеред-
жується навколо національних питань: національ-
ний режим, національна свідомість, національне 
самовизнання.

Важливим елементом при здобутті політич-
ної влади є виборча кампанія. У нашому дослі-
дженні лексика на позначення виборчої боротьби 
представлена мікрополем «Лексика на позна-
чення політем виборчих кампаній», яке поділя-
ється на три лексико-семантичні групи. Перша 
з них –  «Лексеми на позначення періоду перед-
виборчої боротьби» – представлена лексичними 
одиницями, які виражають засоби, спрямовані на 
здобуття перемоги на виборах. В українській мові 
ця лексико-семантична група налічує 45 лексич-
них одиниць: авантюра, балотувати, вибирати, 
голосувати, кумулятивне голосування, послідовне 
голосування; тоді як вказана вище лексико-семан-
тична група англійської мови налічує 38 лексич-
них одиниць: Additional Member System, to adopt, 
to ballot, bill, campaign, caucus, conciliation. 

Лексико-семантична група «Лексеми, що від-
носяться до агітаційно-пропагандистської діяль-
ності» в українській та англійській мовах становить 
приблизно однакову кількість лексичних одиниць. 
В українській мові ця лексико-семантична група 
представлена 25 найменуваннями, що позначають 

агітаційно-пропагандистську діяльність. Здебіль-
шого це складені сполучення слів, що набувають 
у процесі функціонування характеру штампів, 
близьких до фразеологізмів: агітація, піар, полі-
тичний прогноз, прокламація, пропаганда, стра-
тегія і тактика у політиці. Ця лексико-семан-
тична група англійської мови налічує 28 лексичних 
одиниць, які відображають важливий процес здо-
буття політичної влади – агітаційну діяльність: to 
agitate, agitation, to broadcast, brochure, manifest, 
PR, program, propaganda, to propagate. 

У межах мікрополя «Лексика на позначення 
політем виборчих кампаній» ми виділяємо лек-
сико-семантичну групу «Назви об’єктів та 
суб’єктів виборчих кампаній». За чисельною кіль-
кістю лексичних одиниць у межах цієї лексико-
семантичної групи англійська мова знову переви-
щує українську і налічує 21 лексичну одиницю: 
adherent, agitator, booster, electioneer, elective, 
electorate, inaugural, voter; тоді як українська 
мова – 18 найменувань: виборець, виборча комісія, 
виконавець, електорат, кандидат, кворум, мажо-
ритарна виборча система. 

Порівнявши співвідношення лексичних одиниць, 
що відносяться до мікрополя «Лексика на позна-
чення політем виборчих кампаній», ми бачимо, що 
англійська мова налічує більшу кількість лексичного 
матеріалу, що, на наш погляд, пояснюється більшою 
лексичною базою англійської мови і може нівелюва-
тися у нашому випадку співвідносними відсотками 
у досліджуваних мовах.

Жодна діяльність не можлива без участі 
людини. Винятком не стала і політична діяльність, 
де людина виступає об’єктом та суб’єктом цієї 
сфери життя. Відповідно у структурному складі 
лексико-семантичного поля «Політика» ми виді-
ляємо мікрополя «Лексеми на позначення безпо-
середніх суб’єктів політики» та «Назви вторинних 
суб’єктів політики», які поділяються на відповідні 
лексико-семантичні групи. Так, лексико-семан-
тична група «Лексика на позначення виконавчо-
розпорядчих органів державного апарату» до 
свого складу включає найменування специфічних 
інститутів здійснення влади або впливу на неї для 
захисту інтересів соціальних груп. В українській 
мові ця група налічує 48 лексичних одиниць: 
апарат державний, Верховна Рада України, дер-
жавна адміністрація, Кабінет Міністрів, комі-
тет, міністерство, округ, парламент, політич-
ний апарат, Рада, уряд; тоді як в англійській мові 
вона представлена 31 найменуванням інститутів 
здійснення влади: administration, bureau, Cabinet 
Minister, capitol, department, government, ministry, 
parliament, Seat, Senate.

Снiсаренко Я., Мiненко О. Контрастивний аналiз лексико-семантичного поля «Полiтика»...
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Лексико-семантична група «Назви пред-
ставників владних структур» складається із 
суто понятійних найменувань представників 
виконавчих (віце-президент, правитель, прези-
дент, прем’єр-міністр, міністр, регент; bishop, 
chieftain, commander-in-chief, governor, king, lord, 
minister, monarch, The President) та адміністратив-
них (аналітик, депутат, консультант, мер, пар-
ламентер, намісник, спікер, чиновник; constable, 
deputy, ditrectorate, directorship, earl, ombudsman, 
procurator, speaker etc.) структур, а також конотова-
них найменувань, що виражають ціннісний аспект 
значення мовних виражень (бос, бюрократ, олі-
гарх, тиран, узурпатор, чиновник; administrator, 
autocrat, bureaucrat, burgomaster, dictator, eurocrat, 
tyrant) і найменувань зі збірним значенням або 
семантикою сукупності (бюрократія, верхівка дер-
жави, номенклатура; authority, directorate). 

За кількісним складом вказана лексико-семан-
тична група англійської мови становить 68 лексич-
них одиниць, тоді як в українській мові вона налічує 
51 позначення представників владних структур. Це 
можна пояснити тим, що англійська мова включає 
такі слова, які не мають українських відповідників: 
king, lord, earl, monarch. Наявність таких семантич-
них лакун вказує на чіткі відмінності у політич-
ному устрої Великобританії та України.

Мікрополе «Назви вторинних суб’єктів полі-
тики» представлене трьома лексико-семантич-
ними групами, які дають конкретну характерис-
тику суб’єктам політики за характером діяльності 
та за партійною приналежністю. Так, лексико-
семантична група «Назви політичних організа-
цій, об’єднань» в українській мові налічує 45 лек-
сичних одиниць: альянс, блок, ієрархія, коаліція, 
крило, ліга, народний фронт, політична організа-

ція, партія, сила, угруповання, тоді як до складу 
цієї лексико-семантичної групи англійської мови 
входить 59 понять: agency, alignment, alliance, 
bloc, clan, coalition, committee, party, team. 

Лексико-семантична група «Назви суб’єктів 
політики за характером і способами діяльності» 
включає до свого складу 57 лексичних одиниць 
української мови: анархіст, екстреміст, інтер-
вент, маніфестант, окупант, опонент; та 79 поз- 
начень понять в англійській мові: absolutionist, 
activist, aggressor, antagonist, conformist, dissident. 

Кількісний склад лексико-семантичної групи 
«Назви суб’єктів політики за партійною належністю 
або прихильністю до певної ідеології» в українській 
мові представлений 25 лексичними одиницями: 
ідеолог, народник, нові ліві, популяри, поступовець; 
поряд із цим вказана вище лексико-семантична 
група англійської мови нараховує 50 лексем: 
anarchist, conservative, democrat, federalist, laborist.

Висновки. Таким чином, проаналізувавши 
структурно-семантичний склад лексико-семан-
тичного поля «Політика», ми бачимо, що в англій-
ській мові воно представлене більшою кількістю 
лексичних одиниць. Це можна пояснити тим, що 
політична система Великобританії є більш ста-
більною порівняно з Україною, тому і лексичні 
одиниці носять більш стійкий характер. Крім 
того, Великобританія має більше економічних 
і політичних контактів з іншими країнами світу, 
ніж Україна, що пояснює наявність у лексичному 
складі її політичної системи більшої кількості 
запозичених лексичних одиниць.

Перспективи подальших досліджень автор вба-
чає у виявленні типів лексико-семантичних відно-
шень лексичних одиниць у складі суспільно-полі-
тичної лексики української та англійської мов.
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ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОРОТКИХ ОПОВІДАНЬ Г. БЕЛЛЯ 
(НА МАТЕРІАЛІ ТВОРУ «ЛЮДИНА З НОЖАМИ»)

Стаття присвячена лінгвостилістичному аналізу короткого оповідання «Людина з ножами», що належить 
до ранньої творчості Генріха Белля, видатного представника відомого письменницького об’єднання «Група 47» 
у літературному процесі Німеччини. 

Мета статті полягає у комплексному дослідженні лінгвостилістичних особливостей короткого оповідання 
Г. Белля «Людина з ножами». Методологія цієї роботи заснована на застосуванні загальнонаукових та емпі-
ричних методів дослідження, серед яких – критичний аналіз (дослідження проблеми особливостей лексичних, 
стилістичних і синтаксичних засобів оповідання); теоретичний синтез (узагальнення теоретичних відомостей 
про коротке оповідання як особливий жанр представників відомого літературного напряму «Група 47»), метод 
індукції (для конкретизації загальних висновків), описовий метод і метод контекстуального аналізу для виокрем-
лення та аналізу стилістичних властивостей мовних одиниць в аналізованому оповіданні. 

Відомо, що Г. Белль належав до відомого письменницького об’єднання «Група 47», яке відіграло важливу роль 
у створенні літературного процесу в Німеччині після Другої світової війни. Початок творчості автора відтво-
рено у коротких оповіданнях, для яких характерними рисами є обмежене коло дійових осіб, наявність підтексту, 
відкритий фінал, ускладнені синтаксичні структури та певний психологізм. 

Досліджуване оповідання відтворює складне життя людей, які повернулися з війни скаліченими зовнішньо і 
внутрішньо, які не можуть знайти собі місця у мирному житті. Для аналізованого оповідання «Людина з ножами» 
характерними є низка засобів, до яких належать епітети, різнопланові повтори, метафора та метонімія, порів-
няння; встановлено тісний зв’язок між заголовком, який виконує символічну функцію, та основним змістом тексту.

Ключові слова: коротке оповідання, засоби образності, синтаксична структура, композиційні особливості, 
метафора, повтор, оксюморон, парцеляція, синтаксичні та лексичні особливості оповідання.
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LINGUISTILISTIC FEATURES OF H. BELL’S SHORT STORIES 
(CASE STUDY OF THE WORK “THE MAN WITH KNIVES”)

The article is devoted to the linguistic and stylistic analysis of the short story “The Man with Knives”, which belongs 
to the early works of H. Bell, a prominent representative of the famous writers’ association “Group 47” in the literary 
process in Germany. 



115ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

Солдатова С., Дiденко Н. Лiнгвостилiстичнi особливостi коротких оповiдань Г. Белля...

The purpose of the article is a comprehensive study of the linguistic and stylistic features of H. Bell’s short story “The 
Man with Knives”. The methodology of this work is based on the application of general scientific and empirical research 
methods, among which the following are used: critical analysis (to explore the features of lexical, stylistic and syntactic 
means of narration); theoretical synthesis (to generalize theoretical information about the short story as the special 
genre of the well-known “Group 47”), the method of induction (to specify general conclusions), descriptive method and 
contextual analysis method to isolate and examine stylistic properties of language units in the analyzed story. 

It is known, that H. Bell belonged to the famous writers’ association “Group 47”, which played an important role in 
creating the literary process in Germany after the World War II. The beginning of the author’s work is reproduced in short 
stories, which are characterized by a limited range of characters, the presence of subtext, an open ending, complicated 
syntactic structures and certain psychology. 

The story describes difficult life of people who have returned from the war, crippled externally and internally, who 
cannot find their place in peaceful life. The analyzed story “Man with Knives” is characterized by a number of tools, 
which include epithets, various repetitions, metaphor and metonymy, comparisons; there is a close connection between 
the title, which performs a symbolic function and the main content of the text.

Key words: short story, expressive means, syntactic structure, compositional features, metaphor, repetition, oxymoron, 
parcelling, syntactic and lexical features of the story.

Постановка проблеми. Генріх Белль – один із 
найвідоміших письменників Німеччини, представ-
ник письменницького об’єднання «Група 47», яке 
відіграло важливу роль у формуванні літературного 
процесу в Німеччині після Другої світової війни. 
Героєм цього об’єднання ставав «чоловік на війні, 
досить часто загнаний туди не за власним бажан-
ням, який пізнав жахи окопного життя, голод, холод, 
загибель друзів і близьких, бомбардування та руїни. 
Він повертався у зруйнований, пограбований дім. 
Чоловік у відчаї, він втратив віру в себе, у людей, не 
знає, як йому жити далі» (Варецька, 2016: 145).

Центральною темою в ранній творчості 
Г. Белля була тема війни, яку він сам пережив. 
У своїх творах він порушував проблему моральної 
відповідальності німецького народу за наслідки 
війни, яка була розв’язана Гітлером. Головні герої 
його творів – звичайні, пересічні громадяни, які 
чітко усвідомлюють провину німецького народу 
перед людством, не сприймають жорстокості й 
насильств, здатні на співчуття. Г. Белль, який 
бачив війну на власні очі, не описує детально 
батальні сцени, вбивства та жорстокості війни. 
Психологічний аналіз, символічний підтекст, при-
тчеві узагальнення є характерною особливістю 
творчості Г. Белля (Панова, Соловйова, 2017: 4).

Слід зазначити, що вивчення особливос-
тей художніх творів «Групи 47» можна знайти у 
працях літературознавчого характеру, а от лінг-
востилістичний аналіз творів Г. Белля є досить 
актуальними і на сьогодні, тому що він дає змогу 
простежити специфіку його творчості і впевни-
тися у тому, що йому не раз вдавалося уловлювати 
теми, які витали в повітрі та висвітлювати їх крізь 
призму літератури (Дюкерс, 2015).

Аналіз досліджень. До нинішнього часу жанр 
короткого оповідання Белля 1940-1960-х рр. не 
ставав предметом спеціального дослідження серед 
вітчизняних філологів. В. Сімонок, Ю. Скачков,  

В. Скачкова досліджують структурно-семан-
тичні особливості одиничних портретних описів 
у ранніх творах Г. Белля та виділяють соматичні 
(є найчастотнішими), вестиальні та змішані пор-
третні описи. Також портретні описи поділяються 
на психологічні та фізичні. Автори вважають, що 
Г. Белль відбиває внутрішні якості персонажа у 
своїх портретах через використання в контексті 
закріплених за певними лексичними одиницями 
емоційно-оцінних значень і реалізацією в контек-
сті не закріплених за словами емоційно-оцінних 
значень (Сімонок, 2013: 98).

У перекладознавчому аспекті слід виділити 
дослідження Н. Рибалко «Синтаксис Белля-рома-
ніста в українському перекладі», яка досліджує 
«моносуб’єктні поліпредикативні конструкції», 
що є невід’ємним елементом у ритмічній органі-
зації ранньої епічної прози Г. Белля та які нада-
ють його творам особливого оповідного ритму, а 
також проблему перекладу цих конструкцій укра-
їнською мовою (Рибалко: 196).

У літературознавчому аспекті творчість Белля 
досліджував В. Гладишев на основі статті В. Стуса 
«Очима гуманіста». Автор вважає, що попри 
необхідність належного забезпечення вивчення 
оповідання Белля «Подорожній, коли ти при-
йдеш у Спа…» в широкому літературному кон-
тексті, широкого використання міжлітературних 
зв’язків цілком виправданим є аналіз статті видат-
ного поета, трагічної постаті в історії української 
літератури другої половини ХХ століття В. Стуса 
«Очима гуманіста». Стаття В. Стуса – це, на його 
думку, «вдала спроба представити українському 
читачеві письменника Генріха Белля в контексті 
сучасного життя і водночас визначити особис-
тісно-історичні витоки творчості, його гуманіс-
тичної позиції, песимізму, який, на думку поета 
і науковця, став наслідком авторської чесності в 
зображенні дійсності» (Гладишев, 2014: 22).
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Серед закордонних дослідників творчості 
Г. Белля слід звернути увагу на дослідження 
О. Байнової, яка вдається до спроби виявити харак-
терні для письменника синтаксичні особливості 
на рівні речення, простого й складного, оскільки 
принципи зв’язку так чи інакше повторюються на 
більш високому рівні, на рівні макроконтексту, а 
також виділити та проаналізувати риси, які є визна-
чними і найбільш характерними для індивідуаль-
ного стилю письменника (Байнова, 1995).

На думку Ю. Авраменко, яка досліджує особ-
ливості функціонування та еволюції концепту 
«війна» в романах Г. Белля, образна система 
актуального шару концепту «війна» здебільшого 
представлена образами «маленьких людей», яким 
письменник протиставляє людей «не маленьких». 
Особливе місце в образній системі романів займає 
образ жінки, який протиставляється війні, а також 
образ католицької церкви. 

Основні проблеми, які включає актуальний шар 
концепту «війна», пов’язані з проблемою мораль-
ного вибору героїв, серед яких проблеми безглуз-
дості і нелюдяності війни, проблеми провини і 
відповідальності, проблеми «нездоланності вій-
ськового минулого», а також проблеми спокуту-
вання провини. «Підіймаючи ту чи іншу проблему 
сьогодення, Г. Белль звертається до історичного 
минулого. Взаємодія минулого і сьогодення в його 
романах визначає своєрідність їх сюжетно-ком-
позиційної організації. Своєрідність актуального 
шару концепту «війна» розкривається у процесі 
функціонування таких художніх прийомів, як 
інтертекст, монтаж і колаж» (Авраменко, 2011: 21).

Творам Г. Белля присвятили свої дослі-
дження багато його співвітчизників, починаючи 
із 60-х років минулого століття. Серед останніх 
слід зазначити праці Б. Бальзера, В. Бельманна, 
М. Райх-Раніцкі, В. Гроссе. Але в цих роботах 
немає комплексного дослідження романів пись-
менника з точки зору вирішення теми війни і 
пов’язаної з нею проблематики. 

Автори розглядають окремі твори поза контек-
стом всієї романної творчості Г. Белля. Крім того, 
у них здебільшого робиться акцент на соціальні 
мотиви у творчості письменника (Balzer, 1999; 
Bellmann, 1994; Große, 2001; Reich-Ranicki, 1994). 
Цікавим, на нашу думку, є вивчення лінгвістичної 
природи короткого оповідання Г. Белля, з якого 
починався творчий шлях письменника.

Мета статті полягає в комплексному дослі-
дженні лінгвостилістичних особливостей корот-
кого оповідання Г. Белля «Людина з ножами». 
Об’єктом дослідження є оповідання Г. Белля “Der 
Mann mit den Messern” («Людина з ножами»).

Відповідно до мети нам необхідно вирішити 
такі завдання:

1) окреслити риси короткого оповідання 
Г. Белля (Kurzgeschichte);

2) визначити експресивні засоби різних мов-
леннєвих рівнів у творчості Г. Белля;

3) охарактеризувати роль заголовку у корот-
кому оповіданні.

Виклад основного матеріалу. Генріх Белль – 
лауреат Нобелівської премії, один із найвідомі-
ших німецьких письменників. На початку своєї 
творчості він звертався до малого жанру, а саме 
короткого оповідання (Kurzgeschichte). Станов-
ленню короткого оповідання в Західній Німеччині 
сприяла американська short story, яка диктувалася 
великою популярністю Е. Хемінгуея і В. Фолкнера 
у перші повоєнні роки. Повоєнне коротке опові-
дання завдяки своїй мобільній і гнучкій формі за 
допомогою палітри художніх засобів відтворило 
епоху пережитого людьми на війні, а також долю 
цих людей як на війні, так і після неї. 

До визначних рис короткого оповідання Г. Белля 
належить обмежене коло подій, невелика кількість 
дійових осіб, стислість оповіді, наявність певного 
підтексту невисловленого, але зрозумілого поміж 
рядків, недоговореного, яке примушує читача гли-
боко вдумуватися в текст, спиратися на свій соці-
альний і психолого-емоційний досвід (Дзюбин-
ська, 1977). Характерною особливістю короткого 
оповідання є відкритість в обидві сторони (читач 
може домислити передісторію оповідання) та від-
сутність або незавершеність кінцевого підсумку, 
фіналу, які залишають певну свободу уяві читача. 
Ці ознаки роблять коротке оповідання змістовним, 
глибоким за своєю суттю, більш значним за своєю 
ідеєю, ніж його друкований об’єм. 

Г. Белль уникає детальних побутових змалю-
вань, його персонажі найбільш глибоко розкрива-
ються в моральній сутності, а не в суспільно-полі-
тичній. Г. Белль висловлював думку, що «воно 
(коротке оповідання) є сучасним у справжньому 
розумінні цього слова, інтенсивним, напруженим. 
Воно не терпить найменшої недбалості, і для мене 
воно залишається найпривабливішою формою 
прози, оскільки воно також є найменш шаблон-
ним» (Böll, 1968 :170).

Відомо, що складником будь-якого твору є його 
заголовок, який у концентрованій формі передає 
основну тему і ідею твору. Здебільшого ця функ-
ція заголовку зумовлює його зв’язок з усім текстом, 
а також можливість реалізації смислу заголовка у 
повному об’ємі лише в його ретроспективному 
прочитанні, тобто після реалізації всіх ліній зв’язку 
«заголовок-текст» (Домашнев, 1989: 60).
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Оповідання Г. Белля “Der Mann mit den 
Messern” є доказом того, що заголовок виконує 
символічну функцію. В центрі уваги – двоє моло-
дих людей, у яких за плечима війна. Один із них 
був фельдфебелем, інший – обер-лейтенантом. 
“Es ist zum Verzweifeln”, sagte er, “ich glaube, 
ich sehe zu ernst aus, vielleicht noch ein bisschen 
nach Feldwebel, was?” – “Unsinn, du bist ja nie 
ein Feldwebel gewesen”; “Bist eben doch noch ein 
bisschen Oberleutnant” (Böll, 1996: 6–7).

У тексті оповідання прослідковується певний 
смисловий ланцюжок завдяки повтору окремих 
словосполучень, які пронизують весь текст: “Jupp 
hielt das Messer vorne an der Spitze der Schneide”; 
“Jupp deutete in die Luft”, “Jupp löste das Messer 
gleichgültig aus dem Holz, packte es am Griff und 
hieb in die Luft”; “Jupp zog noch einmal aus dem 
dünnen, mit Tabak gefüllten Papierröllchen und warf 
den spärlichen Rest hinter den Ofen”; “Der Mann 
mit den Messern stand herunter” (Böll, 1996: 10).

Повтор є найбільш поширеним емоційно-екс-
пресивним засобом, під яким розуміють «повто-
рювані мовні структури повністю або частково 
тотожні з однаковим або подібним змістом» (Тим-
ощук, 1975: 6). Цей прийом можна вважати одним 
із провідних структурно-стилістичних елементів, 
який пронизує все оповідання та вдало організує 
мікро- та макроконтекст.

Провідною ідеєю оповідання є доля простих 
людей, які повернулися з війни. Вони нікому не 
потрібні, виживають у жалюгідних умовах, заробля-
ючи собі на життя, хто як може. Г. Белль у стислому 
уривку, використовуючи парцельовані речення, опи-
сує життя колишніх солдат, які повернулися туди, 
де на них чекає голод і поневіряння. “Was machst du 
eigentlich?” – fragte Jupp mich. “Nichts ich schlage 
mich durch”. “Ein schwererer Beruf” – “Ja – für das 
Brot habe ich hundert Steine suchen klopfen müssen. 
Gelegenheitsarbeiter” (Böll, 1996: 7).

Війна забрала у них все найцінніше: рід-
них, домівку, їхню молодість і надії. “Das ist 
das einzige, was ich vom Besitz meiner Eltern 
gerettet habe. Alles verbrannt, verschüttet und der 
Rest gestohlen. Als ich elend und zerlumpt aus der 
Gefangenschaft kam, besaß ich nichts – bis eines 
Tages eine vornehme alte Dame, Bekannte meiner 
Mutter, mich ausfindig gemacht hatte und mir dieses 
hübsche kleine Köfferchen überbrachte. Wenige Tage, 
bevor sie von den Bomben getötet wurde, hatte meine 
Mutter dieses kleine Ding bei ihr sichergestellt und 
es war gerettet worden. Seltsam. Nicht wahr? Aber 
wir wissen ja, dass die Leute, wenn sie die Angst 
des Untergangs ergriffen hat, die merkwürdigsten 
Dinge zu retten versuchen. Nie das Notwendige. Ich 

besaß also jetzt immerhin den Inhalt dieses kleinen 
Koffers: den braunen Blechtopf, zwölf Gabeln, zwölf 
Messer und zwölf Löffel und das große Brotmesser. 
Ich verkaufte Löffel und Gabeln, lebte ein Jahr davon 
und trainierte mit den Messern, dreizehn Messern. 
Pass auf” (Böll, 1996: 8).

В аналізованому мікроконтексті простежу-
ється вся доля Юппа, який пережив війну, був у 
полоні, мати якого загинула під час бомбарду-
вання. Виживати йому доводиться лише завдяки 
ножам, які зберегла чужа жінка. Він виступає 
перед публікою, кидаючи ножі по мішені, таким 
чином заробляє собі на сигарети та хліб. Г. Белль 
використовує парцельовані речення, які тісно 
пов’язані з цілим контекстом, для відображення 
емоційного стану героїв твору. Парцельовані 
речення зосереджують на собі увагу та дозво-
ляють підсилити значення окремих моментів, а 
також виділити якийсь із членів речення. “Sollten 
Sie mich lebendig aufspießen, ich hatte eine lahme 
Schulter, hatte eine dünne Zigarette geraucht, morgen 
sollte ich für fünfundsiebzig Steine dreiviertel Brot 
bekommen. Aber morgen” (Böll, 1996: 14).

Як зазначалося вище, для Г. Белля характерним 
є вживання повтору, який виконує низку стиліс-
тичних функцій:

1) підсилюють емоційний вплив на читача;
2) сприяють виділенню провідної думки, теми;
3) є засобом логічного підсилення елементів 

висловлювання;
4) сприяють поглибленню змісту;
5) виконують функцію ритмічної організації 

мовлення (Тимощук, 1975: 12).
Так, слово Messer пронизує весь макротекст, 

починаючи від заголовку й завершуючи останнім 
реченням. “Ich war der Mensch, auf den man mit 
Messern wirft” (Böll, 1996: 15). Тут поєднуються 
кілька функцій: і емоційний вплив на читача, і 
підсилення провідної теми, і логічне підсилення 
заголовку. Душевний стан героїв оповідання 
Г. Белль передає через опис оточуючого світу, де 
панує темрява, бруд і руїни. Автор не вдається до 
детального відтворення душевного стану героїв, 
цей стан відчуває сам читач. 

“Es war ein leiser, stetiger und kühler Regen 
draußen. Wir klappten die Kragen hoch und zogen 
uns fröstelnd in uns selbst zurück. Der Nebel der 
Dämmerung strömte durch die Straßen, schon gefärbt 
mit der bläulichen Dunkelheit der Nacht. In manchen 
Kellern der zerstörten Villen brannte ein kümmerliches 
Licht unter dem überragenden schwarzen Gewicht 
einer riesigen Ruine. Unmerklich ging die Straße 
in einen schlammigen Feldweg über, wo links und 
rechts in der dichtgewordenen Dämmerung düstere 

Солдатова С., Дiденко Н. Лiнгвостилiстичнi особливостi коротких оповiдань Г. Белля...
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Bretterbuden in den mageren Gärten zu schwimmen 
schienen wie drohende Dschunken auf einem seichten 
Flussarm. Dann kreuzten wir die Straßenbahn, 
tauchten unter in den engen Schächten der Vorstadt, 
wo zwischen Schutt- und Müllhalden einige Häuser 
im Schmutz übergeblieben sind, bis wir plötzlich auf 
eine sehr belebte Straße stießen» (Böll, 1996: 10).

В аналізованому уривку переважають сло-
восполуки, де автор вживає темні, пригнічені 
кольори, похмурий опис місцевості: «дрібний, 
невгамовний, холодний дощ», «чорне громаддя 
навислих руїн», «кволі вогники», «багнистий 
шлях», «понурі дерев’яні хижі», «серед битої 
цегли та сміття бовваніло кілька чорних будин-
ків» (переклад наш – Д. Н., С. С.).

Оповідання «Людина з ножами» насичене низ-
кою синонімів, епітетів, порівнянь та антитез: 
“Die Spannung der Zuschauer elektrisierte die Luft”; 
“der Rauch der Gleichgültigkeit” – персоніфікація. 
Порівняння: 1) “Die schleppten die Angst hinter 
sich wie einen schweren Schatten”; 2) “…aber er 
griff plötzlich seitlich, ließ seine Hände ausschweben 
wie leise schwirrende Vögel und in sein Gesicht kam 
Ausdruck magischer Sammlung, jener, den ich auf der 
Treppe bewundert hatte”; 3) “Ich fand seine Stimme 
ausgesprochen lächerlich, kümmerlich künstlich, wie 
Papierblumen und billigste Schminke” (Böll, 1996).

Антитеза в оповіданні відтворює душевний 
стан героя: його страх і сміливість, що немає чого 
втрачати, але залишається віра в життя: 

“Es war ein herrliches Gefühl; es währte vielleicht 
zwei Sekunden, ich weiß nicht… Ich ging ganz sicher 
und fühlte doch alle Schauer der Gefahr… ich hatte 
Angst und doch die volle Gewissheit, nicht zu stürzen; 
ich zählte nicht und doch öffnete die Augen in dem 
Augenblick, als das letzte Messer neben meiner 
rechten Hand in die Tür schloß…” (Böll, 1996: 12).

Цікавим є вживання в оповіданні оксюморону 
“der Mut der Verzweiflung” (мужність розпачу) (Böll, 
1996: 13), коли Юпп пропонує другові стати мішенню 
для кидання ножів. Тут, з нашої точки зору, виступає 
на перший план емоційний підтекст (почуття нашого 
героя: страх, відчай і в той же час мужньо витримати 
випробування, щоб якось жити далі). Важливим еле-
ментом оповідання вважаємо фразу Юппа “Jetzt 
kauften wir Zigaretten und Brot”, що свідчить про життя 
«маленьких» людей, долю яких скалічила війна. 

Можна вважати, що фінал оповідання зали-
шається відкритим. Останній абзац є яскравим 
прикладом цього твердження: “Ich aber begriff 
erst eine Stunde später, dass ich nun einen richtigen 
Beruf hatte, einen Beruf, wo ich mich nur hinzustellen 
brauchte und ein bisschen zu träumen. Zwölf oder 
zwanzig Sekunden lang. Ich war der Mensch, auf den 
man mit Messern wirft” (Böll, 1996: 15). Ця недо-
мовленість розшифровується усім контекстом 
оповідання і спонукає читача задуматися над 
сюжетом та його дійовими особами. 

Висновки. Оповідання Г. Белля «Людина з 
ножами» належить до його ранньої творчості. Читач 
відразу відчуває певне напруження, оскільки почат-
кова позиція оповідання виконує функцію привер-
тання його уваги. У творі присутні різні експресивні 
засоби (повтори, епітети, антитеза, оксюморон, 
метафора, порівняння), які дають змогу читачу 
зрозуміти не тільки суть оповідання, а й збагнути 
та намагатися зрозуміти, задуматися над емоціями, 
внутрішнім світом і переживаннями його героїв. 

Вважаємо, що коротке оповідання “Der Mann 
mit den Messern” залишається й на сьогодні акту-
альним, адже таке явище як війна існує і не зникає 
у світі по цей час. Г. Беллю вдалося відтворити 
глибокі внутрішні переживання та драматизм 
покоління, яке повернулося з війни. 
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ОПАНУВАННЯ МОВЛЕННЄВОГО АКТУ ПРОЩАННЯ 
ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ШВЕДСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ

Статтю присвячено розгляду процесу опанування мовленнєвого акту прощання під час вивчення шведської 
мови як іноземної. Проаналізовано засоби вираження мовленнєвого акту прощання, запропоновані в підручниках для 
початкового рівня “Svenska utifrån” та “Rivstart A1+A2”, які використовуються під час вивчення шведської мови в 
Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Встановлено, що найчастот-
нішими засобами вираження мовленнєвого акту прощання, які пропонуються в цих підручниках, є прощання-подяка 
“tack” і “tack så mycket”, а також нейтральне прощання “hej då”. Загалом, підручники містять 25 різних мовних 
засобів вираження мовленнєвого акту прощання, які пропонуються до вивчення на рівні A1 та A2.

Проведено експеримент із метою з’ясування рівня володіння засобами вираження мовленнєвого акту прощання сту-
дентами, які вивчають шведську мову як першу іноземну в Інституті філології Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка. Студенти 1–4 курсів бакалаврату та 1-го року навчання магістратури отримали завдання 
завершити діалоги, вживши найбільш доречні, на їхню думку, засоби вираження мовленнєвого акту прощання.

Результати дослідження продемонстрували, що здебільшого студенти послуговуються саме тими мовними 
засобами вираження мовленнєвого акту прощання, які рекомендують підручники, хоча на молодших курсах іноді 
й припускаються помилок, зокрема таких, як уживання помилкових граматичних форм та використання мовних 
засобів, які не відповідають запропонованій комунікативній ситуації. Найчастіше студенти використовували 
форми прощання “Hej då”, “Vi ses” і прощання-подяку “Tack”. Студентами старших курсів уживалися також 
форми прощання, що належать до розмовного стилю шведської мови або до молодіжного сленгу, з якими сту-
денти ознайомлюються під час вивчення шведської мови на рівні B1, B2 та C1, а також у процесі живого спіл-
кування шведською мовою. Спостерігалося вживання студентами змішаних типів мовленнєвого акту прощання, 
таких як прощання-подяка, прощання-благословення та прощання-стимуляція до подальшої комунікації.

Ключові слова: мовленнєвий акт, мовленнєвий акт прощання, фатична комунікація, фатичний мовленнєвий 
акт, шведська мова як іноземна.
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ACQUISITION OF FAREWELL SPEECH ACT BY LEARNING SWEDISH 
AS A FOREIGN LANGUAGE

The article is devoted to the acquisition process of farewell speech act by learning Swedish as a foreign language. 
Linguistic devices used to express the farewell speech act presented in the textbooks for beginners “Svenska utifrån” and 
“Rivstart A1+A2” are analized. These textbooks are used to teach Swedish at the Institute of Philology of the National Taras 
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Shevchenko University of Kyiv. It is established that the most frequent forms to express the farewell speech act used in the 
textbooks are the expressions “tack” and “tack så mycket” that combine taking farewell with thanking as well as “hej då”. 
In total, the textbooks contain 25 different forms of the farewell speech act, which are learned at A1 and A2 levels.

After the analysis of the textbooks an experiment was conducted to test the knowledge of the forms to express the farewell 
speech act by the students who study Swedish as the first foreign language at the Institute of Philology of the National Taras 
Shevchenko University of Kyiv. The students of the 1st to 4th year of study at the bachelor level and the students of the 1st 
year of study at the master level accomplished the dialogs using the most suitable forms of the farewell speech act.

The results of the experiment have shown that the students are mostly using the expressions, which are recommended in 
the textbooks. The students in the early years of study sometimes use wrong grammatical forms or select an inappropriate 
form of farewell speech act, which is not suitable for the communicative situation. Most frequently the students used the 
expressions to take farewell “Hej då”, “Vi ses” and “Tack”. The students in the later years of study used the expressions 
that belong to the colloquial style of the Swedish language or to the slang used by young people. The students get acquainted 
with these expression while learning Swedish at B1, B2 and C1 levels as well as during living communication in Swedish. 
The combined types of the farewell speech act are frequently used by the students. These types include the combination of the 
farewell speech act with the speech act of thanking, wishing and stimulation to communication in future.

Key words: speech act, farewell speech act, phatic communication, phatic speech act, Swedish as a foreign language.

Постановка проблеми. Поглиблення дипло-
матичних, економічних, освітньо-наукових, куль-
турних зв’язків України з іншими європейськими 
країнами зумовлює зростання потреби в підго-
товці фахівців не лише з найпоширеніших євро-
пейських мов, а й із мов інших держав-членів 
ЄС. Однією з таких мов є шведська. В Інституті 
філології Київського національного універси-
тету імені Тараса Шевченка у 2014 році вперше в 
Україні започатковано освітню програму зі швед-
ської філології й розпочато підготовку фахівців 
зі шведської мови як першої іноземної. У кіль-
кох українських закладах вищої освіти шведська 
мова вивчається як окрема навчальна дисципліна 
(див. Universitet med svenskstudier). Водночас 
сьогодні майже відсутні дослідження, у яких би 
проводився аналіз процесу вивчення шведської 
мови як іноземної в Україні та труднощів, що 
виникають під час опанування нею. З огляду на 
це, в статті розглядається засвоєння студентами, 
які вивчають шведську мову як іноземну, засобів 
вираження мовленнєвого акту прощання як значу-
щого елементу міжкультурної комунікації.

Аналіз досліджень. Мовленнєвий акт про-
щання належить до фатичних мовленнєвих актів 
і вживається з метою завершення комунікації. 
Фатичне мовлення найчастіше використовується 
у побутових ситуаціях, а також для підтримки 
мовленнєвого етикету. Використання стандарт-
них формул увічливості допомагає співрозмов-
никам установити контакт, порозумітися одне з 
одним, створити приємний психологічний клімат 
та підтримати спілкування у тональності, що буде 
прийнятною для обох сторін комунікації. Однак 
фатичне мовлення не лише спрямоване на покра-
щення відносин між учасниками комунікації, а й 
може бути використане для віддалення чи й від-
торгнення співрозмовника (Павлик, 2015: 81). 
Фатична комунікація також характеризується 
десемантизацією лексики, тривіальністю та біль-

шою кількістю мовленнєвих наповнювачів. Вод-
ночас вона послуговується низкою встановлених 
кліше, як-от способи привітання, подяки та про-
щання, що використовуються найчастіше.

Одним із найбільш поширених фатичних мов-
леннєвих актів є мовленнєвий акт прощання. Мов-
леннєві акти прощання використовуються тоді, 
коли співрозмовникам важливо встановити мож-
ливість майбутнього спілкування. Забезпечуючи 
комунікацію на завершальному етапі та розми-
кання вербального контакту, фатичні мовленнєві 
акти позитивно впливають на наступну зустріч 
учасників комунікації, а також дають змогу утвер-
дити та закріпити стосунки на тому рівні, якого 
вимагає комунікація (Богданов, 1990: 7). Завер-
шення розмови підбиває підсумок мовленнєвій 
взаємодії співрозмовників та вказує на можли-
вість або неможливість продовження та підтри-
мання стосунків у майбутньому (Богуш, 1997: 81).

Окрім мовленнєвого акту прощання, задля 
дотримання ввічливості процес завершення 
контакту може супроводжуватися й іншими 
фатичними мовленнєвими актами: вдячністю, 
побажаннями, благословеннями, вибаченнями, 
вираженням задоволення від зустрічі, підбиттям 
підсумків інтеракції, запрошеннями, вираженням 
сподівань на подальші комунікативні контакти, 
повідомленнями про необхідність розлучитися, 
компліментами, пропозиціями, порадами, повчан-
нями, закликами, проханнями, наказами, застере-
женнями тощо (Вендлер, 1985: 27).

Крім того, існують випадки, коли деякі з пере-
рахованих фатичних мовленнєвих актів повністю 
замінюють сам акт прощання. У такий спосіб 
формується змішаний тип фатичних мовленнє-
вих актів, а саме прощання-подяка, прощання- 
побажання. Мовець може сам створювати нові 
комбінації із видів прощань та інших типів фатич-
них мовленнєвих актів задля адаптації прощання 
до контексту.
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У статті ми розглянемо процес опанування 
мовленнєвого акту прощання під час вивчення 
шведської мови як іноземної.

Мета статті – виявити засоби вираження мов-
леннєвого акту прощання, які використовують 
студенти, що вивчають шведську мову як іно-
земну; охарактеризувати виявлені мовні засоби, а 
також виявити можливі труднощі, які виникають 
під час опанування мовленнєвого акту прощання 
під час вивчення шведської мови як іноземної.

Виклад основного матеріалу. На першому 
етапі для з’ясування процесу опанування студен-
тами мовленнєвого акту прощання проведено ана-
ліз репрезентації мовленнєвого акту прощання в 
підручниках, які використовувалися для вивчення 
шведської мови студентами Київського націо-
нального університету імені Тараса Шевченка. 
Це підручники “Svenska Utifrån” (Nyborg, 2001) 
та “Rivstart A1+A2” (Scherrer, 2014). Із діалогів, 
поданих у цих підручниках, були вилучені завер-
шальні репліки.

Так, у підручнику “Svenska utifrån” вжива-
ються такі форми прощання: Tack (161), Tack så 
mycket (11), Hej då (8), God natt (3), Hälsa (3), Adjö 
(2), Tack ska du ha (2), Lycka till (2), Vi säger det (2), 
Vi ses (2), Vi hörs (2), Vi träffas (2), Varsågod (2), Hej 
(1), Tack-tack (1), Hej hej (1), Trevlig helg (1), Du är 
välkommen (1), Tack så hemskt mycket (1).

У підручнику “Rivstart A1+A2” наведені такі 
засоби вираження мовленнєвого акту прощання: 
Tack (16), Hej då (8), Vi ses (3), Tack så mycket (3), 
Det var så lite (3), Hej hej (3), Javisst (3), Detsamma 
(2), Okej (2), God natt (2), Sov gott (2), Hej (1), 
Varsågod (1), Ingen orsak (1), Tusen tack (1), Ha det 
så skoj (1), Vi hörs (1), Vi ses (1), Jaha (1).

Як бачимо, подані в обох підручниках форми 
є подібними й охоплюють значну кількість фор-
мулювань змішаного мовленнєвого акту подяки-
прощання.

На наступному етапі розроблено тестове 
завдання для проведення експерименту зі студен-
тами, які вивчають шведську мову як іноземну. 
Студентам запропоновано завершити діалоги на 
повсякденні ситуації, наприклад:

Діалог 1. Перехожий запитує про дорогу до 
магазину:

– Ursäkta – var ligger affären?
– Du går rakt fram och första till höger – då har 

du affären på vänster sida.
– Tack så hemskt mycket.
– Varsågod.

1 Тут і далі в дужках наведено частоту вживання засобу  
вираження мовленнєвого акту прощання.

Діалог 2. У супермаркеті покупець звертається 
по допомогу:

– Ursäkta, kan du hjälpa mig?
– Javisst.
– Jag hittat inte mjöl.
– Ok, jag ska visa dig.
– Tack.
Діалог 3. Учениця телефонує до школи й пові-

домляє про причину своєї відсутності:
– Hej, jag heter Anna Ek. Jag kan inte komma till 

skolan idag. Jag är sjuk.
– Ok, vad heter din lärare?
– Anders. Det är kurs A på eftermiddagen.
– Ok, då skriver jag i datorn att du är sjuk. Tack 

för att du ringde.
Усього студентам запропоновано завершити  

17 різних діалогів. Спільним для всіх діалогів було те, 
що один із мовців використовував репліку, щоб закін-
чити розмову, а студенти мали дописати останню 
репліку другого співрозмовника, завершивши в такий 
спосіб діалог. Дозволялося також не завершувати діа-
лог, якщо студент уважав, що у відповідній комуніка-
тивній ситуації діалог уже завершений і другий спів-
розмовник не повинен нічого додавати.

Усього в тестуванні взяли участь 29 студен-
тів 1–4 курсів бакалаврату та 1-го року навчання 
магістратури. Всі вони вивчали шведську мову як 
першу іноземну в Інституті філології Київського 
національного університету імені Тараса Шев-
ченка. Загалом, удалося отримати 774 приклади 
використання форм мовленнєвого акту прощання. 
Серед них 184 рази було вжито нульове прощання, 
коли студент не додавав жодної репліки для завер-
шення діалогу.

Найчастотніші засоби вираження мовленнєвого 
акту прощання, вжиті студентами, подані на рис. 1.

Отримані результати свідчать про викорис-
тання студентами різноманітних засобів вира-
ження мовленнєвого акту прощання: нейтральних 
прощань, прощань-благословень (побажань), про-
щань-подяк, прощань-стимуляцій до подальшої 
комунікації, прощань-відповідей на подяку та 
прощань-схвалень. Водночас уживання цих засо-
бів характеризувалося деякими відмінностями 
залежно від досвіду вивчення студентами швед-
ської мови. Так, студенти першого курсу найчас-
тіше не додавали жодної репліки для завершення 
діалогу, а також припускалися помилок не лише у 
виборі форми прощання, яка б оптимально пасу-
вала ситуації, а й у граматиці (вживання “Har det 
så bra” замість “Ha det så bra”).

Розгляньмо детальніше вживання кожного 
типу мовленнєвого акту прощання студентами, 
які вивчають шведську мову як іноземну.
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Нейтральні прощання. Основною функцією 
нейтральних прощань є безпосереднє завершення 
контакту між співрозмовниками. Такі прощання 
належать до найчастотніших серед ужитих сту-
дентами. Це “Hej då” (155), “Hej hej” (29), “Hej” 
(17). Із цими засобами вираження мовленнєвого 
акту прощання студенти ознайомлюються ще 
на початку вивчення шведської мови, тому вони 
активно вживалися студентами всіх курсів.

Прощання-благословення (побажання). 
Групою з найбільшою варіативністю, що не нале-
жить до нейтральних прощань, стала група про-
щань-благословень, або ж побажань: “Ha det så 
bra” (27), “Lycka till” (25), “Ha en bra dag/kväll” 
(20), “Ha det bra” (17). Такі прощання найчастіше 
вживалися студентами молодших курсів.

Прощання-подяки. Окрім того, виявлено 
низку подяк, які використовувалися замість про-
щання. Зазвичай прощання-подяки вживалися в 
ситуаціях, коли люди зустрічалися випадково та 
не мали наміру продовжувати спілкування в май-
бутньому (касир та покупець, пасажири в автобусі 
тощо). Серед таких прощань були використані 
фрази “Tack” (54), “Tack så mycket” (26), “Tack 
för hjälp” (4) і “Tack själv” (3). Слід зазначити, що 
фраза “Tack själv” була використана лише студен-
тами першого року навчання магістратури.

Прощання-стимуляції до подальшої кому-
нікації. Поширеними у відповідях студентів є 
також прощання-стимуляції до подальшої комуні-
кації. Найчастотнішим є “Vi ses” (121). Крім того, 
вживаються вирази “Vi ses då” (5) та “Vi hörs” (3).

Прощання-відповіді на подяку. Виявлено 
також уживання прощання-відповіді на подяку: 

“Varsågod” (14), “Det var så lite” (10), “Ingen fara” 
(2) та “Ingen orsak” (2). Слід зазначити, що в окре-
мих ситуаціях указані фрази можуть використову-
ватися як відповіді на вибачення, але це не позбав-
ляє їх можливості відігравати роль прощання.

Прощання-схвалення. Прощання-схвалення 
представлені англіцизмом “OK” (10), а також сло-
вами “Bra” (7) та “Detsamma” (6).

Висновки. Таким чином, результати прове-
деного експерименту свідчать про те, що під час 
вивчення шведської мови як іноземної опанування 
мовленнєвого акту прощання відбувається ще 
на початковому етапі навчання. Підручники для 
рівня A1 та A2, за якими відбувається вивчення 
шведської мови на першому курсі, містять мовні 
засоби вираження мовленнєвого акту прощання 
всіх основних типів. Результати проведеного екс-
перименту вказують на те, що студенти старших 
курсів, як і молодших, послуговуються тими засо-
бами вираження мовленнєвого акту прощання, 
які подані в підручниках для початкового рівня 
вивчення шведської мови. Водночас відбувається 
більш точне вживання засобів вираження мовлен-
нєвого акту прощання залежно від мовної ситуа-
ції. Розширення спектра вживання засобів вира-
ження мовленнєвого акту прощання відбувається 
здебільшого за рахунок опанування мовних засо-
бів, що належать до розмовного стилю шведської 
мови чи її молодіжної субмови.

Загалом, мовленнєвий акт прощання у швед-
ській мові репрезентований значною кількістю 
мовних одиниць, зокрема таких, для яких вира-
ження прощання є не єдиною функцією. Їх опа-
нування й формування вміння використовувати 

 
Рис. 1. Найчастотніші засоби вираження мовленнєвого акту прощання, 

отримані в результаті експерименту

Стасюк О., Iванова А. Опанування мовленнєвого акту прощання пiд час вивчення шведської мови...
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кожну з них залежно від комунікативної ситуації 
є аспектом, який потребує значної уваги під час 
викладання шведської мови як іноземної.

Отримані результати демонструють перспек-
тивність досліджень фатичних мовленнєвих актів 
із метою підвищення рівня мовленнєвої компетен-

ції серед студентів. Практичним результатом таких 
досліджень може стати розробка навчально-мето-
дичних матеріалів для викладання шведської мови 
як іноземної. Цікавими можуть бути також порів-
няльні дослідження вживання фатичних мовленнє-
вих актів у шведській та українській мовах.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Богданов В. В. Речевое общение : прагматические и семантические аспекты : монография. Ленинград :  

Изд-во Ленингр. ун-та, 1990. 88 с.
2. Богуш А. М. Витоки мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку : програма та методичні рекомендації. 

Київ : ІЗМН, 1997. 112 с.
3. Вендлер З. Иллокутивное самоубийство. Новое в зарубежной лингвистике. 1985. Вып. 16. С. 238–250.
4. Павлик Н. В. Фатичні мовленнєві акти завершення контакту у зіставному аспекті. Science and Education  

a New Dimension. Philology. 2015. № 47. C. 80–83.
5. Nyborg R., Pettersson N-O., Holm B. Svenska utifrån. Lärobok i svenska. Stockholm : Svenska institutet, 2001. 214 s.
6. Scherrer L.P., Lindemalm K. Rivstart : svenska som främmande språk. A1 + A2, Textbok. Stockholm : Natur och 

Kultur, 2014. 240 s.
7. Universitet med svenskstudier. Svenska språket – Svenska institutet : веб-сайт. URL: https://svenskaspraket.si.se/ 

for-larare/universitet-med-svenskstudier/ (дата звернення: 15.03.2021).

REFERENCES
1. Bogdanov V. V. Rechevoye obshcheniye : pragmaticheskiye i semanticheskiye aspekty : monografiya [Communication 

by language : pragmatic and semantic aspects]. L. : Leningrad University, 1990. 88 p. [in Russian].
2. Bohush A. M. Vytoky movlennievoho rozvytku ditei doshkilnoho viku : prohrama ta metodychni rekomendatsiyi [The 

origins of speech development of preschool children : program and methodic recommendations]. K. : IZMN, 1997. 112 p. 
[in Ukrainian].

3. Vendler Z. Illokutivnoye samoubiistvo [Illocutive suicide]. Novoye v zarubezhnoi lingvistike. 1985. Vyp. 16. 
Pp. 238–250. [in Russian].

4. Pavlyk N. V. Fatychni movlennievi akty zavershennia kontaktu u zistavnomu aspekti [Phatic speech acts of farewell in 
comparative aspect]. Science and Education a New Dimension. Philology. 2015. No. 47. Pp. 80–83. [in Ukrainian].

5. Nyborg R., Pettersson N-O., Holm B. Svenska utifrån. Lärobok i svenska. Stockholm : Svenska institutet, 2001. 214 s.
6. Scherrer L.P., Lindemalm K. Rivstart: svenska som främmande språk. A1 + A2, Textbok. Stockholm : Natur och 

Kultur, 2014. 240 s.
7. Universitet med svenskstudier. Svenska språket – Svenska institutet : website URL : https://svenskaspraket.si.se/for-

larare/universitet-med-svenskstudier/ (Last accessed: 15.03.2021).



125ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

Стирнiк Н. Гендернi аспекти рецепцiї прози Д. Г. Лоренса

УДК 821.111-32.09:305
DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863/36-3-22

Наталія СТИРНІК,
orcid.org/0000-0002-5044-3120

старший викладач кафедри англійської мови для нефілологічних спеціальностей
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

(Дніпро, Україна) nstyrnik@gmail.com

ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ РЕЦЕПЦІЇ ПРОЗИ Д. Г. ЛОРЕНСА

Статтю присвячено гендерному питанню в новелах Д. Г. Лоренса, що належать до зрілого й пізнього періоду 
творчості митця: «Сонце», «Зникла жінка», «Квитки, будь ласка», «Макака в хакі», «Самсон і Даліла» тощо. 
Д. Г. Лоренс – автор нетипової для Англії на межі століть психологічно витонченої прози, що занурює читача у 
світ бурхливих емоцій і нестримної пристрасті. Здобуток письменника помітно вплинув на розвиток західноєв-
ропейської літератури, його твори стали невід’ємною частиною літератури XX століття. Д. Г. Лоренс одним із 
перших відверто заговорив на «заборонені» теми для Англії початку XX століття, а саме про стосунки між ста-
тями. У цьому сенсі найбільш відомим є його роман «Коханець леді Чаттерлі» (1928), що набув скандальної слави 
через зображення відвертих сцен і відкритості почуттів, через які вважався порнографічним і був забороненим 
до друку аж до 1960 року. Художній здобуток Д. Г. Лоренса в новелістичному жанрі щодо питання стосунків між 
чоловіком і жінкою залишається майже не дослідженим у сучасному українському літературознавстві. Українські 
науковці студіювали окремі аспекти творчості Д. Г. Лоренса, здебільшого його романну творчість і частково пое-
зію (О. Бандровська, Н. Глінка, Н. Жлуктенко, Н. Кудрик, Т. Левчук, Є. Чернокова та інші). У центрі уваги статті 
перебуває акцентування письменником не на соціальній природі взаємин між статями, а на її психологічному аспек-
ті. У новелах митця простежуємо його особливу увагу саме до гендерної проблематики, адже наскрізною темою 
творів Д. Г. Лоренса є кохання. Також у статті висвітлено різноманіття сприйняття творчого здобутку митця 
літературною та феміністичною критикою. Твори Д. Г. Лоренса не лише були мішенню для нападок сучасників, 
літературних критиків, а й ставали темою жвавих дискусій у колі представниць феміністичного руху. Критики 
бачили в Лоренсі жінконенависника, втім така точка зору є суперечливою. У Д. Г. Лоренса немає переможених 
і переможців, тобто письменник не ставав ні на чий бік. Доказом цього слугуватимуть більшість новел митця 
(«Сонце», «Білий павич», «Макака в хакі», «Квитки, будь ласка», «Шлях насолоди» тощо). 

Ключові слова: гендер, модернізм, психологічна проза, новелістика, літературна критика, феміністична  
критика, фемінізм.
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GENDER ASPECTS PERCEIVED IN D. H. LAWRENCE’S PROSE

This paper looks at gender issues in D. H. Lawrence’s short stories from the second and third periods of his work: 
“Sun”, “The Woman Who Rode Away”, “Tickets, Please”, “Monkey Nuts”, “Samson and Delilah”. Lawrence was the 
author of unusual (for turn of the century England) refined psychological prose which immersed the reader in a world of 
stormy emotions and unrestrained passion. The writer’s literary achievements significantly influenced the development 
of and became an integral part of 20th century Western European literature. Lawrence was one of the first who spoke 
openly about a ‘forbidden’ topic in England: the relationship between the sexes. In this regard, his most famous novel was 
“Lady Chatterley’s Lover” (1928), which gained scandalous fame for explicit scenes and frank descriptions of feelings. 
Consequently, the novel was considered pornographic and was banned from publication until 1960. In modern Ukrainian 
literary criticism, Lawrence’s achievement in short stories on relationships between men and women remains almost 
unexplored. Ukrainian scholars have studied certain aspects of Lawrence’s work, mostly his novels and to some extent his 
poetry (O. Bandrovska, N. Hlinka, N. Zhluktenko, N. Kudryk, T. Levchuk, E. Chernokova and others). This paper looks 
at the writer’s emphasis on the psychological aspects of these relationships. In his short stories we trace his particular 
attention to gender problems: the pervasive theme in his works was love. The paper also highlights the diverse literary 
and feminist criticism of him. Lawrence was not only attacked by his contemporaries and literary critics, but also became 
the subject of heated discussions within the feminist movement. Critics saw him as a misogynist; however, this viewpoint 
is controversial. In the short stories no one lost and no one won, the writer did not take anyone’s side. Most of the short 
stories exemplify this (“Sun”, “Wintry Peacock”, “Monkey Nuts”, “Tickets, Please”, “The Primrose Path” and others).

Key words: gender, modernism, psychological prose, short stories, literary criticism, feminist criticism, feminism.
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Постановка проблеми. Д. Г. Лоренс одним із 
перших в англійській літературі початку XX сто-
ліття зобразив звільнення людської сексуальності 
від суспільного пригнічення. Митець збурював сві-
домість читача свободою, з якою він писав про сто-
сунки між чоловіком і жінкою. Д. Г. Лоренс – автор 
нетипових для пуританської Англії на межі століть 
творів, жанр яких поєднує елементи міфології, 
фантастичного, міркування в дусі Фройда і зобра-
ження чуттєвості. Творчість письменника помітно 
вплинула на розвиток західноєвропейської прози, 
його твори стали невід’ємною частиною літера-
тури XX століття. Лоренс – «champion of freedom» 
(Fernihough, 2001: 3), виразник сексуальної сво-
боди, чистих і непідробних почуттів, автор психо-
логічно витончених творів, що занурюють читача 
у світ бурхливих емоцій і нестримної пристрасті. 
Твори митця, зокрема новели, й досі є темою пал-
ких дискусій літературознавчих студій. 

Аналіз досліджень. Наприкінці XX століття 
творчість Д. Г. Лоренса привертала увагу таких 
зарубіжних літературознавців, як Е. Ферніхаф, 
Ф. Беккет, М. Сквайарсa, К. Кушманa, П. Поплав-
скі, Дж. Меєрсa, К. Хейвудa, Дж. Каванa, Г. Сквейя 
та інші. Про життєвий і творчий шлях письмен-
ника писали авторитетні у західному літературоз-
навстві біографи Т. Г. Мур, Д. Елліс, Дж. Вортен, 
Дж. Меєрс. У розвідках зарубіжних науковців, що 
присвячені літературному здобутку письменника, 
приділено увагу питанням від опису подробиць 
особистого життя Д. Г. Лоренса до своєрідності 
світобачення, розвитку його творчості та особли-
востей стилю письменника. На пострадянських 
і вітчизняних теренах творчістю «суперечливої 
і суперечливо оцінюваної фігури» Д. Г. Лоренса, 
зокрема його романною творчістю, опікувалися 
Д. Затонський, Н. Жлуктенко, О. Бандровська, 
Н. Кудрик, Н. Глінка, В. Панченко, Н. Собецька, 
І. Трубенко, М. Пальцев, Н. Михальська, Г. Ані-
кін, В. Толмачов, Н. Дудова, Л. Триков, Н. Рейн-
гольд; малу прозу вивчала А. Прокойченко, а пое-
зію Є. Чернокова (Гончаренко, 2005: 115).

Мета статті полягає у висвітленні зображення 
стосунків між чоловіком і жінкою у новелах 
Д. Г. Лоренса, що належать до зрілого і пізнього 
періоду творчості митця та сприйняття творів пись-
менника літературною і феміністичною критикою. 

Виклад основного матеріалу. Твори 
Д. Г. Лоренса не лише були мішенню для нападок 
сучасників, літературних критиків, а й ставали 
темою жвавих дискусій у колі представниць фемі-
ністичного руху. Кінець 1920-х років ознамено-
вано нападками у пресі на роман «Коханець леді 
Чаттерлі» (1928) (які й привертали увагу читача) 

і, як наслідок, появою піратських копій роману. 
Згодом копії цього твору, рукопис віршів «Брáтки 
польові», а також картини митця, представлені на 
виставці «Воррен Гелері» у Лондоні, були вилу-
чені поліцією.

Після смерті письменника так звана «традиція 
дискусій і суперечок» про нього набирала обертів 
(Black, 1986: 1). Негативні судження про Лоренса 
з’являлися навіть у газетних некрологах. Як ува-
жають Дж. Каван та Дж. Вортен, подібні «нападки 
на письменника були організовані журналістами, 
які прагнули зробити будь-яку новину сенсацією» 
(Cowan, 1988: 311; Worthen, 2005: xxv).

Рецепція письменника рідною країною та Пів-
нічною Америкою має контроверсійний харак-
тер через «особистісність нападок на митця та 
в рівній мірі рішучий тон його захисту» (Mehl, 
Jansohn, 2007: 2). Д. Мел і К. Янсон підкреслюють, 
що Лоренс «the only great writer of the last century 
whose works include virtually every major literary 
genre: novel, short story, play, poetry, travel writing, 
pamphlet, letter, translation, and essays on astonishing 
range of subjects» (Mehl, Jansohn, 2007: 2).

Як зазначає Е. Ферніхаф, «репутація Лоренса 
(як літературна, так і особиста) змінювалася так, 
як ні в жодного іншого письменника XX століття» 
(Fernihough, 2001: 1). Майже жоден художник 
Англії межі століть не викликав такої обуреної 
критики, що містила часом суперечливі оцінки 
його творчості, образливих суджень і відгуків. 
Для критиків він часто був певною «мішенню 
для звинувачень» (Murry, 1983: 215). Лоренса 
називали «суперечливим письменником та аут-
сайдером протягом усього його життя» (Worthen, 
2005: ххiv), хоча «йому подобалося бачити себе у 
ролі культурного аутсайдера, порушуючи наявні 
канони» (Worthen, 1991: 10). Він не зовсім упев-
нено почувався у світі «знавців літератури» 
(Worthen, 2005: ххi). Дж. Вортен визначив поло-
ження Лоренса так, як «nowhere», тобто письмен-
ник мав деяке проміжне становище як у літера-
турному світі, так і в англійському суспільстві 
загалом (Worthen, 2005: ххi). 

Д. Г. Лоренс постійно піддавався несправедли-
вим звинуваченням і нападкам, адже «his writing 
constantly thought hard things through in public» 
(Worthen, 2005: xxvi). Така тенденція була підмі-
чена й іншими дослідниками творчості Лоренса. 
М. Сквайарс підкреслює, що письменник «вико-
ристовував свої твори для аналізу та контролю 
особистих конфліктів, викликаних незручними 
і неприємними близькими стосунками зі своєю 
матір’ю Лідією (Squires, 2018: 4). Біограф Д. Елліс 
зазначає, що «більш помітно, аніж у житті біль-
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шості авторів, твори Лоренса були пов’язані з 
його буденним життям. Люди, яких він зустрічав, 
міста, які він бачив, і певні людські ситуації, в яких 
він опинявся, були постійним стимулом і поштов-
хом до того, як і чому він пише. Письменникові не 
потрібно було вести щоденники, оскільки він міг 
майже щодня відтворювати свої враження у рома-
нах, новелах, віршах та інших жанрах, у яких він 
працював» (Ellis et al., 2014: xi). 

У другій половині XX століття Д. Г. Лоренса 
оголошено persona non grata, його звинувачували 
у жінконенависництві, адже саме тоді з’являється 
так звана феміністична критика. Ідеологиня фемі-
нізму С. де Бовуар у своїй праці «Друга стать» 
(1949), присвяченій проблемам жіночих прав і 
гендерної нерівності, згадує і письменника у час-
тині «Лоренс, або Фалічна гордість», що дало 
можливість критикам і літературознавцям працю-
вати, спираючись на ідеї письменниці, й звинува-
тити Д. Г. Лоренса в поганому і неповажливому 
ставленні до жінок (Бовуар). 

Репутація Д. Г. Лоренса постійно зазнавала 
змін. На жаль, слава «ідола 1960-х рр., символу 
культури, знакової фігури цілого покоління, героя 
робітничого класу» тривала недовго (Fernihough, 
2001: 4). Його було «скинуто з п’єдесталу» після 
появи роботи К. Міллет «Сексуальна політика» 
(1970), де Д. Г. Лоренса звинувачено у жінконена-
висництві (Fernihough, 2001: 4). Зміна ставлення 
до письменника у середині XX століття поясню-
ється виникненням феміністичної критики та роз-
гортанням «другої хвилі» фемінізму 1960-го року.  
Її головною метою було «створення нової політич-
ної ідентичності жінок на ґрунті права та публічної 
емансипації»1 (Філософський енциклопедичний 
словник, 2002: 665). За О. Гомілко, у 1960-ті роки 
відбуваються політичні зрушення, у світ виходить 
низка теоретичних праць, що «змінили світогляд і 
стратегії феміністичного руху (Б. Фрідан «Жіночі 
таємниці» (1963), Дж. Грієр «Жіночий євнух» 
(1970) та ін.)» (Філософський енциклопедичний 
словник, 2002: 665). Феміністична критика спира-
лася на працю С. де Бовуар «Друга стать» (1949), де 
було розроблено концепцію соціального конструю-
вання гендера, а також розвинуто думку про «стать 
як біологічну передумову та гендер як соціально 
нав’язану роль; жінка ідентифікується з «Іншим», 
тобто відмінним і неповноцінним» (Філософський 
енциклопедичний словник, 2002: 665). 
1 Усього вирізняють три хвилі фемінізму: перша – кінець 
XVIII століття, пов’язана з творами Мері Волстоункрафт; 
економічна та професійна рівності з чоловіками – осно-
вний зміст цієї хвилі; третя – 1970-ті роки, «зосереджується 
на виявленні расових, класових, гендерних, сексуальних та 
інших відмінностей».

Як зазначає Ф. Бекет, феміністична критика 
була «some of the most developed and influential 
critiques of Lawrence», а К. Міллет – «the most 
influential of the political critiques of Lawrence» 
(Becket, 2002: 143). Д. Г. Лоренс підпадав під 
критику багатьох представниць таких фемініс-
тичних груп. Серед них були не лише найактив-
ніші критики С. де Бовуар та К. Міллет, які «have 
criticized Lawrence in very extreme ways» (Culleton, 
2017). Американська дослідниця у царині фемі-
ністичної літературної критики С. М. Гілберт 
вивчала «неповторне» зображення Д. Г. Лоренсом 
жінок, а також об’єднання сексуальності й духо-
вності (Gilbert, 1990a). Дослідниця зауважує, що 
письменника виокремлювало серед інших його 
сучасників те, що митець «predates and prefigures 
poststructuralist feminist critics such as Hélène 
Cixous and Luce Irigaray2 in his merging of the erotic 
and the political, and that his remarkable insight into 
the female psyche» (Gilbert, 1990). Письменниця 
К. М. Дікс продовжує думку С. де Бовуар, що 
Д. Г. Лоренс «був впевненим у зверхності та пере-
вазі чоловіків» (Бовуар). 

К. Дікс указує на те, що «much of Lawrence’s 
writing is given… to actual explicit invective against 
women: direct hatred and anger, roused by fear of 
their emasculating power» [Dix, 1980: 111]. Отже, 
з одного боку, феміністки змінили уявлення про 
Д. Г. Лоренса, вбачаючи в його текстах непристойне 
ставлення й ненависть до жінок, а з іншого – саме 
такий сміливий і зухвалий митець уможливив фор-
мування феміністичної критики й дискусій.

Під критику представниць феміністичного 
руху підпадали романи Лоренса, здебільшого 
«Закохані жінки» (1920) та «Коханець леді Чат-
терлі» (1928), де жінка, осліплена пристрастю, 
підкорялася чоловікові, йдучи проти тодішніх 
моральних цінностей.

Письменник начебто давав жінкам свободу: 
вони могли піти з дому, покинути (новела «Дочка 
баришника») і чоловіка (новела «Сонце»), і дітей 
(новела «Зникла жінка»); вони могли працювати 
там, де хотілося (новела «Квитки, будь ласка»), 
займатися чоловічими справами, одягатися, як 
чоловік, носити штани кольору хакі (новела 
«Макака в хакі»), але водночас письменник пока-
зує, що все одно жінки не досягали такого бажа-
ного ними щастя і спокою. 

Так, Мейбл, героїня новели «Дочка баришника», 
була «servantless in the big house, keeping the home 

2 Елен Сіксу і Люс Ірігарей (до них ще додають ім’я  
Ю. Крістєвої) – найвидатніші теоретики постмодерністської 
феміністичної філософії. Постмодерністський фемінізм 
виник із появою «третьої хвилі» фемінізму.

Стирнiк Н. Гендернi аспекти рецепцiї прози Д. Г. Лоренса
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together in penury for her ineffectual brothers. She 
had kept house for ten years» (Lawrence, 1994: 552). 
Незважаючи на те, що чоловіку Джульєтти (героїні 
новели «Сонце») не подобалися розставання, які, 
на його думку, «they’re no good. I don’t like them» 
(Lawrence, 1994: 979], вона все одно поїхала до 
сонця, адже її лікар «told to lie in the sun, without 
clothes» (Lawrence, 1994: 980]. Смілива і вільна у 
своїх діях Джульєтта «slid off all her clothes, and 
lay naked in the sun, and as she lay she looked up 
through her fingers at the central sun, his blue pulsing 
roundness, whose outer edges streamed brilliance. …
the Sun! He faced down to her with blue body of fire, and 
enveloped her breasts and her face, her throat, her tired 
belly, her knees, her thighs and her feet» (Lawrence, 
1994: 981]. Героїня новели «Зникла жінка», знерво-
вана й роздратована родинним життям, у пошуках 
справжнього щастя, кохання і романтики покинула 
чоловіка та дітей, навіть не помахавши на про-
щання: «she set off without a qualm, riding astride 
on her strong roan horse, and wearing a riding suit of 
coarse linen, a riding skirt over her linen breeches, a 
scarlet neck-tie over her white blouse, and a black felt 
hat on her head … She did not even turn to wave them 
farewell» (Lawrence, 1994: 1003]. 

Героїня новели «Макака в хакі» міс Стоукс «had 
seen hundreds of Alberts, khaki soldiers standing 
in loose attitudes, absorbed in watching nothing in 
particular. She had seen also a good many Joes, quiet, 
good-looking young soldiers with half-averted faces» 
(Lawrence, 1994: 442). Дівчина була не з боязких, 
відверто дивилася на хлопця: «as she watched him 
closely from below, he turned as if he felt her, and 
his dark-blue eye met her straight, light-blue gaze. 
He faltered and turned aside again and looked as 
if he were going to fall off the truck» (Lawrence, 
1994: 442). Деталі руху тіла, дії недосвідченого 
юнака привернули увагу спокушеної дівчини: він 
був сором’язливим і уникав такої явної уваги з 
боку настирливої дівчини. Письменник зображує 
стосунки міс Стоукс і Джо. Дівчина перша вия-
вила інтерес до юнака, призначала зустрічі, перша 
торкалася й обіймала, поводилася надто активно, 
юнак був наче іграшкою в її руках. Із реакції Джо 
було зрозуміло, що він не хоче продовжувати сто-
сунки, він навіть намагався м’яко про це натякати, 
відмовляючись від спільного проведення часу. 
У новелі «Макака в хакі» йдеться про активну 
й рішучу дівчину міс Стоукс, яка перша залиця-
ється, призначає побачення, перша торкається та 
виявляє інтерес до сором’язливого юнака Джо, 
яка просто переслідує і начебто полює на нього. 
Юнак просто був м’якою людиною і не міг відмо-
вити дівчині, з якою не хотів мати стосунків.

Почуття дівчини зачепив саме цей Джо: «a 
slight flush mounted under the girl’s full, ruddy 
face. She liked him» (Lawrence, 1994: 442), але 
це почуття не було взаємним, «Joe would talk 
with Albert, and laugh at his jokes. But Miss Stokes 
could get little out of him. She had to depend on her 
silent forces. They were more effective than might 
be imagined» (Lawrence, 1994: 443). Приховані чи 
підсвідомі інстинктивні бажання героїв художньо 
представлено майже в усіх новелах зрілого пері-
оду творчості Д. Г. Лоренса («Англіє, моя Англіє», 
«Самсон і Даліла», «Квитки, будь ласка», «Шлях 
насолоди» тощо).

Варто звернути увагу на той факт, що Велико-
британія та США були першими серед європей-
ських країн, де з’явилися та швидко розповсю-
джувалися жіночі рухи суфражисток і феміністок. 
Однією з найактивніших представниць фемініс-
тичного руху була сучасниця Д. Г. Лоренса, англій-
ська письменниця-модерністка Вірджинія Вулф. 
Значна частина її праць присвячена психології 
стосунків чоловіка та жінки, а також жіночій еман-
сипації. У есе «Своя кімната» (1929) письменниця 
говорить про роль жінки у родині та суспільстві, а 
також порушує гендерні питання й виступає проти 
стереотипів щодо жінок, що склалися у вікторіан-
ській Англії. Д. Г. Лоренс у роботі «Покажіть їй 
приклад» ніби погоджується з думкою про рівність 
чоловіка та жінки, але водночас зневажає жінку: 
«Чоловік бажає сприймати жінку як рівню, чоло-
віка у спідниці, янгола, диявола, дитяче личко, 
машину, інструмент, душу, лоно, пару ніг, служ-
ницю, енциклопедію, ідеал або непристойність; 
але є одне, коли він не сприйматиме її як людину, 
справжню людину жіночої статі» (Lawrence, 1968). 
Хоча Д. Г. Лоренс виступав за свободу виявлення 
почуттів, його героїні далекі від ідеалів радикаль-
ного фемінізму, тому що письменник був проти 
домінування чи то жінки, чи то чоловіка, оскільки 
в обох випадках руйнується та гармонія, щирість, 
погодженість і відвертість у стосунках між чолові-
ком і жінкою, до якої вони прагнули. 

Феміністична критика звинуватила 
Д. Г. Лоренса в негативному ставленні до жінок 
і проголосила його жінконенависником. Однак 
жоден із модерністів не відобразив так ніжно і 
глибоко жіночі образи, як це зробив письменник. 
Герої Дж. Джойса безцеремонно обговорюють 
жінок і ставляться до них. У Джойса тема сто-
сунків чоловіка та жінки не є домінантною. Він 
наче ставиться до теми стосунків несерйозно, 
подає «sexuality humorously» (тобто притаманним 
саме йому способом говорити на «заборонені» 
теми, іншою літературною традицією, не менш  
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серйозною від Арістофана до Стерна). Наслі-
дування традицій сміхової культури дозволяє 
Джойсу звертатися до табуйованих тем.

У Д. Г. Лоренса чоловіки ставляться до жінок 
чемно, лагідно, милуються ними, принаймні до 
емоційного протистояння. І навіть тоді герой 
автора поводиться висококультурно. Джо (новела 
«Макака в хакі») не виявляє негативу до міс Сто-
укс. Лише коли вона у своїх вчинках і діях до 
юнака порушує певну межу, він реагує емоційно.

Письменник зображує ніжні, більш чуттєві, 
таємні й приховані стосунки, тоді як герої Дж. 
Джойса дещо грубуваті й безцеремонні. Так, герої 
новели Джойса «Два кавалери» Ленехен і Корлі 
зневажливо розмовляють про дівчину, вживаючи 
сороміцьку лексику. Ленехен запитує Корлі, де 
він її «підчепив», Корлі відповів, що по дорозі 
на Дейм-Стрит, він «обійняв її і трохи пом’яв» 
(Joyce: 50). Далі Корлі продовжував: «А в неділю, 
розумієш, у нас уже було побачення. Ми поїхали 
до Доннібрука, де я завів її у поле. Вона сказала, 
що до мене гуляла з молочником... Здорово, бра-
тику, скажу я тобі. Щовечора тягне цигарки і в 
трамваї платить за проїзд туди і назад. А якось 
притягла дві до біса хороші сигари... Я боявся, не 
завагітніла б, але вона дівка не промах» (Joyce: 
51). Знайомство – побачення – близькість – ось так 
розвиваються стосунки героїв Джойса. Погляди, 
торкання, очікування зустрічі, спогади, символи, 
запахи – ось така духовна близькість і пристрасть 
героїв Лоренса («Самсон і Даліла», «Дочка бариш-
ника», «Ви торкнулися мене» тощо).

Безперечно, проза Д. Г. Лоренса не зовсім від-
повідала феміністським уявленням. Так, С. де 
Бовуар звинуватила письменника в тому, що він 
презентує вищість чоловіка стосовно жінки, 
первинність чоловічого і вторинність жіночого. 
Дослідниця, на нашу думку, ігнорує те, що митець 
художнього слова художньо осмислює образи 
чоловіка і жінки як статевих істот, що представ-

лено новелами «Спокусниця», «Тінь у троян-
довому саду», «Білий павич», «Макака в хакі» 
«Англіє, моя Англіє», «Жених про запас», «Шлях 
насолоди». У Д. Г. Лоренса немає переможених  
і переможців.

Висновки. Письменник уводить тип героя, 
наділеного власним індивідуальним світовідчут-
тям, що вирізняє його серед людей, які живуть за 
правилами і які є цілком схильними до громад-
ських упереджень. Герої прагнуть не стільки до 
соціальної гармонії, скільки до гармонії між потре-
бами тіла, крові й розуму (Джульєтта («Сонце»), 
міс Стоукс («Макака в хакі»), місіс Гойт («Білий 
павич»), Даніел Саттон («Шлях насолоди»), безі-
менна героїня («Зникла жінка»), Кетрін («Межа»), 
місіс Джи («Дві сині пташки») та інші).

Письменник намагається довести, що все одно 
жінки не досягали такого омріяного ними щастя і 
спокою. Це умиротворення тривало недовго, адже 
на якусь мить вони були по-справжньому щасли-
вими, та все одно були вимушені повертатися до 
реалій життя. Цікавим є той факт, що жінки у нове-
лах митця прагнули і начебто знаходили свободу, 
звільнялися від одного чоловіка (некоханого), але 
водночас втрачали цю свободу з іншим чоловіком 
(коханим). Це відбувалося з жінками у новелах 
зрілого і пізнього періоду творчості митця: «Тінь 
у трояндовому саду», «Межа», «Квитки, будь 
ласка», «Сонце», «Зникла жінка» тощо. 

Д. Г. Лоренс не стає ні на чий бік, а стоїть 
над цим. Те, що феміністки вбачали у творчості 
письменника жінконенависника, не виходить від 
самого митця, від його ненависті й нелюбові до 
жінок, що йде із суті самої людської природи. 
Чоловіча та жіноча сутності різні за своєю при-
родою. Розуміємо, що Д. Г. Лоренс і для себе не 
вирішив проблему гармонізації стосунків між 
чоловіком і жінкою. Здається, це навіть було б 
неможливо, штучно і нежиттєво, не так, як у 
реальному житті.
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МОВНА ГРАМОТНІСТЬ ЯК ЗАПОРУКА ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ПРАВНИКА

Статтю присвячено вивченню актуального питання грамотного фахового мовлення в площині норматив-
ності мови. Увагу акцентовано на порушенні правил слововживання у мовленнєвій практиці правників.

Метою  статті є аналіз характерних порушень лексичних норм у професійному мовленні правника, з’ясування 
причин їх порушення та окреслення  ролі нормативності як визначальної риси мовної компетентності в аспекті 
загальної  культури фахівця.

У статті на основі праць сучасних дослідників розглянуто зміст понять  «мовна норма», «лексична норма», 
«порушення слововживання», «плеоназм». При цьому визначено, що мовною нормою є сукупність мовних засобів, 
що відповідають системі мови і своєю чергою сприймаються її носіями як зразок для комунікації у суспільстві. 
Лексичні норми – положення, які регулюють вибір слова відповідно до змісту і мети висловлення. Недотримання 
цих правил є порушенням лексичної норми.  Плеоназм як лексична помилка, яка через сполучуваність близьких чи 
тотожних за значенням слів спричиняє семантичну надлишковість у тексті. З’ясовано, яким чином плеонас-
тичні конструкції спричиняють  «руйнування» цілісності та змістовності тексту. Описано вплив плеоназмів 
на зміст тексту як результату мовленнєвого акту, внаслідок  чого порушуються загальноприйняті вимоги до 
нього: чіткість, точність, лаконічність, стислість, інформативність, логічність. Охарактеризовано типові 
лексичні помилки (плеоназми) у фаховому мовленні. На конкретних прикладах проаналізовано відповідні порушен-
ня нормативної лексичної валентності, які стали предметом дослідження.

Проведене дослідження веде до висновків, що знання особливостей мовної системи на різних її рівнях, зокре-
ма лексичному, дає можливість фахівцеві бути професіоналом. Варто постійно слідкувати за своїм мовленням, 
аналізувати його і підвищувати рівень мовної компетентності, яка базується на володінні правилами  україн-
ської мови. Мовна грамотність досягається шляхом ретельної роботи над своїм мовленням. Щоб уникнути в 
мовленнєво-професійній діяльності лексичних помилок, треба орієнтуватися на мовну норму.

Ключові слова: мовна норма, правила слововживання, плеоназми, лексична помилка,  фахове мовлення.
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LANGUAGE LITERACY AS A GUARANTEE 
OF THE LAWYER’S PROFESSIONALISM

The article is devoted to the study of the topical issue of competent professional speech in the plane of normative language.
The purpose of the article is to analyze the characteristic violations of lexical norms in the professional speech of a 

lawyer, finding out the reasons for their violation and outlining the role of normative language as a defining feature of 
language competence in terms of general culture.

 The article, based on the works of modern researchers, considers the meaning of the concepts “language norm”, 
“lexical norm”, “word disorder”, “pleonasm”. It is determined that the language norm is a set of language tools that 
correspond to the language system, and, in turn, are perceived by its speakers as a model for communication in society. 
Lexical norms are norms that regulate the choice of a word in accordance with the content and purpose of the utterance. 
Failure to comply with these rules is a violation of the lexical norm. Pleonasm as a lexical error, due to the compatibility 
of close or identical words in meaning, causes redundancy in the text. It is found out how pleonastic constructions cause 
“destruction” of the integrity and content of the text. The influence of pleonasms on the content of the text as a result of 
the speech act is described, as a result of which the generally accepted requirements to it are violated: clarity, accuracy, 
conciseness, brevity, information content, and consistency. Typical lexical errors (pleonasms) in professional speech are 
characterized. The corresponding violations of normative lexical valence, which became the subject of research, are 
analyzed on specific examples.
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The study makes it possible to conclude that knowledge of the features of the language system at its various levels, 
including lexical, allows a specialist to be a professional. You should constantly monitor your speech, analyze it and 
increase the level of language competence, which is based on knowledge of the rules of the Ukrainian language. Language 
literacy is achieved through careful work on your speech. To avoid lexical errors in speech and professional activities, it 
is necessary to focus on the language norm.

Key words: language norm, word usage rules, pleonasms, lexical error, professional speech.

Постановка проблеми. Питання ефективної 
комунікації як показник загальної та професій-
ної культури, що досягається передусім високим 
рівнем знань мовних норм, а також відповідним 
використанням їх у комунікативній сфері, завжди 
було об’єктом наукових розвідок. Насамперед це 
дослідження в галузі психології, педагогіки, права, 
лінгвістики, де останньому приділяється особлива 
увага, адже  грамотне мовлення розглядається пер-
шочергово в площині нормативності мови. 

Натепер держава створює нові стандарти про-
фесіонала,  висуваючи при цьому до фахівців ті 
вимоги, які б задовольнили потреби соціуму. 
Запити зорієнтовано на розвиток та вдоскона-
лення всіх напрямів професійної діяльності, пере-
дусім мовленнєво-фахової – підвищення мовної 
та комунікативної компетентностей. Це,  без-
умовно, пов’язане з підготовкою  у сучасному 
суспільстві висококваліфікованих представни-
ків гуманітарного напряму, зокрема правового, 
успіх у професії яких залежить безпосередньо від 
мовної грамотності (Артикуца, 2004: 155): кожен 
представник  юридичної галузі у своїй фахо-
вій діяльності в обов’язковому порядку повинен 
послуговуватися нормами сучасної літературної 
мови і неухильно їх дотримуватися. 

Тому питання мовної норми, зокрема її дотри-
мання та порушення (як полярних понять) у фахо-
вому мовленні, а також мовної компетентності 
загалом залишається актуальним. 

Оволодіння фахівцем ґрунтовними ознаками 
мовлення, пов’язаними з грамотністю, знанням 
мови,  дають змогу  забезпечити ефективність 
процесу професійно-комунікативної діяльності, 
а також підняти рівень культури представників 
відповідних професій, отже, вивчення запропо-
нованої теми спрямоване на ключові проблеми, 
пов’язані з недотриманням мовних норм у мов-
ленні: їх виявлення та аналіз, з одного боку, 
а також усунення помилок та уникнення їх у 
подальшій мовленнєвій практиці – з іншого.

Аналіз досліджень. Спостереження над функ-
ціонуванням мовних норм (зокрема, слововжи-
вання) у фаховому мовленні репрезентоване у 
працях багатьох науковців. Так,  Н. Бабич (Бабич, 
2003),  С. Єрмоленко (Єрмоленко, 2010), О. Поно-
марів (Пономарів, 1999)  розглядають теоретичні 

засади поняття «мовна норма», а також  дають 
стилістичні поради щодо українського слово-
вживання; Ю. Короткова (Короткова, 2019), 
Л. Кравець, Л. Мацько  (Кравець, Мацько 2007), 
Голіченко (Голіченко, 2019: 134–136) вивчають 
структуру і культуру мовлення юриста, а також 
порушують питання місця й ролі мовної норми 
в комунікативно-професійній діяльності фахів-
ців;  М. Волощак (Волощак, 2000), П. Селігей 
(Селігей, 2013), І. Судук (Судук, 2015) та ін. ана-
лізують порушення лексичних норм у мові сучас-
них українських текстів та описують причини їх 
появи у мовленні. Проте, незважаючи на наявні 
наукові розвідки і висвітлені в них різні аспекти 
дослідження мовних норм у мовленні, зокрема 
лексичних, проблема ненормативного слововжи-
вання, а також вивчення особливостей реалізації 
правил вживання лексики відповідно до її зна-
чення  лишаються важливими нині.

Мета. Актуальність вибору проблеми визна-
чила мету дослідження – аналіз характерних 
порушень лексичних норм у професійному мов-
ленні правників. Мета передбачила вирішення 
таких завдань: з’ясувати зміст понять  «мовна 
норма», «лексична норма», «порушення слово-
вживання», «плеоназм»; визначити роль лексич-
них норм у правовому тексті як результаті мов-
леннєвого акту та описати наслідки порушення; 
виявити причини недотримання норм слововжи-
вання; охарактеризувати типові лексичні помилки 
(плеоназми); вивчити виявлені порушення норма-
тивності семантики слова; запропонувати шляхи 
підвищення рівня мовленнєвої культури фахівця, 
уникнення у майбутньому недоліків, пов’язаних з 
лексичними помилками.

Виклад основного матеріалу. З огляду на те, 
що культура мови основана на дотриманні мовних 
норм (як усної, так і писемної форми літератур-
ної мови), а також свідомому, цілеспрямованому, 
майстерному використанні мовно-виражальних 
засобів залежно від мети й обставин спілкування 
(Мацько, Кравець, 2007: 6) варто розглянути 
питання мовної норми загалом, а також лексич-
ної зокрема. Енциклопедія «Українська мова» 
як авторитетне науково-довідкове видання подає 
таке визначення поняття «мовна норма»: «сукуп-
ність мовних засобів, що відповідають системі 
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мови й сприймаються її носіями як зразок у пев-
ний період розвитку мови і суспільства» (Єрмо-
ленко, 2004: 420). Крім того, визначальною рисою 
мовної норми, безперечно, є дотримання устале-
них правил слововживання, написання, наголо-
шування  та ін. 

Лексичні норми, виконуючи роль складника 
мовних норм, – це «норми слововживання, при-
йняті у сучасній українській літературній мові. 
Вони регулюють вибір слова відповідно до змісту 
і мети висловлення» (Єрмоленко, 2004: 420). І це, 
зі свого боку, дає підстави говорити про те, що 
«порушення лексичних норм» є недотриманням 
загальноприйнятих правил слововживання, закрі-
плених суспільною практикою. Іншими словами, 
лексичні хиби (помилки) – це  свого роду семан-
тичні «викривлення», які, власне, порушують не 
тільки культуру мови фахівця, а й руйнують сам 
зміст сказаного чи написаного користувачем мови. 

Вживання слова не у властивому йому значенні 
(мається на увазі значенні, зафіксованому в слов-
нику) зумовлене різними явищами: тавтологією, 
росіянизмами, плеоназмами.  Саме на останніх 
зосередимо нашу увагу в дослідженні, проаналі-
зувавши їх у мовленні правників.

Академічний словник української мови визна-
чення поняття «плеоназм» фіксує так:  «У стиліс-
тиці –  сполучення близьких за значенням слів, з 
яких одне або кілька логічно зайві» (Тараненко, 
2007: 512). Тому плеоназми (наприклад, мати 
свою власну державу,  громадянське суспіль-
ство) як лексична помилка є тією одиницею 
типових мовленнєвих неточностей, що відобра-
жають передусім порушення логічного харак-
теру. А логічність як функціональна риса фахо-
вого мовлення (і усного, і писемного), як відомо, 
ґрунтується саме на правильності слововживання  
і є наслідком відповідного  семантичного напов-
нення в тому чи іншому лексичному сполученні.

У плеонастичних конструкціях, які є ненор-
мативними утвореннями, крім порушення логіки 
викладу, одночасно  спостерігаємо «семантичні 
пустоти», що є наслідком  надлишкової інформа-
ції. Водночас це спричиняє змістову неточність 
передачі повідомлення. 

Такі семантичні прогалини (сполучення з поді-
бним чи тотожним значенням) не просто збіль-
шують за обсягом текст, а й утруднюють його 
розуміння. Натомість мовлення будь-якого фахівця-
правника повинне бути лаконічним і стислим. 

Зазначимо, що плеоназм як семантична ненор-
мативність також руйнує змістову структуру тек-
стів правового характеру через відсутність у них 
такої обов’язкової  властивості,  як    інформа-

тивність.  (Важливо в правовому тексті якомога 
меншою кількістю слів передати якомога більше 
інформації, а не навпаки).

 Крім того,  зважаючи, що плеоназми побудо-
вані таким чином, що їх утворення мають осо-
бливі стилістичні функції (емоційне нагнітання 
висловлення та надання йому більшої переконли-
вості) (Тараненко, 2007: 512), цей вид лексичної 
помилки не допустимий у текстах офіційно-діло-
вого стилю, для якого (і це загальновідомо) харак-
терні беземоційність і стилістично нейтральне 
семантичне наповнення лексики.

З огляду на те, що загальноприйнятими вимо-
гами до текстів професійного характеру є точність, 
лаконічність, стислість, інформативність, логіч-
ність, емоційна нейтральність і мовна норматив-
ність (що є своєрідним симбіозом для правильного 
розуміння тексту) (Короткова, 2019: 148–149),  не 
припустимим є порушення лексичної норми, що 
зумовлене вживанням плеоназмів (унаслідок  чого 
не буде, власне, дотримано зазначених вище вимог 
до професійного тексту).

Оскільки поняття фахового мовлення нероз-
ривно пов’язане з поняттям мовної норми, яка 
виконує роль своєрідного «мовного фільтра»  
і визначає, що правильно, а що неправильно, реко-
мендує одні мовні засоби та відкидає інші (Стра-
тулат, Проценко, Посмітна, 2017: 37), помилкове 
слововживання порушує  правила культури про-
фесійного мовлення, що зі свого боку вказує на 
низький рівень професійної кваліфікації.

Передусім неграмотне мовлення (у цьому разі із 
допущенням лексичних помилок) є наслідком від-
сутності теоретичних знань, з одного боку, і неви-
робленням умінь використовувати набуті знання 
в мовленнєвій практиці –  з іншого (освітні прога-
лини). Щодо об’єктивних причин, то варто назвати 
стрімкий потік інформаційних ресурсів,  з якими 
мають справу правники, значний обсяг документів, 
наявність низькоякісної літератури тощо. 

Для того щоб виробити мовну грамотність, 
варто не тільки розумітися в правилах української 
мови. Обізнаність з типовими помилками, що 
допускають у професійному мовленні правника, – 
передумова високої мовної культури фахівця.  Це 
свого роду приклади, як «не треба робити», «як не 
варто говорити». 

Проаналізуємо типові порушення норматив-
ності семантики слова у професійному мовленні 
правників на прикладах плеонастичних конструк-
цій. Так, лексичну надлишковість слів, які струк-
турно обтяжують фразу, спостерігаємо у такій 
конструкції «основні пріоритетні завдання» або 
(як варіант) «головні пріоритетні завдання». 

Стратулат Н. Мовна грамотнiсть як запорука професiоналiзму правника
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Лексема  пріоритетний – прикметник до слова 
пріоритет, яке має таке значення у тлумачному 
словнику: «Першість у якому-небудь відкритті, 
винаході, висловленні ідеї; переважне, провідне 
значення кого-, чого-небудь; перевага над кимсь, 
чимсь». Якщо поглянути на визначення, зафіксо-
ване в лексикографічній праці, можна говорити 
про імпліцитну семантику, яка розкривається 
через такі елементи значення цієї лексичної оди-
ниці: першість  «Наявність кращих рис, якостей, 
переваг, які ставлять кого-, що-небудь на перше 
місце», а також  перевага «Над ким – чим; виключне, 
особливе право на що-небудь; привілей». Це дає 
підстави стверджувати, що аналізований сегмент 
семантично неправильно оформлений. Крім того, 
наявна у словосполученні лексема основний (в 
одному випадку) із репрезентованим у словнику 
значенням «Найважливіший, головний; провід-
ний, визначальний; який є основою чого-небудь, 
становить його найважливішу частину»   і голо-
вний із семантикою «Найважливіший, основний, 
суттєвий»  (в іншому) демонструє  надлишок 
інформації, свого роду повторення, що, з одного 
боку, є помилкою лінгвістичного характеру, з 
іншого – логічного. Нормативний же варіант у 
такому разі буде: «пріоритетні завдання» або 
«основні завдання», «головні завдання».

Семантичну ненормативність можна спостері-
гати й  у такому контексті, як «останнім часом 
у сучасному законодавстві»  або (як варіант) «на 
сьогодні в сучасному законодавстві».  Правила 
слововживання порушені через використані у 
цьому випадку плеонастичні  форми лексичних 
одиниць. Проаналізуємо ці конструкції з огляду 
порушень  семантики. 

Лексема сучасний у своїй семантичній струк-
турі має декілька значень-репрезантантів у тлу-
мачному словнику:  «1. Який існує, відбувається, 
живе і т. ін. тепер, нині; який стосується тепе-
рішнього часу, нинішньої епохи; нинішній, тепе-
рішній. 3. Який відповідає вимогам свого часу, 
викликаний його потребами; який привертає до 
себе увагу, цікавий для всіх тепер; важливий для 
нинішнього, теперішнього моменту; актуальний, 
злободенний». Розглянемо перше і третє значення, 
які є подібними (навіть тотожними) до витлу-
мачення словосполучення останнім часом та 
слова на сьогодні. Варто звернути увагу й на те, 
що  семантика лексеми сучасний описується  також 
синонімічними прикметниками: нинішній із зна-
ченням «1. Який існує, відбувається і т. ін. нині; 
стос. до сучасного періоду; сучасний; 2. Те саме, 
що сьогоднішній»;  теперішній, семантика якого 
«Який є, існує, відбувається зараз, у момент 

мовлення; нинішній»; а також  актуальний, що 
тлумачиться як «Важливий для цього часу; який 
відповідає найважливішим потребам сучас-
ності». Як бачимо, у семантиці цих прикметни-
ків нинішній,  теперішній, актуальний знаходимо 
таке ж семантичне наповнення, як і у словах, що 
увійшли в модель сполучуваності аналізованого 
контексту. Порівняймо:  «який існує нині»; «який 
існує у момент мовлення»; «для цього часу» 
(семантичні сегменти) тлумачення слів нинішній, 
теперішній, актуальний, які є компонентами зна-
чення лексеми сучасний і на сьогодні та остан-
нім часом (елементи досліджуваних плеонастич-
них конструкцій).  Їх  значення – однакове, що 
дає можливість окреслити логічно зайві слова 
(які утворили семантичні пустоти)  у вищенаве-
дених контекстах.  З огляду на це доцільним буде 
навести нормативний варіант лексичної сполучу-
ваності: «останнім часом у законодавстві»  або 
(як варіанти) «на сьогодні в законодавстві»,  
«у сучасному законодавстві». 

Лексична помилка (плеонастична) є і в такому 
ненормативному сполученні слів, як «легальний 
закон». У цьому контексті, якщо проаналізувати 
значення кожної з лексем (як його складників), 
побачимо семантичну схожість, семантичний 
повтор. Так, лексична одиниця легальний, як 
фіксує словник, означає:  «Визнаний, дозволений 
законом; який має законну силу; узаконений; який 
використовує дозволені законом можливості, 
який ґрунтується на використанні цих можли-
востей». В інтерпретації семантики зазначеного 
слова імпліцитно бачимо сему закон (власне, 
через яку  воно й тлумачиться). Тому сполучення 
лексеми легальний із лексемою закон, яка має 
значення: «Встановлене найвищим органом дер-
жавної влади загальнообов’язкове правило, яке 
має найвищу юридичну силу; сукупність таких 
загальнообов’язкових правил та державних 
постанов, що визначають суспільні відносини 
людей; втілення найвищої влади у суспільстві», є 
лінгвістично некоректним  і алогічним, оскільки 
утворює не тільки семантичну прогалину, а міс-
тить логічно зайву одиницю. Нормативний  варі-
ант цього прикладу буде такий: «закон».

Анормативну сполуку як плеонастичне утво-
рення, що порушує вимоги до професійного мов-
лення, демонструє також таке поєднання слів, як 
кримінальний злочин. Як і в наведених вище при-
кладах, ця конструкція сполучуваності подібних 
за змістом одиниць, де одна тлумачиться через 
іншу: вони семантично взаємозамінні. Підґрун-
тям цього твердження є представлені у словнико-
вих статтях значення аналізованих лексем.  Звер-
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німо увагу на семантику слова кримінальний  
(з ремаркою – юридичне) «Те саме, що кар-
ний 1–3», де слово карний  (з ремаркою – юри-
дичне) означає: «1. Який учинив злочин проти 
життя та майна. 2. Який становить замах на 
життя та майно.  3 Пов’язаний із розслідуван-
ням і покаранням злочинів проти життя та 
майна».  Як бачимо, лексема кримінальний у сво-
єму значенні має семантичний елемент «злочин». 
Зі свого боку, слово злочин інтерпретовано, як: 

«1. Суспільно небезпечна дія (або бездіяльність), 
що чинить, заподіює зло людям. 2. Неприпустимий, 
ганебний вчинок». І якщо співставимо значення слів 
злочин та кримінальний (останнє тлумачиться як 
карний), то побачимо, що «замах на життя та 
майно, а також  учинення «проти життя та майна» 
(елементи семантики слова кримінальний) це, 
власне,  і є «суспільно небезпечна дія (або бездіяль-
ність)» (як семантичний компонент слова злочин). 
З  огляду на зазначене можна зробити висновок, що 
сполучення кримінальний злочин – поєднання з 
надлишковою інформацією (лексична помилка), із 
логічно зайвим словом (логічна помилка), із викрив-
ленням семантики у правовому аспекті (правова 
помилка). Варіант, що відповідає нормам сучасної 
української літературної мови і чинному законо-
давству: злочин або кримінальне правопорушення 
(кримінальний проступок) (залежно від правового 
тексту і значення, яке вимагає контекст).   

Випадки типових помилок, які демонструють 
синтез ознак порушення лексичної і логічної норм 
мовлення, не поодинокі.  Так, низка плеонастич-
них сполучень свідчать про значні мовні недоліки, 
які характерні для мовленнєвої практики правни-
ків: реальна дійсність (нормативно: реальність 
або дійсність), травматичне ушкодження 
(нормативно: травма або ушкодження), інфор-
маційне повідомлення (нормативно: інформація 
або повідомлення),  моя автобіографія (норма-
тивно: автобіографія або моя біографія),  у січні 
місяці (нормативно: у січні), захисний імунітет 
(нормативно: імунітет), чинний на сьогодні 
(нормативно: чинний), адреса проживання (нор-
мативно: адреса), адміністративний менедж-

мент (нормативно: адміністрація або керівни-
цтво), реальні факти (нормативно: реалії або 
факти), статистичні підрахунки (нормативно: 
статистика або підрахунки ) та ін.

Висновки. Отже, проведене дослідження дає 
змогу стверджувати, що мовна грамотність, зокрема 
обізнаність із лексичними нормами й уміння засто-
совувати правила слововживання у мовленнєвій 
практиці, має велике значення у фаховому мов-
ленні: є запорукою професіоналізму та показни-
ком загальної  й професійної культури фахівця. 
Лексичні помилки (плеоназми), які є наслідком 
як суб’єктивних, так і об’єктивних причин, спри-
чиняють  негативні результати у мовленнєво-про-
фесійній діяльності правника. Передусім це вли-
ває на правильність та змістову цілісність тексту, 
а також порушує основні вимоги до професійного 
мовлення: точність, ясність, чіткість,  логічність, 
інформативність, стислість та лаконічність. 

Проаналізовані плеонастичні сполучення, які 
характерні для мовленнєвої практики правни-
ків,  свідчать про значні мовні недоліки,  пов’язані 
із невідповідною лексичною семантикою, з одного 
боку, а також про спричинені ними логічні, сти-
лістичні й правові помилки – з іншого. Продемон-
стровані типові лексичні помилки (з відповідним 
їх аналізом) дозволять уникнути порушень норм 
сучасної української літературної мови у профе-
сійній комунікації.

Безперечно, задля підвищення рівня грамот-
ності, мовної та професійної культури, правникові 
варто постійно працювати над собою, свідомо 
і відповідально ставитися до своєї професійно- 
мовленнєвої діяльності, яка має соціальне зна-
чення. Першочергово фахівець повинен бути  зорі-
єнтований на засвоєння мовних норм,  вироблення 
вміння аналізувати своє мовлення щодо норма-
тивності/ненормативності; постійно користува-
тися лексикографічними  джерелами та навчаль-
ною літературою, користуватися авторитетними 
сайтами, які дають можливість отримати якісну 
мовну продукцію. Усе це дозволить відповідати 
запитам сучасного суспільства щодо висококвалі-
фікованого фахівця.
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РЕЦЕПЦІЯ МОТИВУ ГОЛОДОМОРУ 20-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ 
В ДРАМАТУРГІЧНОМУ ДОРОБКУ О. ЧУГУЯ 

(НА МАТЕРІАЛІ П’ЄСИ-ДИЛОГІЇ «ЧЕРВОНИЙ СМЕРЧ»)

Досліджено специфіку рецепції мотиву голодомору 20-х років ХХ століття в драматургічному доробку 
О. Чугуя на матеріалі п’єси-дилогії «Червоний смерч», зокрема її першої частини «Бенкет голодних».  Акценто-
вано увагу на промовистій назві п’єси (та її частини), які є органічним поєднанням трагічного і комічного, що 
цілком виправдовує авторське визначення жанрової своєрідності твору як «трагікомедії».

Розкрито сюжетно-композиційну особливість п’єси, що виявляється в майстерному розкритті численних 
варварських злочинів проти людства, скоєних тогочасним урядом, зокрема  поширенні правди про  голодомор 
20-х років ХХ століття крізь призму цікавих образів політпрацівників найвищого рівня, їх негуманістичної пове-
дінки; осмислено нові замовчувані факти та подано детальний аналіз причин цього штучного масового феноме-
на, що спричинив загибель мільйонів українців. 

Підкреслено майстерне використання автором п’єси (як у сюжетобудуванні, так і у характеротворенні) засобів 
комедіографічної поетики, зокрема гумору і сатири, а також елементів театралізації, які досить часто застосову-
валися в злочинній практиці комуністичних керманичів. У сюжетній тканині першої частини трагікомедії вони чітко 
простежуються під час організації бенкету голодних, який мав приховати жахи голодомору від очей іноземної делегації.

Доведено, що п’єса О. Чугуя «Червоний смерч» засвідчує цілковите освоєння письменником трагікомедійного 
жанру в процесі драматургічного відтворення дійсності, майстерне використання прийомів і засобів драматур-
гічної поетики, зокрема у виборі конфлікту та персонажів. 

Підкреслено, що драматургічний твір, створений О. Чугуєм, може стати в пригоді не лише викладачам 
вищої та середньої школи, а й усім шанувальникам і майстрам художнього слова, музики та театрального мис-
тецтва, а тому заслуговує на сценічне втілення. 

Також окреслено перспективи для подальшого, більш поглибленого, прочитання твору як цілісного і худож-
ньо-неповторного зразка в контексті багатогранного драматургічного доробку митця.

Ключові слова: п’єса, трагікомедія, драматургічний доробок, мотив.
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RECEPTION OF THE HOLODOMOR MOTIVE OF THE 20S OF THE 20th 
IN THE DRAMATURGICAL WORK OF O. CHUGUY’S 

(ON THE MATERIAL OF PLAY-DILOGY “RED TORNADO”)

Despite the fact, that literary work of O. Chuhuy has already become an object of scientific research by A. Novikov, 
T. Kononchuk, T. Virchenko, I. Kurilenko (Fesenko) and others, tragicomedy as ganre still remains unnoticed by literary critics.

The aim of the author’s research is an attempt to analyze the chosen type of work which requires keeping a specific 
filling of measure while using actual material and fiction. 

The main attention is concentrated on analyzing the tragicomedy “Red Tornado” (which appeared in 2001), reflecting 
author versatile activity aimed of defending the rights of the Ukrainian people for their identity. 

A high mastery of the author in plot creating, in building up characters, very often by just a few phrases, making up 
monologs and dialogues, independent of space and time, for that matter in confirmed. The important role of tragicomedy 
for achieving of genre diversity of the authors play is emphasized. 

The above work by O. Chuhuy testify to complete mastery of tragicomedy genre in the process of drama reflection of 
the reality, great mastery of using techniques and means of poetics, in particular, when choosing conflicts and characters 
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capable of fighting either to a complete victory or failure, achieving maximal tension, unity and concentration of action, 
expressive psychological characteristics. 

Thanks to these peculiarities of the play historical figures (Lenin, Dzerzhinsky), as a personalities, is shown in multi-
faceted and attractive way so typical of him, closely connected with social and political events of that time.

That is why, the tragicomedy created by O. Chuhuy in “Red Tornado” maybe used not only by the teachers of high and 
secondary schools but also by all admires and masters of literature, music and theatre and hence is worth of being staged 
by the talented servants of Melpomene.

Key words: play, tragicomedy, dramaturgic works, motive.

Постановка проблеми. Останнім часом у літе-
ратурознавстві значно посилюється інтерес  до 
сучасної української драматургії, яка перебуває 
нині у пошуку нових тем, ідей, проблем, худож-
ніх засобів. Драматургічна нива щедро рясніє іме-
нами талановитих митців слова, які мають власне 
світоглядне обличчя,  свій особливий літератур-
ний шарм, які не лише читаються, друкуються, а 
й ставляться на сценах багатьох театрів. 

Серед таких неперевершених драматургів, чиї 
твори привертають читацьку, наукову і театральну 
увагу, варто назвати Олексія Чугуя, який увійшов 
в історію української літератури ще  наприкінці 
90-х років ХХ століття і невпинно продовжує пра-
цювати на драматургічній ниві і сьогодні. Низка 
його гостросюжетних п’єс («Сибірська дума», 
«Замах на Чорта»,  «Червоний смерч», «Вер-
шина кохання», «Агонія дракона», «Лісові гості», 
«Знищити націю», «Імперський шабаш», «Мрії 
божевільних» тощо) вирізняються своєю акту-
альністю, оскільки відкривають сучасному чита-
чеві правду про  політику радянського режиму, 
яка багато років приховувалася від українського 
народу. Заслуга драматурга передусім у тому, 
що сюжет його багатьох п’єс побудований на 
фактах реальної дійсності, без будь-яких недо-
мовок, навіть художнього домислу. Так, напри-
клад, завдяки наполегливому опрацюванню роз-
секречених радянських архівів Олексій Чугуй 
у п’єсі «Червоний смерч» майстерно розкриває 
численні варварські злочини проти людства, ско-
єні тогочасним урядом, зокрема  поширює правду 
про  голодомор 20-х років ХХ століття: крізь при-
зму цікавих образів політпрацівників найвищого 
рівня – секретарів Центрального комітету ком-
партії та міністрів силових структур Радянського 
Союзу, їх негуманістичної поведінки відкриває 
нові замовчувані факти та подає детальний аналіз 
причин цього штучного масового феномена, що 
спричинив загибель мільйонів українців. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Зазначимо, що нелегке, але творчо-змістовне 
життя і численний творчий доробок Олексія Чугуя 
у різний час досліджували чимало науковців, 
зокрема А.  Новиков, Т. Конончук, Т. Вірченко, 
І. Куриленко (І. Фесенко), Тхорук Р. та інші. Утім 

ґрунтовних наукових студій, в яких би комплексно 
вивчалися поетикальні принципи та закономір-
ності, які  діють у художньому світі  драматурга, 
ще надзвичайно мало. 

Мета статті – дослідити специфіку рецеп-
ції мотиву голодомору 20-х років ХХ століття в 
драматургічному доробку О. Чугуя (на матеріалі 
п’єси-дилогії «Червоний смерч»).

Виклад основного матеріалу дослідження. 
П’єса «Червоний смерч» складається з двох час-
тин («Бенкет голодних» і «Весілля людоїдів»), які 
фактично є окремими повнометражними п’єсами. 
Цікаво, що автор тут вдався до використання спі-
ралеподібного розвитку сюжету, що вкладається 
у симетричну композиційну схему. Адже події в 
обох п’єсах відбуваються в одному і тому ж місці. 
Змінюється лише час та незначна кількість дійо-
вих осіб. Об’єктом нашої уваги буде перша час-
тина п’єси  – «Бенкет голодних».

Зазначимо, що однією з особливостей п’єси 
та її першої частини, крім промовистих назв, 
є органічне поєднання трагічного і комічного, 
що цілком виправдовує авторське визначення 
жанрової своєрідності твору як «трагікомедії». 
Надати трагічним подіям комедійного звучання з 
метою полегшення їхнього сприйняття сучасни-
ками вимагав основний закон мистецтва слова – 
естетичного відтворення дійсності. Автор трагі-
комедії «Червоний смерч» цілком упорався з цим 
завданням, використовуючи для цього як у сюже-
тобудуванні, так і у характеротворенні елементи 
театралізації, які досить часто застосовувалися у 
злочинній практиці комуністичних керманичів. 
У сюжетній тканині першої частини трагікоме-
дії вони чітко простежуються під час організа-
ції бенкету голодних, який мав приховати жахи 
голодомору від очей іноземної делегації. Але 
яскраві свідчення про нього весь час потрапля-
ють у поле зору іноземців. Досягається це за 
допомогою використання надзвичайно виразних 
художніх деталей, так званих мікрообразів, ство-
рених мінімальною кількістю реплік, нерідко 
однією або двома. Не менш театралізованою 
є також друга частина п’єси, в якій майстерно 
використано сюжетну схему «весільної драми». 
Але тут вона є особливою, адже її виконавцями 
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є не звичайні люди, а людоїди. Та й завершу-
ється вона не традиційним веселим фіналом,  
а пожежею.

Слід зауважити, що елементи театралізова-
ного процесу колективізації та його наслідки 
трапляються також у багатьох інших картинах 
п’єси, зокрема у сценах розкуркулення, якими 
розпочинаються перша і друга частина п’єси. Тут 
немає перебільшення шляхом згущення фарб. 
Адже з метою посилення емоційного впливу на 
українського хлібороба ватажки більшовицької 
влади в  діяльності так званих «продовольчих 
загонів», як, до речі, і в інших випадках, широко 
використовували елементи  театрального мис-
тецтва для пропаганди своїх ідей. Нерідко це 
набувало потворних форм, що й спостерігаємо в 
п’єсі «Червоний смерч» уже на початку як пер-
шої, так і другої частини. Ці сцени дуже поді-
бні, але не тотожні. Якщо в першому випадку 
«ворогів радянської влади» ведуть на страту до 
яру, зв’язаних однією вірьовкою, підганяючи 
батогом, наче рабів, то в другому – аналогічні 
жертви запряжені в колісницю, на якій усівся 
колишній голова сільради, а тепер організатор 
колгоспу – Рябозадов, використовуючи й уже 
згаданий стимулятор – батіг не менш старанно, 
ніж його попередники.

Показовим є також вибране місце дії, оформ-
лене за всіма правилами театрального мисте-
цтва: «Велике подвір’я. Посередині – сухе дерево, 
збоку – хата. Над її дверима – напис «Сільрада», 
вище – портрет Леніна і червоний прапор. На 
стіні – лозунг «Смерть буржуям!», на дереві – 
«Уперед до комунізму!»» (Чугуй, 2001: 4).

Привертають до себе увагу костюми учас-
ників цього дійства: «З’являються одягнуті в 
чорні шкіряні костюми учасники продовольчого 
загону. Тримаючи в руках червоні транспаранти, 
вони вигукують написані на них заклики: «Даєш 
хліб!», «Даєш м’ясо!», «Даєш масло!»» (Чугуй, 
2001: 4). Усе це відбувається, як і в театрі, з 
музичним супроводом: «Попереду вcіх крокує 
гармоніст, бадьоро граючи частушкові мелодії»  
(Чугуй, 2001: 4).

Не менш живописною є поява інших дійових 
осіб, зокрема Січовенка, священника та лікарки 
«зі зв’язаними наперед руками, а також – між 
собою». Вони ледве встигають за парторгом 
Голопупенком, який тягне їх за спільну вірьовку» 
(Чугуй, 2001: 4). Йому допомагає комсомольський 
ватажок – Кіра, б’ючи батогом кожного, хто від-
стає. Особливо сценічною є подальша вокально-
хореографічна дія. «Двоє дівчат вириваються 
вперед і співають танцюючи»:

Куркуляку – на гілляку,Бери жито, хапай гречку,
Куркуляку – в річку,  Золоту пшеничку,
Бери, хапай усе підряд,Тягни вола, цуп овечку,
Що попаде в ручку! Коровку й теличку! 
(Чугуй, 2001: 4–5).

Завершується ця сцена допитом ув’язнених, 
здійсненим головою сільради  Рябозадовим, без-
посередньо перед їх стратою на березі крутого 
яру. Першим до нього підводять Січовенка.

РЯБОЗАДОВ (цілиться револьвером у лоб). 
Останній раз питаю, де заховав зерно? Якщо не 
скажеш, аж загудеш у яругу. Ось він недалеко. 
Всього п’ять кроків. Вовки вже давно чекають на 
твоє м’ясо» (Чугуй, 2001: 5).

З цього діалогу неважко довідатися про те, 
чому саме такі місця вибирали більшовики для 
страти тих, хто чинив їм опір. Майданчики на 
краю найглибшого яру значно полегшували їхню 
роботу. Адже тут не треба було рити яму: скидали 
тіла розстріляних (нерідко напівживих) прямо в 
яр. Про це красномовно  свідчить знову ж таки 
репліка-наказ Рябозадова: «Скинути у Вовчий яр 
головою вниз!».

Далі події розгортаються за принципом кару-
селі. Аналогічним способом більшовики допи-
тують, а потім позбавляють життя священника і 
лікарку під музичним супроводом, короткочасне і 
гучне виконання якого теж  нагадує постріл. Роз-
лючена нульовим результатом допиту ватага біль-
шовицьких грабіжників з таким же ентузіазмом 
та піснями вирушає грабувати іншу, раніше намі-
чену жертву.

Слід зауважити, що події наступної (другої) 
картини невипадково переносяться в Кремль, 
кабінет керманича Радянської імперії. Адже це – 
місце, де народжувалися ідеї найстрашніших зло-
чинів, у тому числі й щойно проілюстрованого.

ЛЕНІН (сидить за столом, тримаючи біля вуха 
телефонну трубку). Ні! Ні! Категорично запере-
чую! (Схопившись із стільця). Повторюю! Це не 
грабіж! Не розбій, а продовольча диктатура! Одна 
із форм вияву пролетарської диктатури на селі! 
Усіх, хто відмовляється виконувати продовольчий 
податок, хто не  хоче здавати державі хліб і м’ясо, 
будемо карати нещадно… Не зупиняючись перед 
розстрілом і повішенням… Так! Так! Масовий і 
нищівний терор» (Чугуй, 2001: 7).

Подальші слова сповнені не лише гніву, а й 
цинізму: «Суд повинен не усувати, а узаконювати 
терор… Стріляти всіх без розбору й слідства! Вияв-
ляти справжній революційний ентузіазм і рішу-
чість. За кожного повішеного видавати премію гро-
шима або натурою! Ми повинні нарешті довести, 
що влада в наших руках!» (Чугуй, 2001: 7). 

Фесенко I. Рецепцiя мотиву голодомору 20-х рокiв ХХ столiття...
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Не треба доводити, що такий варварський 
наказ могла видати лише психічно неврівнова-
жена людина. Це підтверджує й сам вождь, скар-
жачись особистому лікарю Ветеринаріусу на те, 
що його постійно переслідують кошмарні сни, в 
яких він, за свідченням дружини, іноді навіть гав-
кає, як собака.  Після заспокоєння лікаря, що це 
ознака величі, він усе-таки приймає посла Італії 
пані Пучіні, яка приїхала в Радянський Союз, щоб 
особисто переконатися, чи є в цій країні голод. 
Ленін обіцяє виконати її прохання – показати на 
підтвердження відсутності голоду бодай одне 
село. Доручивши цю операцію Дзержинському, 
Ленін  викликає його до себе. Діалог між ними 
проливає світло на істинну причину організації 
голодомору в Україні.

ЛЕНІН. Негайно зв’яжіться зі cвоїми людьми 
в Полтавській губернії і накажіть організувати 
пишну зустріч  делегації, яка прибуде до них 
через три дні.

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ. Вибачте, товаришу Леніне, 
але ж ви самі добре знаєте, що такого села зараз 
не знайти в усій Україні. Не кажучи вже про Пол-
тавську губернію. Завдяки нашим зусиллям скрізь 
лютує голод. Є дані, що залишки українців харчу-
ється чим попало, навіть собачим м’ясом.

ЛЕНІН. Знаю. І це чудово, що саме в Україні ми 
застосували цей найефективніший засіб остаточ-
ного утвердження радянської влади. Нарешті осно-
вний наш ворог буде зломлений. Адже українці у сто 
разів небезпечніші, ніж білогвардійці, абсолютно не 
сумісні з радянською владою, а отже, й комунізмом. 
Треба зробити так, щоб там і собачого м’яса не було. 
Так! Так! Якщо в Україні не зафіксовано людоїд-
ство, то це ще не голод (Чугуй, 2001: 11).

Сповнений звіриної ненависті до України 
Ленін наказує посилити її ізоляцію: «Якщо треба, 
ущільніть військове кільце навколо України так, 
щоб туди навіть птиця не змогла пролетіти.

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ. Так і буде.
ЛЕНІН. Якщо мало п’яти тисяч війська, 

пошліть ще стільки ж. Патронів і снарядів не шко-
дувати! (Чугуй, 2001: 11).

Завершується ця (друга) картина першої дії 
досить показовим фіналом, яким переконливо 
пояснюється, чому в Україні був голод і куди зни-
кли її товари.

ЛЕНІН (узявши трубку, набирає номер). Алло! 
Надюша? Так-так! Це я, дорога моя дружино! 
Апетит собачий! Обід готовий? Дякую. Що є 
смачненького? Смажений індик? Прекрасно! 
А ще? Чорна ікра? Чудово! А ще? Українське 
сало? Пречудово! Сало злопаю все! Не йду, а лечу!  
(Чугуй, 2001: 11–12).

Ця відверто сценічна розмова, наведена автором 
невипадково. Вона служить виразним контрастом 
до зображуваних трагікомічних подій у подаль-
шому розвитку сюжету. Йдеться про процес під-
готовки «бенкету голодних» у наступній (третій) 
картині першої дії, який висвітлює нові риси харак-
теру сільського голови. Шукаючи тих жіночок, які 
раніше прославилися умінням готувати смачні 
страви, він запрошує до себе лише тих, хто йому 
подобається. Першою прийшла Настя.

РЯБОЗАДОВ. Потрібно для сільради спекти 
дві сотні пирогів.

НАСТЯ (перелякано). Пирогів? Аж дві сотні? 
(Падає на коліна). Зжальтеся! З чого ж я напечу? 
У нас же забрали все, що можна взяти!

РЯБОЗАДОВ. Гаразд. Борошна я тобі дам.
НАСТЯ. Що-о? Дасте борошна?! (Встає).
РЯБОЗАДОВ. Так, двадцять кілограмів.
НАСТЯ. Аж двадцять кілограмів?!
РЯБОЗАДОВ. Мало? 
НАСТЯ. Ну що ви, Романе Михайловичу! 

Дякую й за це... Щиро дякую! (Стає на коліна, 
низько схиливши голову).

РЯБОЗАДОВ. Ну досить... Устань! Раніше, 
коли я стояв перед тобою на колінах, ти не звер-
тала уваги.

НАСТЯ (вставши). Вибачте, дурною була 
(Чугуй, 2001: 12).

Слід звернути увагу на майстерне викорис-
тання автором п’єси засобів комедіографічної 
поетики, зокрема гумору і сатири. Так, Рябозадов, 
повідомляючи про приїзд іноземної делегації, 
попереджає Настю, щоб знала, що говорити, коли 
гості запитають, як вона живе.

НАСТЯ. Звичайно, розкажемо. Гірше собак 
живемо.

РЯБОЗАДОВ. Ну от і бовкнула! Оцього якраз і 
не слід говорити. Треба мати власну гідність.

НАСТЯ. Зрозуміла. Я скажу, що живемо краще 
собак (Чугуй, 2001: 13).

Однак домовленість втратила силу, оскільки 
Настя одразу здогадалася, з якою метою Рябоза-
дов напрошується прийти до неї увечері в гості, і 
миттю залишила кабінет. Аналогічним способом 
розмовляє Рябозадов і з іншими запрошеними 
жіночками, схиляючи їх до зради, поки не досягне 
бажаного результату. На зустріч згодилася навіть 
дружина Січовенка – Ярина, оскільки він пообіцяв 
відпустити арештованого нареченого її доньки, 
запевнивши, що Сави вже немає в живих. Проте 
радість перемоги Рябозадова на жіночому фронті 
швидко змінюється переляком у зв’язку з повідо-
мленням Голопупенка про появу в лісі повстанців 
на чолі із Січовенком, який втік із Сибіру. 
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РЯБОЗАДОВ (ухопивши телефонну трубку, 
гарячково набирає номер). Ало! Ало! Ало! Райком 
партії? Я – Рябозадов... Висилайте допомогу! Наше 
село оточили повстанці... Скільки? Тисячі дві... 
Озброєні кулеметами і гарматами... Чесне слово, не 
брешу! Хіба ви не знаєте, що таке голодні повстанці! 
Вони страшніші від звірів. Усіх комуністів в’яжуть і 
скидають у Вовчий яр. Так. Туди, куди ми звалюємо 
трупи померлих від голоду (Чугуй, 2001: 19).

Ця сцена є стислим, але досить виразним і 
переконливим спростуванням засобами худож-
нього слова брехливих тверджень про тріум-
фальне утвердження радянської влади у селах, 
мешканці яких нібито не чинили ніякого опору. 
Насправді він був масовим. Тож цілком логічним 
є зосередження на ньому уваги автором п’єси, в 
якій повстанський рух відтворюється за допомо-
гою окремої сюжетної лінії, що суттєво доповнює 
головну, в якій поєднання трагедійних і комедій-
них елементів стає ще виразнішим. Адже поки 
повстанці готувалися до наступу, в район при-
була іноземна делегація на чолі з послом Італії – 
Пучіні. Для зустрічі гостей на подвір’ї сільради 
приготували стіл, накритий смачними стравами. 

(За ним сидять люди різного віку. Кожен поспі-
шає їсти, а дехто потай ховає пироги в кишеню. 
Рябозадов, вийшовши з хати вигукує). 

РЯБОЗАДОВ. Е-е! Зачекайте, неотеси! Ви що 
робите?

1-й ЧОЛОВІК. Як що? Їмо.
РЯБОЗАДОВ (вирвавши в нього з рук пиріг, 

кидає на стіл). Я кому сказав – сидіти прямо і 
нічого не чіпати на столі?! Ви ж так усе злопаєте 
до приїзду делегації.

2-й ЧОЛОВІК. Як же не чіпати, коли їсти 
хочеться аж ноги трусяться. Я вже три місяці 
хліба не бачив. А тут ще й м’ясо (Хапає шматок, 
поспішаючи їсти). 

РЯБОЗАДОВ (вирвавши шматок, кидає  
в миску). Покуштували й досить!

1-й ЧОЛОВІК (ухопивши шматок). А я не встиг...
РЯБОЗАДОВ (вирвавши м’ясо). Все одно 

досить! (Кидає шматок у миску). Після тривалого 
голодування одразу багато їсти не рекоменду-
ється. Так можна й дуба врізати. 

2-й ЧОЛОВІК (ухопивши хліб). Не ївши 
швидше дуба вріжеш... 

РЯБОЗАДОВ (вихопивши револьвер). Поки що 
прошу... Наберіться терпіння. Повторюю – усе, 
що на столі – ваше. Ніде воно не подінеться. Усе 
з’їсте, але пізніше, коли делегація приїде. Разом з 
гостями з’їсте (Чугуй, 2001: 24).

І все-таки старання Рябозадова приховати 
страшну істину тогочасної української дійсності 

виявилися марними. Одна жіночка принесла 
виготовлений з білої глини коровай. Намагання 
Рябозадова переконати посла Італії, щоб вона не 
куштувала коровай, не увінчалися успіхом.

ПУЧІНІ (усе-таки спробувавши пирога). Тьху! 
А й справді ці пироги не з тіста. (Кладе на тарілку). 
А-а! Зрозуміло! Це просто жарт! Народний театр! 
Ха-ха-ха! Прекрасний актор! (Аплодує). 

РЯБОЗАДОВ. О! Правильно ви помітили. 
У нас тут майже всі актори. Не звертайте уваги. 
Їжте на здоров’я... (Чугуй, 2001: 26–27).

Але монолог іншої жінки проливає світло на 
ще страшніший факт, породжений голодомором. 

2-а ЖІНКА (вибігши, зупиняється, потім 
швидко прямує до столу, хапає шматок м’яса, 
нюхає і майже кидає на стіл). Так і знала! Іроди! 
Варвари! Що ж ви наробили? Останнього собаку! 
Останню кішку зарізали! У мене ж десятеро діток! 
І всі лежать опухлі від голоду! (Голосячи). Чим же 
я буду їх годувати? (Чугуй, 2001: 26–27).

Подальші слова її голосіння розкривають ще страш-
нішу істину наслідків голодомору, здійснюваного біль-
шовиками: «Бодай же ви, бузувіри, світу божого не 
побачили! Щоб вас холера не минула! Бодай ви дітей 
своїх поїли, як я поїла!» (Чугуй, 2001: 27).

Показово, що й Рябозадов, потерпівши поразку, 
підсвідомо виголошує не менш викривальний 
монолог, адресований односельцям: «Підвели 
голодранці! Який стіл для них зробив і марно! Не 
захотіли їсти м’яса! Подумаєш пани! Ми не їмо 
собачого м’яса. Не такі їдять! (Бере шматок м’яса 
з тарілки, піднімаючи вгору). Та я таким м’ясом 
уже десятий місяць майже всі поставки виконую! 
В усіх містах! Навіть у столиці їдять таке м’ясо! 
А свої крутять носом (Чугуй, 2001: 28). 

У такому стані підвищеного обурення застає 
його Сава Січовенко. У поєдинку перемагає Рябо-
задов завдяки допомозі Голопупенка. За мить 
з’являються повстанці, поспішаючи визволити 
свого ватажка.

Однак «бенкет під час чуми» продовжується. 
У цей час у Москві в кабінеті Леніна, де відбу-
вається прийом на честь п’ятої річниці від дня 
заснування першої у світі комуністичної держави. 
Її керманич – Ленін, будучи задоволений тим, що 
посли Франції, Німеччини та Англії повірили в те, 
що в Україні немає голоду, просить їх не поспішати 
на свої квартири: «Все одно нікого не випущу. Ви 
ж навіть не покуштували всіх страв, які на цьому 
столі. Адже вони приготовлені з продуктів, завезе-
них із України, в якій, якщо вірити деяким заявам, 
видрукуваних у ваших газетах, давно існує масо-
вий голод. А люди нібито харчуються лише соба-
чим м’ясом. Ха-ха-ха!» (Чугуй, 2001: 29).

Фесенко I. Рецепцiя мотиву голодомору 20-х рокiв ХХ столiття...
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Саме в цей момент з’являється посол Іта-
лії Пучіні, повернувшись із України. Вражена 
побаченим там, вона оголошує Леніну протест у 
зв’язку з тим, що виділена Італією допомога не 
потрапила в Україну, і залишає кабінет. Але посли 
інших країн їй не повірили. Вирушаючи у свої 
відомства, вони висловлюють подяку вождю. Без-
межно задоволений Ленін падає в крісло, відкида-
ючи голову на його спинку: «Ха-ха-ха! Не посли, 
а осли. До того ж довговухі. У трьох чоловіків 
разом узятих розуму менше, ніж в однієї жінки. 
Ха-ха-ха!» (Чугуй, 2001: 30).

Проте позитивні емоції швидко змінюються нега-
тивними від одержаного повідомлення про те, що 
ешелон, який прибув з України, завантажений соба-
чим м’ясом, а ще більше від розмови зі Сталіном, який 
відверто заявив про своє бажання усунути Леніна з 
посади голови ради народних комісарів. Вигнавши 
Сталіна, Ленін бігає по кабінету в стані крайнього 
нервового напруження, виголошуючи прокляття на 
адресу суперника: «Нахаба! Нікчема! Злодій! Чого 
захотів! Трону! (Скрутивши дулю, спрямовує у бік 
дверей). А оцього не хочеш?» (Чугуй, 2001: 33).

Власне, цим монологом, а також повідомленням 
закордонної преси про те, що комуністи терплять 
крах, оскільки вже харчуються собачим м’ясом, і 
закінчується перша частина трагікомедії О. Чугуя 
«Червоний смерч», озаглавлена «Бенкет голодних». 

Саме така назва найбільше відповідає її змістові й 
суті подій, що відбувалися в Україні в результаті 
прискореного будівництва «комуністичного раю». 
Заслуга О. Чугуя в переконливому доведенні того, 
що трагічні елементи були постійними супутниками 
цього будівництва, а не тимчасовими і поодинокими 
явищами, як твердили радянські псевдоісторики.

Висновки. Отже, ґрунтовно проаналізу-
вавши п’єсу О. Чугуя «Червоний смерч», зокрема 
сюжетно-композиційну структуру та образи голо-
вних персонажів, можна стверджувати, що смис-
лове поле тексту фокусується навколо  штучно сфа-
брикованого пекла голодомору початку 20-х років 
ХХ століття, зокрема численних варварських зло-
чинів проти людства, скоєних тогочасним урядом. 
Драматургічний твір О. Чугуя проливає яскраве 
світло на чимало страшних фактів, породжених 
голодомором. Безсумнівно, цей текст має привер-
нути і читацьку увагу, зацікавлену в правдивому 
переосмисленні історичного минулого нашої кра-
їни, і театральних режисерів, які прагнуть  відкрити 
сучасному глядачеві жорстку правду про політику 
радянського режиму, яка багато років приховува-
лася від українського народу. 

Такими ж проблемними аспектами  відзна-
чається й друга частина п’єси-дилогії О. Чугуя 
«Червоний смерч»  – «Весілля людоїдів», яка 
також заслуговує окремого наукового аналізу.
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НАРАТИВНІ ТЕХНІКИ РОМАННОГО ОПОВІДАННЯ В. ТЕККЕРЕЯ 
В АСПЕКТІ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ВЗАЄМИН АВТОР–ОПОВІДАЧ–ЧИТАЧ

У статті розглянуто особливість романного наративу В. Теккерея у царині взаємин автор–оповідач–читач. 
Відзначено, що твори англійської літератури ХІХ ст. є перспективним матеріалом для практичного досліджен-
ня цього питання, оскільки їх провідною наративною стратегію є спрямованість на читача. Твори Ч. Діккенса, 
Л. Керролла, Е. Троллопа, В. Теккерея побудовані на кшталт захоплюючої бесіди з формальним читачем, яко-
му пропонується взяти участь в обговоренні і скласти свою думку з приводу прочитаного. Виходячи з цього, 
метою статті є аналіз своєрідності оповідального модусу романістики В. Теккерея з акцентом на текстотвір-
них механізмах і наративних техніках, за допомогою яких англійський письменник репрезентує власні взаємини 
з читачем. Досліджено, що наративний модус романів англійського письменника ґрунтується на ефективному 
залученні читача у художній світ твору, щоб спонукати його до прийняття власного рішення, власних висно-
вків щодо представлених оповіддю/розповіддю історій, до створення власних значень. Доведено, що з розвитком 
творчої майстерності В. Теккерея його діалог з читачем стає все більш інтерактивним, набуваючи характеру 
інтелектуальної гри. Читач долучається разом з автором до розвитку подій і прогнозування їхнього перебігу в 
нарації, а у зрілих романах наділяється власною позицією і власним голосом як співавтор твору. Показано, що 
В. Теккерей спонукає читачів до інтерактивного діалогу, використовуючи спеціальні виражально-зображальні 
засоби мовної репрезентації наративу: театральність, зміна граматичної особи розповідача, звертання, фор-
ми наказового та умовного способу, фатичні мовні засоби. Самобутні наративні методи і прийоми В. Теккерея 
отримають різноплановий розвиток у романному жанрі наступних літературних епох і течій, що свідчить про 
далекоглядність та перспективність новаторства англійського письменника.
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NARRATIVE TECHNIQUES OF W. THACKEREY’S NOVELS IN THE ASPECT 
OF THE RELATIONSHIPS BETWEEN AUTHOR–NARRATOR–READER

This article considers the peculiarity of W. Thackeray’s novels narration in the field of the relationships between 
author – narrator – reader. The works of English literature of the XIX century is also being emphasized and can be used 
for further practical research on the following issue. The works of Charles Dickens, Lewis Carroll, Anthony Trollope and 
William Thackeray are built like a fascinating conversation with a formal reader, who is invited to participate in the literary 
discussion about the meaning of the text. Based on these statements, the aim of this article is to analyze the originality 
of the narrative mode of W. Thackeray’s novels with an emphasis on text-forming mechanisms and narrative techniques 
by which the English writer represents his own way of interaction with the reader. It is investigated that the narrative 
mode of the English writer’s novels is based on the effective involvement of the reader in the artistic world to encourage 
him or her to make own decision and personal conclusions about the novels. It is proved that with the development of 
W. Thackeray’s creative method, his dialogue with the reader becomes more and more interactive, acquiring the character 
of an intellectual game. The reader cooperates with the author in the development of events and endowed with personal 
position and characters views as a co-author of the novel. It is shown that W. Thackeray encourages readers to interactive 
dialogue using special expressive and pictorial means of linguistic representation of the narration: theatricality, change 
of grammatical personality of the narrator, treatment, forms of imperative and conditional mode, phatic linguistic means. 
W. Thackeray’s original narrative methods and techniques will be variously developed in the novel genre of the following 
literary epochs, which testifies to the far-sightedness and perspective of the English writer’s innovation.

Key words: narrative mode, author, narrator, reader, narration, novel, oscillations of narrative perspective.
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Мовознавство. Лiтературознавство

Постановка проблеми. Проблема взаємин 
автора і читача стала центральною у філології 
другої половини ХХ – початку ХХІ століть, що 
пов’язане як із самою літературою, яка у сво-
єму розвитку все сильніше підкреслює особовий, 
індивідуальний характер творчості, так і з розви-
тком літературознавства, що прагне розглядати 
художній твір як результат творчого діалогу автора 
з читачем. Плідним матеріалом для практичного 
дослідження цього питання є твори англійської 
літератури ХІХ ст. (особливо т.з. Вікторіанської 
епохи (1837–1901 рр.)), провідною наративною 
стратегію яких є спрямованість на читача. Така 
стратегія виявляється у творах Ч. Діккенса, Л. Кер-
ролла, Е. Троллопа, В. Теккерея, що побудовані на 
кшталт захоплюючої бесіди з формальним чита-
чем, якому пропонується взяти участь в обгово-
ренні і скласти свою думку з приводу прочитаного. 
Найяскравішого втілення вона отримала в романі 
В. Теккерея «Ярмарок марнославства», в якому 
читач одночасно є персонажем і глядачем зобра-
женої письменником «ярмаркової вистави». Така 
своєрідність наративного модусу письменника 
не залишилася поза увагою літературних крити-
ків, більшість яких (Е. Троллоп, П. Лаббок, У. Бут, 
Е. Форстер, Дж. Лестер, Дж. Макмастер, Дж. Кері, 
Дж. Керлайсл, П. Гарретт та ін.) від початку 
рецепції романістики англійського письменника 
акцентували новаторство його модусу оповіда-
ння у царині автор–оповідач–читач, його вплив 
на подальший розвиток жанру роману. Літерату-
рознавці наступних століть (Р. Гілмур, Е. Сандерс, 
Г. Шоу, Е. Гарден, М. Уілер, І. Шайтанов, В. Вах-
рушев, Е. Генієва, В. Івашев, І. Плавуцька, О. Кірі-
кова та ін.) продовжили справу своїх попередників, 
розглядаючи особливості оповідального методу 
В. Теккерея уже у світлі нової методології нара-
тивної теорії. Їхні розвідки, не покриваючи наразі 
численні лакуни у дослідженні цієї проблеми, вка-
зують на актуальність та подальшу перспек-
тивність дослідження особливостей наративного 
модусу англійського романіста. Виходячи з цього, 
мета цієї статті – проаналізовати поетикальну 
своєрідність оповідального модусу романістики 
В. Теккерея з акцентом на текстотвірних меха-
нізмах і наративних техніках, за допомогою яких 
англійський письменник репрезентує власні вза-
ємини з читачем. 

Виклад основного матеріалу. Як було зазна-
чено вище, наративний план романного оповіда-
ння В. Теккерея літературознавці традиційно роз-
глядають у координатах автор–оповідач–читач. 
Провідну роль у цій тріаді В. Теккерей надає 
читачу, ефективно впроваджуючи у романах стра-

тегії його залучення у художній світ твору та спо-
нукання до власних висновків щодо представле-
них оповіддю/розповіддю історій, до створення 
власних значень. Ця особливість наративної 
манери письменника відзначалася вже першими 
дослідниками його творчості, спочатку в негатив-
ному плані, оскільки вони розуміли її мету в тому, 
щоб, за словами Ю. Фішер, створити безліч невід-
повідних один одному поглядів, цілеспрямовано 
викинути читача за межі тексту на власні інтер-
претаційні ресурси (Fisher, 2002: 4). У результаті 
читач мав приймати власні моральні рішення та 
робити власні висновки, ґрунтуючись на своєму 
життєвому досвіді, що спричиняло йому відчуття 
дискомфорту через постійну невпевненість у пра-
вильності розуміння чи сприйняття авторських 
інтенцій. Сучасні літературознавці (О. Кірікова, 
В. Вахрущев, К. Генієва), навпаки, вбачають у 
цій стратегії письменника ознаки новаторського 
стилю оповідання, які, будучи підтриманими 
та розвиненими романістами епох модернізму 
та постмодернізму, справили значний вплив на 
подальший розвиток романного наративу. 

Зауважимо, що романістика В. Теккерея є свід-
ченням постійного експериментаторства пись-
менника  у царині залучення читача у художній 
світ твору, вибрані ним стратегії видозмінюва-
лись та набували нових рис і значень з розвитком 
його манери оповідання. Так, у першому романі 
«Кетрін» (1839) автор ще не ідентифікує свого 
читача, називаючи його узагальненим поняттям 
“the reader” (в окремій ситуації  – “the bewildered 
reader” – збентежений читач) чи “the public” (гро-
мадськість), подекуди з національним уточнен-
ням – “the British public”. Його особисте став-
лення до читача також не визначене, варіюється 
від нейтрального до зверхнього чи до занадто 
ввічливого, упередженого. Так, на початку опо-
відання оповідач дозволяє собі занадто фамі-
льярні (до некоректності) вислови щодо читача, 
маючи на меті спонукати його свідомо слідувати 
за авторською думкою: “The reader, if he does not 
now understand why it was that Mr. Hayes agreed 
to drink the Corporal’s proffered beer, had better 
just read the foregoing remarks over again, and if he 
does not understand THEN, why, small praise to his 
brains” (Читачеві, якщо він зараз не розуміє, чому 
містер Хейс погодився випити запропонованого 
капралом пива, краще просто прочитати попере-
дні зауваження заново, і якщо він цього не зро-
зуміє, значить, його мізки не гідні похвали) (тут і 
надалі переклад наш – А.Ч.). А через декілька сто-
рінок пафосно вибачається перед читачем за грубе 
порушення його почуттів: “although we might 
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make very tender and eloquent apologies for the error 
of both parties, the reader might possibly be disgusted 
at such descriptions and such arguments” (хоча ми 
могли б знайти тонкі та красномовні вибачення 
за помилки обох сторін, читачеві, можливо, буде 
огидно від таких описів та таких аргументів).

Стосовно власного оповідання, оповідач 
дотримується позиції всезнаючого наратора, про 
що заявляє відкрито (“we know what the public 
likes” (ми знаємо, що подобається публіці)), тому 
залишає за собою право давати читачеві безапе-
ляційні вказівки: “It will not be necessary, for the 
purpose of this history, to follow out very closely all 
the adventures which occurred to Mrs. Catherine …” 
(Для цієї історії не потрібно буде дуже уважно 
слідкувати за всіма пригодами, які відбулися з 
пані Кетрін) (Thackeray W. Catherine).

У «Ярмарку марнославства» (1847–1848) залу-
чення читача у авторську гру стає принципом 
побудови твору. В. Теккерей трансформує тра-
диційну вікторіанську оповідь у новий різновид 
наративу з ознаками інтерактивного художнього 
тексту, в якому читач стає одним із персонажів. У 
цьому романі письменник уперше наголошує знач-
ний вплив читача на процес художньої творчості, 
змальовуючи у пролозі його ідеальний образ, як 
«людини, схильної до роздумів», яка бродить по 
цьому ярмарку та запрошена бути неупередженим 
глядачем пропонованої вистави. 

Прагнення заангажувати читача вимагає від 
письменника спеціальної організації комунікації 
з ним через текст, динамічною моделлю якої є 
уведення у структуру тексту прямої бесіди з чита-
чем. Така техніка допомагає письменнику досягти 
довірливих взаємин між оповідачем і читачем, 
вплинути на його бачення життя та ставлення 
до певних суспільних явищ: “But my kind reader 
will please to remember that this history has “Vanity 
Fair” for a title, and that Vanity Fair is a very vain, 
wicked, foolish place, full of all sorts of humbugs and 
falsenesses and pretensions” (Але нехай мій добрий 
читач пам’ятає, що ця історія має назву «Ярмарка 
марнославства», і що ярмарок марнославства – це 
дуже суєтне, зле, нерозумне місце, сповнене всі-
лякого шахрайства, фальші і претензій).

Для створення довірливих комунікативних сто-
сунків з читачем  оповідач використовує дієслова 
зі значенням конфіденційності: “I warn my “kind 
friends” (я попереджаю своїх «близьких друзів»), “as 
I trust” (як я вірю), “I promise you” (я обіцяю вам). 

Автор пропонує читачу не лише взяти участь 
у виборі стилю оповіді (напруженно-криміналь-
ного, романтичного, елегантного), демонструючи 
перед ним її різні зразки (розділ VI «Ярмарку мар-

нославства»), а й долучитися до створення обра-
зів персонажів роману, хай хоч шляхом німого 
дозволу, роз’ясняючи власні методи їх зобра-
ження: “And, as we bring our characters forward, 
I will ask leave, as a man and a brother, not only to 
introduce them, but occasionally to step down from 
the platform, and talk about them: if they are good 
and kindly, to love them and shake them by the hand: 
if they are silly, to laugh at them confidentially in the 
reader’s sleeve: if they are wicked and heartless, to 
abuse them in the strongest terms which politeness 
admits of” (І я прошу вашого дозволу, як людини і 
брата, коли ми будемо уводити в дію наших пер-
сонажів, не лише представляти їх, але й час від 
часу спускатися з платформи і говорити про них: 
якщо вони будуть добрими й доброзичливими, 
то хвалити їх і потискати їм руку; якщо нерозум-
ними, то непомітно підсміхуватися з них разом з 
читачем; якщо вони лукаві та безсердечні, то сва-
рити їх найсильнішими словами, які тільки допус-
кає ввічливість).

Однак письменник ще не повністю довіряє 
читачеві як партнеру у продукуванні значень, тому 
в діалозі з ним чітко висловлює власну думку сто-
совно подій, дійових осіб та способу оповідання в 
романі, щоб уникнути неправильного розуміння з 
боку читачів, та закликає останніх розділити його 
позицію: “Otherwise you might fancy it was I who 
was sneering at the practice of devotion, which Miss 
Sharp finds so ridiculous; that it was I who laughed 
good-humouredly at the reeling old Silenus of a 
baronet – whereas the laughter comes from one who 
has no reverence except for prosperity, and no eye for 
anything beyond success… let us have at them, dear 
friends, with might and main” (Інакше вам може 
здатися, що я сам насміхаюсь над проявами бла-
гочестя, які міс Шарп вважає такими смішними; 
що саме я добродушно посміююсь над старим 
Силеном-баронетом, що похитується, тоді як цей 
сміх притаманний тим, хто не має шанування ні 
до чого, окрім процвітання і успіху… давайте ж, 
дорогі друзі, сприйматимемо їх з усією силою).

Почасти така бесіда перетворюється на спір 
чи суперечку стосовно поширених хибних уяв-
лень чи естетичних уподобань деяких груп чита-
чів,  представляючи конфронтацію не лише між 
героями, але і між читачем і наратором: “We must 
now take leave of Arcadia, and those amiable people 
practising the rural virtues there, and travel back to 
London, to inquire what has become of Miss Amelia. 
“We don’t care a fig for her”, writes some unknown 
correspondent with a pretty little handwriting and a 
pink seal to her note. “She is fade and insipid”, and 
adds some more kind remarks in this strain, which 
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I should never have repeated at all, but that they are 
in truth prodigiously complimentary to the young 
lady whom they concern” (Тепер ми повинні зали-
шити Аркадію і її доброзичливих людей, які прак-
тикують там сільські чесноти, і поїхати назад до 
Лондона, щоб дізнатися, що сталося з міс Аме-
лією. «Нас вона більше не цікавить», – пише мені 
якась невідома кореспондентка дрібним почерком 
і з рожевою печаткою на нотатках. «Вона в’яла і 
безжиттєва», і додає ще деякі доброзичливі зау-
важення в цьому ж плані, які я ніколи не зможу 
повторити, але які, правду кажучи, є скоріше 
компліментом для молодої леді, якої вони стосу-
ються) (Thackeray W. Vanity Fair).

У подальших романах діалог автора з читачем 
з метою уведення його в художній світ романного 
оповідання набуває характеру інтелектуальної 
гри. Читач долучається до спільного розвитку 
подій і прогнозування їхнього перебігу в нарації. 
У цій грі В. Теккерей інколи доходить до межі, 
наділяючи читача повною свободою дії, переда-
ючи йому право не лише судити автора, а й страчу-
вати (нехай подумки) за невідповідність побажан-
ням публіки: “And I shall be deservedly hanged”, 
say you, wishing to put an end to this prosing. I don’t 
say No” («І я буду заслужено повішеним», – гово-
рите ви, бажаючи покласти край цій балаканині.  
Я не скажу «Ні») (Thackeray W. The History of 
Henry Esmond).

У зрілих романах В. Теккерея читач, як спі-
вавтор твору, наділений власною позицію і влас-
ним голосом, він може заперечувати твердження 
автора, з якими не погоджується, на що той має 
виправдовуватися та доводити власну правоту: 
“I am sure Mrs. Newcome would have written a 
letter that night to Her Grace the Duchess Dowager 
his mamma, full of praise of the dear child, his 
graciousness, his beauty, and his wit, and declaring 
that she must love him henceforth and for ever after 
as a son of her own. You toss down the page with 
scorn, and say, “It is not true. Human nature is not 
so bad as this cynic would have it to be. You would 
make no difference between the rich and the poor”. 
Be it so. You would not. But own that your next-door 
neighbour would. Nor is this, dear madam, addressed 
to you; no, no, we are not so rude as to talk about 
you to your face; but if we may not speak of the lady 
who has just left the room, what is to become of 
conversation and society?” (Я впевнений, що місіс 
Ньюком написала листа тієї ночі до її милості, 
герцогині Доугер, його мами, сповненого похвали 
дорогої дитя, його милості, його краси та дотеп-
ності, і заявила, що вона має любити його від-
тепер і назавжди як власного сина. Ти (читач) з 

презирством перегортаєш цю сторінку і кажеш: 
«Це неправда. Людська природа не така погана, як 
цей цинік її змальовує. Ми наразі не робимо різ-
ниці між багатими та бідними». Можливо, ви не 
робите. Але ваш сусід робить, чи не так? Та як ви 
могли подумати, що це стосується вас, шановна 
пані; ні, ні, ми не такі грубі, щоб говорити про вас 
вам в обличчя; але якщо ми можемо не говорити 
про даму, яка щойно вийшла з кімнати, то про 
що тоді розмовляти в товаристві?) (Thackeray W.  
The Newcomes).

Піком стосунків у тріаді автор–наратор–читач 
стає той момент, коли автор ставить читача на 
перше місце, передаючи йому ще до початку опо-
відання право судити про успішність та корисність 
представленого йому твору, сподіваючись на його 
доброзичливість: “With what success the task has 
been accomplished, with what profit or amusement 
to himself, the kind reader will please to determine”  
 (З яким успіхом було виконано завдання, чи може 
ця книга бути корисною чи розважливою, добрий 
читач має вирішити сам) (Thackeray W. The 
Virginians).

Віднаходити нові смисли семіотичної фігу-
ративності оповідної реальності у своїх творах 
В. Теккерей спонукає читачів, використовуючи 
спеціальні техніки мовної репрезентації наративу, 
найпродуктивнішими серед яких ми вважаємо 
часту зміну оповідача та часовий зсув.  

Зміна граматичної особи розповідача (за 
Ж. Жанеттом, осциляції оповідної перспективи) 
з метою підвищення ступеня довіри читача до 
автора та надання його інформації більшої досто-
вірності завдяки інтимізації діалогічного контакту 
В. Теккерей змінює оповідь від 3-ї особи на опо-
відь від 1-ї особи однини чи множини: “Pen had 
lived two years in London, and Foker had not paid 
half a dozen visits to his chambers. What sent him 
thither now in such a hurry? What? – If any young 
ladies read this page, I have only to inform them that, 
when the same mishap befalls them, which now had 
for more than twelve hours befallen Harry Foker, 
people will grow interesting to them for whom they 
did not care sixpence on the day before; as on the 
other hand persons of whom they fancied themselves 
fond will be found to have become insipid and 
disagreeable” (Пен прожив два роки в Лондоні, і 
Фокер не відвідував його і півдюжини разів. Що ж 
так поспішно послало його зараз туди? Що? Якщо 
якісь юні панночки читають цю сторінку, я маю 
лише повідомити їх, що коли з ними трапиться та 
сама біда, яка вже протягом більш як дванадцяти 
годин спіткала Гаррі Фокера, їм стануть цікавими 
люди, про яких вони не піклувалися напередодні; 
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а з іншого боку, особи, якими вони захоплюва-
лись, виявляться нецікавими і неприємними…) 
(Thackeray W. The History of Pendennis).

В основному В. Теккерей використовує для 
оповідання форму 3-ї особи однини (недієгетич-
ного наратора), яка створює загальноприйнятий 
у XIX ст. безособовий «піднесений стиль ввіч-
ливо відстороненої репрезентації» (Владимирова, 
2011: 150). З метою зображення наратора реаль-
ною особою автор переходить до оповідання від 1-ї 
особи однини (дієгетичного наратора), що дозво-
ляє читачу сприймати наратора як сучасника, який 
має з ним схожі інтереси та досвід: (“I remember 
one night being in the Fair myself, at an evening party” 
(Пам’ятаю, якось я сам бував на Ярмарку, на зва-
ній вечірці)). Перехід на інтимне «я» дає можли-
вість оповідачу особисто повідомити читачу певну 
інформацію про себе, сприяє його повідомленню 
про свої смаки («Я не великий знавець еля, але 
можу сказати по чистій совісті, що віддаю перевагу 
воді»), думки, та переконання: “as admirers of the 
British aristocracy, we find ourselves obliged to admit 
the existence of so many ill qualities in a person whose 
name is in Debrett” (як шанувальники британської 
аристократії, ми вважаємо себе зобов’язаними 
визнати існування такої кількості поганих якостей у 
людини, чиє ім’я записане в генеалогічний словник 
Дебрета) (Thackeray W. The History of Pendennis). 
Цьому ж слугують і його спогади про загальнові-
домі та улюблені місця, в яких, однак, явно звучить 
іронічний голос самого В. Теккерея: “But the writer 
of these pages, who has pursued in former days, and in 
the same bright weather, the same remarkable journey, 
cannot but think of it with a sweet and tender regret. 
Where is the road now, and its merry incidents of life?” 
(Але автор цих сторінок, який неодноразово здій-
снював у колишні часи і в ту саму яскраву погоду 
таку саму чудову подорож, не може не думати про 
це з солодким і ніжним жалем. Де зараз та дорога 
з її веселими життєвими пригодами?) (Thackeray 
W. Vanity Fair).

Цей же прийом, за словами Н. Владимирової, 
дозволяє авторові солідаризуватися з романними 
персонажами, трупою акторів балаганчика, меш-
канцями ярмарку марнославства або звичайних 
жителів Лондона: “So, he was back amongst us, 
and it seemed but yesterday he had quitted us. To 
Londoners everything seems to have happened but 
yesterday; nobody has time to miss his neighbour 
who goes away… We are glad to see an old friend, 
though we do not weep when he leaves us” (Тож він 
знову опинився серед нас, і, здавалося, наче б то 
він лише вчора покинув нас. Для лондонців все, 
здається, трапилося лише вчора; ніхто не встигає 

сумувати за своїм сусідом, який від’їжджає. Ми 
раді бачити старого друга, хоч і не плачемо, коли 
він покидає нас) (Thackeray W. The Newcomes).

Оповідання від першої особи множини є уза-
гальнено-особистим, оскільки форма «ми» може 
включати у себе всіх людей: і я, автор, і ти, читач, 
і він, персонаж, і будь-яка людина взагалі. Читач 
одразу зі спостерігача перетворюється на учас-
ника, залучається до процесу співпереживання, 
розділення почуття або думки автора, до про-
цесу власного розуміння та творення смислу: “We 
humbly acknowledge, if fate calls us away likewise, 
that we are no more missed than any other atom” (Ми 
смиренно визнаємо, якщо доля так само відізве 
нас звідси, за нами сумуватимуть не більше, ніж за 
будь-ким іншим) (Thackeray W. The Newcomes:).

Тому письменник використовує таку зміну 
форм оповідача, щоб стимулювати читача форму-
вати власну думку щодо висловленої ним позиції 
стосовно важливих суспільних тем. Наприклад, 
щоб продемонструвати власну антивоєнну пози-
цію, В. Теккерей уводить авторський коментар від 
3-ї особи в «Історії Генрі Есмонда», заявленій як 
розповідь від 1-ї особи: “No matter what the verses 
were, and, to say truth, Mr. Esmond found some of 
them more than indifferent, Dick’s enthusiasm for his 
chief never faltered, and in every line from Addison’s 
pen, Steele found a master-stroke. By the time Dick 
had come to that part of the poem, wherein the bard 
describes as blandly as though he were recording 
a dance at the Opera, or a harmless bout of bucolic 
cudgelling at a village fair, that bloody and ruthless 
part of our campaign, with the remembrance whereof 
every soldier who bore a part in it must sicken with 
shame – when we were ordered to ravage and lay waste 
the Elector’s country” (Незалежно від того, якими 
були вірші, і, якщо сказати правду, містер Есмонд 
вважав деякі з них просто заурядними, ентузіазм 
Діка до свого начальника ніколи не зникав, і в 
кожному рядку з-під пера Аддісона Стіл знаходив 
штрихи майстра. Нарешті Дік дійшов до тієї час-
тини поеми, де бард з такою ж легкістю, як ніби 
він показує танець в опері або нешкідливий кулач-
ний бій на сільському ярмарку, описує цю криваву 
і безжальну частину нашої кампанії, пам’ять про 
яку залишилася у кожного солдата, який брав у 
ній участь, викликаючи сором – коли нам нака-
зали спустошити і знешкодити країну курфюрста 
(Thackeray W. The History of Henry Esmond).

Сам письменник в оповіданні «Про двох хлопчи-
ків у чорному» закликає своїх колег по перу «вести 
свою мову по найкоротшій прямій» (leave to maintain 
the upright and simple perpendicular), стверджу-
ючи, що немає нічого кращого за просте і відкрите 
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«я»: “Sometimes authors say, “The present writer has 
often remarked;” or “The undersigned has observed;” 
or “Mr. Roundabout presents his compliments to the 
gentle reader, and begs to state,” &  but “I” is better and 
straighter than all these grimaces of modesty” (Автори 
іноді говорять: «Цей письменник уже неодноразово 
відзначав», чи «Той, хто пише ці рядки, вважає», чи 
«Містер Всяка Всячина виражає глибоку вдячність 
шанованому читачеві і бере на себе сміливість зая-
вити» і тому подібне. Наскільки ж краще пряме «я», 
ніж ці гримаси показної скромності!) (Thackeray 
W. Roundabout Papers).

Емоційно залучити реального читача в дію 
роману В. Теккерею вдається завдяки активному 
використанню наративного методу театралізації 
дії. Імітація усної бесіди досягається за рахунок 
специфічних для живої діалогічної мови синтак-
сичних конструкцій (питальні і наказові речення, 
звернення, вирази згоди/незгоди), ввідних кон-
струкцій, засобів логічного зв’язку («отже», «про-
довжимо» та ін.). Подаючи репліку в діалозі, 
письменник заохочує читача до вираження влас-
ної точки зору, прояву емоційної оцінки обгово-
рюваного, тобто драматичної гри. Реальний читач 
ототожнює себе певною мірою з експліцитним 
адресатом, стаючи співрозмовником оповідача та 
драматичним партнером персонажів.

Ефект театральності в романах В. Текке-
рея підтримують також фатичні мовні засоби 
(неінформативні з погляду реальної комунікації 
повідомлення, які виконують важливу етикетну 
функцію), маркуючи діалогічний контакт автора 
з персонажами та читачами, який зазвичай про-
низує всю сюжетну тканину твору. Наприклад, 

у «Кетрін» наратор звертається до «відвертого 
і вибагливого читача», який тонко відчуває і не 
сприймає сцен насилля, наголошуючи, що жор-
стокі криваві епізоди написані не для нього, а для 
пересічної публіки, яка не має смаку: “O candid 
and discerning reader, who art sick of the hideous 
scenes of brutal bloodshed which have of late come 
forth from pens of certain eminent wits,<…> if you 
turn away disgusted from the book, remember that 
this passage hath not been written for you, or such 
as you, who have taste to know and hate the style 
in which it hath been composed; but for the public, 
which hath no such taste” (Thackeray W. Catherine). 

Часті випадки звертання до читачів і в 
«Ярмарку марнославства» (“my kind  reader” чи 
“my kind friends”. “But my kind reader will please 
to remember that this history has “Vanity Fair” for a 
title… “. “I warn my “kind friends”, then, that I am 
going to tell a story of…”). 

Висновки. Розглянуті наративні методи і тех-
ніки демонструють особливість романного нара-
тиву В. Теккерея, спрямовану насамперед на 
постійне залучення читача до оповідання, до осо-
бистих роздумів та висновків з прочитаного, що 
подекуди набуває характеру інтелектуальної гри, 
роблячи читача співавтором твору. Саме ці риси 
оповідання отримають різноплановий розвиток у 
романному жанрі наступних літературних епох і 
течій, що свідчить про далекоглядність та перспек-
тивність новаторства англійського письменника. 
Дослідження впливу його наративного модусу 
на романістику конкретних авторів чи національ-
них літератур може бути, на нашу думку, цікавим 
об’єктом подальших літературознавчих розвідок.
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КОМУНІКАТИВНО-КОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ КОНЦЕПТОСФЕРИ 
РОМАНУ АМЕЛІ НОТОМБ «САБОТАЖ КОХАННЯ» 

(РОЗГЛЯНУТО ШЛЯХОМ ДИСКУРС-АНАЛІЗУ)

Стаття присвячена дослідженню багатовимірного простору дискурсу, а саме: денотативного та конота-
тивного, лексико-семантичного значення та комунікативно-когнітивного аспекту тексту.

Мета роботи полягає в дослідженні та переосмисленні текстових компонентів, які становлять єдність 
тексту і визначають його концептуальний простір. Крізь призму лінгвосеміотичного аспекту розкрито пара-
дигму тексту з переосмисленням його текстових компонентів, які становлять єдність та образність роману.

Матеріалом дослідженням слугує текст роману Амелі Нотомб «Le sabotage amoureux», назва якого україн-
ською перекладається як «Саботаж кохання». Текст розглянуто у ракурсі комунікативно-когнітивного аспекту 
моделювання дійсності, мовленнєвої ситуації.

У роботі визначено семантико-стилістичні особливості побудови концептосфери роману у фокусі перео-
смислення значення текстових компонентів.

Особливості та труднощі перекладу розглянуто у межах лінгвокультурного аспекту з урахуванням етнічних 
і граматично-стилістичних особливостей побудови французької мови.

У процесі роботи проведено лінгвосеміотичний, семантичний, текстовий, стилістичний, концептуальний, 
компонентний і дискурсивний аналізи тексту. Проведений стилістичний аналіз тексту виявив базові, запозичені 
та допоміжні засоби створення образів, які становлять образність роману. За допомогою концептуального ана-
лізу досліджено базові концепти та концептуальні метафори, що інтегрують образ у концептуальний простір 
тексту. Лінгвосеміотичний аналіз твору виявив схемні образи, які лежать в основі створення образності рома-
ну. Для розкриття змісту виділених образів і встановлення відношень між ними залучено семантичний і тексто-
вий аналіз. Компонентним аналізом зазначено номінативні одиниці, що слугують основою запозичених засобів 
образності. Залучивши дискурс-аналіз, ми розглянули основні шляхи вербалізації тексту, дослідили лексичні засо-
би синтаксичних відношень фразового комплексу на рівні авторського ідіостилю тексту. Шляхом стилістичного 
аналізу виявлено базові, запозичені та допоміжні засоби створення образів, що становить образність роману 
та слугує основою концептосфери тексту. Базові концепти та концептуальні метафори, які інтегрують образ у 
концептуальний простір тексту, виявлено за допомогою концептуального аналізу. Номінативні одиниці, що ста-
новлять основу запозичених засобів образності, досліджено компонентним аналізом. Залучивши дискурс-аналіз, 
ми розглянули основні шляхи вербалізації тексту, дослідили лексичні засоби синтаксичних відношень і складники 
дискурсу, які відтворюють лексико-синтаксичні відношення фразового комплексу на рівні макротексту.

Отже, текст складається із текстових компонентів, що створюють образність і концептуальний простір роману.
Ключові слова: граматичні категорії, дискурс, концепт, концептуальний простір, текстовий концепт,  
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COMMUNICATIVE AND COGNITIVE ASPECT OF THE CONCEPTOSPHERE 
OF AMELIE NOTOMB’S NOVEL “SABOTAGE OF LOVE” 

(IT WAS REVIEWED BY MEANS OF THE DISCOURSE ANALISYS)

The article was devoted to the research of multidimensional space of the discourse, such as denotative and connotative, 
lexical-semantic meaning and communicative-cognitive aspect of the text.

The aim of the work is to study and rethink the textual components that make up the unity of the text and indicate on 
the conceptual text’s space. The paradigm of the text with a rethinking of its textual components, which constitute the unity 
and imagery of the novel has been revealing throughout of the prism of the linguosemiotic aspect.
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Чубай В. Комунiкативно-когнiтивний аспект концептосфери роману Амелi Нотомб...

The material of the research is the text of the Ameliе Notomb’s novel “Sabotage of love”. The text is considered in 
the point of the communicative and cognitive aspects of modeling speech situation. The paper identifies the peculiarity 
of constructing the conceptual sphere of the novel in the focus of rethinking the meaning of textual components. Features 
and difficulties of translation has considered within the linguistic and cultural aspect, taking into account the ethnic and 
grammatical and stylistic features of the construction of the French language. In the process of the work had carried out 
by the linguosemiotic, semantic, textual, stylistic, conceptual, component and discursive analysis of the text. The stylistic 
analysis of the text revealed the basic, borrowed and auxiliary means of creating images that make up the imagery of the 
novel. With the help of conceptual analysis, basic concepts and conceptual metaphors that integrate the image into the 
conceptual space of the text are explored. The images’ scheme of the novel, which have based on the creation of images 
was studied by the linguisemiotic analysis of the work. Semantic and textual analysis are involved to reveal the content 
of the selected images and establish the relationship between them. The nominative units that form the basis of borrowed 
means of imagery had indicated by the component analysis. The main ways of verbalization of the text and also the lexical 
means of syntactic relations of the phrase complex at the level of the text as the author’s style have considered by the way 
of discourse analysis. Through stylistic analysis, the basic, borrowed and auxiliary means of creating images are identified, 
which constitutes the imagery of the novel and serves as the basic of the conceptual sphere of texture. Basic concepts and 
conceptual metaphors that integrate the image into the conceptual space of the text were identified through conceptual 
analysis. Nominative units that form the basis of borrowed means of imagery have been studied by component analyses. 
Involving discourse analysis, the main ways of verbalization of the text are considered, lexical means of syntactic relations 
and components of discourse that reproduce lexical syntactic relations of the phrase complex at the level of the macrotext.

Thus, we can say what the text consist of the textual components that create the imagery and the conceptual space the novel.
Key words: grammatical categories, discourse, concept, conceptual space, text concept, stylistic figures of the text.

Постановка проблеми. Мовознавці зазнача-
ють, що нині постають питання стосовно пере-
осмислення конотативного і денотативного зна-
чення тексту та визначення концептуальних 
складників тексту, пов’язаних із відтворенням 
чуттєво-емоційної сфери діяльності людини.

Відтворення чуттєво-емоційної сфери діяльності 
людини якнайкраще відбивається у французькій 
літературі постмодернізму, особливістю якої є моза-
їчне зображення психологічної реальності з боку 
пізнання та формування індивідуальної картини 
внутрішнього світу (Фесенко, 2015: 164). Образ 
ґрунтується на життєвому досвіді та входить до сис-
теми життєвих відносин між людиною і світом, тому 
під час перекладі тексту постають питання стосовно 
відтворення тексту зі збереженням семантичного та 
стилістичного контексту мови оригіналу.

Нині окреслюється коло питань стосовно вира-
ження розумової діяльності людини шляхом вер-
балізації тексту, дослідження його когнітивних 
параметрів, що передбачає складне співвідно-
шення мовних і розумових структур, виявлення 
текстових компонентів концептуального простору 
(Савчук, 2009: 66–67). Дослідники зазначають, що 
текстові компоненти можуть бути розкриті через 
семантичні одиниці, які несуть смислове наванта-
ження тексту і містять розгорнуту концептуальну 
інформацію (Савчук, 2009: 68).

У художній літературі автор створює свій осо-
бистий авторський стиль і відтворює свої особисті 
відчуття та сприйняття навколишнього середо-
вища. Отже, у канві сучасного тексту поєднується 
лексично-семантичне значення та комунікативно-
когнітивний аспект, котрі створюють багатови-
мірний простір, у якому віддзеркалюються ког-

нітивні особливості навколишнього середовища, 
що разом становить цілісність тексту.

Актуальність роботи полягає у визначенні та 
переосмисленні текстових компонентів, які скла-
даються з лексико-семантичних і стилістично-
синтаксичних особливостей. Парадигма тексту 
розкрита шляхом дослідження лінгвосеміотич-
ного та комунікативно-когнітивного аспектів.

Аналіз досліджень. Концептуальний простір 
вивчається такими науками: психологією, лінг-
вістикою, когнітивною лінгвістикою, літературоз-
навством. У призмі лінгвосеміотичного аспекту 
розглянута система мовних знаків, яка через образ 
відтворює ментальні процеси.

Питання дослідження мовного знака розгляда-
лося такими вченими, як Ч.-С. Пірс, Ч.-В. Морріс, 
Ф. де Соссюр, Л. Єльмслев, А. Сеше, Ш. Баллі, 
К. Бюллер, Е. Бенвеніст, У. Еко, А. Мартіне, 
Р. Барт, О. Лосєв, Ю. Степанов, Ю. Лотман та 
ін. В.В. Виноградов вбачає витоки образності  
у семантичній неоднозначності слова в тексті.

У працях сучасних вчених-мовознавців 
Н. Андрейчук, С. Єрмоленка, Г. Почепцова, 
О. Селіванової, Л.І. Бєлєхової, О.П. Воробойової, 
Р.І. Савчук, М.О. Шутової, Г.Г. Молчанової дослі-
джено й окреслено коло питань стосовно семіо-
тичних виявив лінгвокультур, проблем іконічності 
мовного знака в аспекті моделювання дійсності, 
питань знакової мови в аспекті теорії комунікації, 
питань дослідження концептуального простору.

Дослідники наголошують, що концептуальний 
простір ‒ це система імпліцитних смислів, які міс-
тяться на глибинному рівні твору та характеризу-
ються високим рівнем абстракції й узагальнення 
(Савчук, 2009: 66).
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Образи внутрішнього і зовнішнього сприй-
няття навколишнього світу взаємопов’язані 
між собою низкою подій, що відбиваються на 
внутрішньому і зовнішньому світі (Томенюк, 
2015: 141). З огляду на те, що межа між внутріш-
нім світосприйняттям і зовнішнім світовідчуттям 
дуже розмита, відносини між образом і реальним 
світом охоплюють відчуття, сприйняття, уяв-
лення, які відтворюються у вигляді складних ког-
нітивних структур (Томенюк, 2015: 142). Семан-
тична характеристика тексту чи його фрагментів 
виводиться з урахуванням прогнозованого сприй-
няття текстової дійсності, фонових припущень та 
очікувань, вибору перспективи розгляду ситуації 
з опорою на знання адресата та його когнітивної 
здібності (Томенюк, 2015: 143).

Семантико-когнітивний аспект передбачає 
вилучення з тексту когнітивного аспекту й визна-
чення особливостей семантичного аспекту. Зага-
лом дослідники дійшли висновку, що співвід-
несення смислового й емоційного сприйняття 
художнього тексту виражається через поєднання 
когнітивної та емоційної сфери особистості. 
Отже, ефект впливу художнього тексту безпосе-
редньо пов’язаний з емоціями людини.

Мета статті полягає у визначенні та пере-
осмисленні текстових компонентів, які станов-
лять образність роману і концептуальний простір 
тексту, а також у дослідженні стилістичних фігур 
тексту, що створюють особливий аспект пере-
кладу під час відтворення синтагматичних відно-
шень фразового комплексу українською мовою.

Матеріалом дослідження слугує твір сучасної 
французької письменниці Амелі Нотомб «Le sabotage 
amoureux» та переклад із французької Л. Федорової 
за редагуванням О. Шварка «Саботаж кохання».

Об’єктом дослідження є комунікативний дис-
курс тексту, контекстуальні компоненти, які ста-
новлять концептуальний простір і єдність твору.

Предметом дослідження – комунікативно- 
когнітивний аспект дискурсу, семантично-стиліс-
тичні особливості та психологічні ознаки тексту.

Виклад основного матеріалу. Роман Амелі 
Нотомб «Саботаж кохання» є автобіографічним. 
Занурюючись у свій внутрішній світ, через при-
зму своїх дитячих спогадів, свої відчуття пись-
менниця розкриває та поєднує хід історичних і 
політичних подій. Залучивши свій досвід, авторка 
уможливлює зв’язок мови, мислення, дії та тим 
саме майстерно підводить читача до сприйняття 
нового розуміння вербального образу, філософ-
ського бачення навколишнього світу.

Завдячуючи ритміко-мелодійному аспекту 
французької мови, створюються поетичні сим-

воли з новим семантичним значенням, із відтво-
ренням національного колориту. Так, цікаво опи-
сується образ Китаю, котрий складається з різних 
концептів «почуттів», «хвилювань», «розчару-
вання», «контрасту», які хвилюють уяву дитини.

Необхідно зазначити, що основою твору є 
контраст і протиставлення. Письменниця май-
стерно використовує такі стилістичні фігури, як 
відношення смислового протиставлення образів 
і відношення смислового включення (Кочерган, 
2006: 211). Першим почуттям авторки є розчару-
вання, бо її везуть з її улюбленої Японії, але згодом 
Китай, як наркотик, захоплює її уяву і стає краї-
ною найвищого щабля Шанель № 5, за словами 
авторки, це абсолют. «La Chine, c’est la classique, 
l’incounditionnel, c’est Chanel nº5» (Нотомб, 
2003). Так, назва парфумів Шанель № 5, втра-
тивши своє номінальне значення, набуло метафо-
ричного (контекстуального) значення «класики, 
бездоганності, вишуканості», утворивши нове 
семантичне значення, ввійшовши до сталих фра-
зеологічних сполучень повсякденного вжитку.

Усі образи, як вітражі, малюються невеликими 
штрихами, стисло, начебто обірвані дії, вислови: 
батьків, їхньої розмови, мрій і сподівань, навіть 
приїзд малює уяву про країну та створює реальне 
враження приїзду.

У тексті присутні цікаві метафоричні порів-
няння та метафоричні переосмислення слово-
сполучень. Так, Китай порівнюється з потворною 
куртизанкою, що так приваблює шанувальників, 
що ті навіть і не помічають її вад.

Метафоричність є ключовою особливістю 
роману, по-іншому розкриває специфіку вира-
ження та переосмислення емоційної сфери людини 
(почуттів, сприйняття, вчинків, поведінки).

Так, назва роману «Le sabotage amoureux» скла-
дається з метафоричного словосполучення. Від-
повідно до словника Collins саботаж як дієслово 
належить до третьої особи однини та зазначає 
пасивний стан теперішнього часу. Значення дефі-
ніції лексеми «саботаж» ‒ «умисне пошкодження 
або знищення обладнання чи майна, що належить 
вашому ворогу чи супротивнику». Стилістичне 
значення відтворює контекстуальне значення дії, 
спрямованої проти когось або чогось із метою 
навмисного пошкодження або знищення як на знак 
протесту. Може також зазначати дію, яка саботує 
(перешкоджає) плану або зустрічі, що заважає бути 
успішним (English-French thesaurus dictionary).

Отже, провівши семантичний аналіз французь-
кої назви роману «Le sabotage amoureux», можемо 
зазначити, що мовою оригіналу вона звучить як 
«саботаж закоханості». Закоханість – це психоло-
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гічний стан людини, репрезентує кохання, тобто 
можемо припустити, що авторка саботує сам стан 
кохання як наслідок деструктивного впливу бето-
нованого простору, тобто у тексті лексема засто-
совується із зазначення негоціації, спрямованої 
проти обмеженого бетонованого простору.

Порівнявши французьку назву роману «Le 
sabotage amoureux» з її українським інваріантом 
«Саботаж кохання», необхідно зазначити, що 
внаслідок перекладу відбулася лексична транс-
формація назви тексту з метою збереження коно-
тативного значення і відтворення експресивно-
емоційної ситуації тексту.

Опис країни вводиться антонімічними парами 
концепту «емоція», який складається з таких 
компонентів концепту: «естетичної насолоди» та 
«потворності», «піднесення» та «спаду» «любові» 
та «ненависті» – «бруду, безнадії, бетонованого 
простору, гетто, постійного нагляду» (Нотомб, 
2003) / «l’immondice, la désespérance, la coulce de 
béton, le ghetto, la survecilance» (Нотомб, 2003), 
у неділю – «Заборонено місто, Храм Неба, Аро-
матні гори, Велика стіна, кладовище епохи Мін» 
(Нотомб, 2003) / «la Cité Interdite, le Temple du 
Ciel, la Colline Parfumée, La Grande Muraille, les 
tombes Ming» (Нотомб, 2003). Переклад геогра-
фічних назв здійснюється шляхом транслітерації 
та калькування з метою відтворення еквівалентів 
мови оригіналу.

Авторка застосовує метафору для вираження 
свого чуттєвого досвіду, розкриття когнітивних 
і мовних механізмів шляхом вербалізації образів 
(Савчук, 2009: 68). Метафора «бетонований про-
стір» якнайкраще відтворює когнітивний простір 
концепту «відчуття». До цього концепту входять 
такі семантичні ознаки, як бруд, безнадія і, як 
наслідок, ‒ гетто, постійний нагляд. Когнітивний 
простір доповнюється виразом «все, що не гарне, 
потворне» (Нотомб, 2003).

Отже, з одного боку, «бетонований простір» 
породжує насилля, жорстокість, що відбивається 
у дитячій грі у війну, з іншого ‒ дає поштовх уяві.

Однією з головних метафор є метафора-мето-
німія: велосипед ототожнюється з конем, Велика 
китайська стіна – із самою авторкою. Метафора 
збагачує текст елементом феєричності, казко-
вості, легкості, особливо це відчувається, коли 
авторка описує свій політ на велосипеді-коні. 
Тобто в дитинстві вона тікала від жорстокості, 
завдячуючи метафоричній уяві образів. У цьому 
уривку відповідно до типології концептів можемо 
передбачати концепт «гештальт», що впорядковує 
різноманіття окремих явищ у свідомості (Удові-
ченко, 2014: 106).

Отже, текст роману складається з різних компо-
нентів, як входять до концептів «відчуття», «емо-
ції», «жорстокості», «безнадії», «мрії», «війни» та 
створюючи образи «чоловіків», «жінок», «дітей», 
«країни», «подруги Елени», поєднуються між 
собою, становлять образність і загалом відтворю-
ють цілісність тексту.

Для передачі єдності тексту письменницею 
застосовуються фразеологічні словосполучення 
зі значенням фразеологічної єдності: «из рук вон 
плохи», «власть живущих» (Нотомб, 2003), «air 
grave» (Нотомб, 2003) / «торжественная серьез-
ность» (Нотомб, 2003). Складність перекладу 
таких словосполучень виникає через узагальнене 
переносне значення вільного словосполучення 
(Кочерган, 2006: 245).

Амелі Нотомб, бельгійка за походженням, 
будує макротекст роману відповідно до лек-
сико-семантичної системи французької мови, 
які складаються із семантично неподільних фра-
зеологічних одиниць, значення яких виходить 
зі смислового контексту і створює неповторний 
вишуканий французький стиль: «a une personne 
de mon rang» (Нотомб,2003) / «персона мого 
рівня», (Нотомб, 2003), «ces ouvrages sont le 
meilleur» (Нотомб,2003) / «ці твори найкращі» 
(Нотомб, 2003). «La snobisme n’explique pas tout» 
(Нотомб, 2003) / «Не все пояснюється снобизмом» 
(Нотомб,2003). «C’est moins chic. La situation est 
tendue. Deux ans plus tôt. Pour ma part. C’est déga 
ça» (Нотомб, 2003).

Під час перекладу із французької мови дієс-
лівний перифраз (сполучення дієслова в особовій 
формі з інфінітивом) втрачає своє лексичне зна-
чення і надає нове стилістичне значення всій гра-
матичній конструкції (Крючкова та ін., 2005: 238). 
Так, лексичні сполучення несуть смислове зна-
чення з метою зобов’язати когось щось зробити 
з обов’язковим виконанням дії (Крючкова та ін., 
2005: 239). «Mais comment le Japon fera-t-il sans 
moi?» (Нотомб, 2003) / «Як же Японія буде без 
мене» (Нотомб, 2003). «Куди дивиться мініс-
терство?» (Нотомб, 2003). «Je vais analyser ça» 
(Нотомб, 2003) / «Надо буде над цим помірку-
вати» (Нотомб, 2003).

Для посилення емоційного впливу у французькій 
мові застосовуються фігури стилістичного повтору: 
«Pour moi, j’ai ... c’est une femme, qui ne pleure 
jamais…Mais j’avais une excuse que peu de sinomanes 
à bon marché peuvent avancer j’avais cinq ans quand 
j’y suis arrive et huit quand j’en suis repartie... La 
Chine, c’est la classique» (Нотомб, 2003).

Стилістичний параметр відтворює особли-
вість французької мови шляхом залучення таких 
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складників дискурсу, як службові частини мови, 
які створюють лінійні зв’язки французької мови 
(Чубай, 2018: 14–20). Так, прийменники у фран-
цузькій мові відтворюють стилістичний харак-
тер і зазначають категорію просторовості із 
зазначенням часових і просторових координат. 
Категорія просторовості є абстрактним понят-
тям, оскільки відтворює розумову діяльність 
уяви. Авторка репрезентує категорію модаль-
ності, залучивши когнітивно-семіотичні параме-
три (емоційно-оцінні та стилістичні предикати)  
(Савчук, 2009: 66).

Прийменники мають двоїсту функцію: відтво-
рюють стилістичні зв’язки слів і семантичне зна-
чення відношень часових, географічних і просто-
рових координат. Так, прийменник «à» відтворює 
просторові координати, відстані, образ дії, яка 
відбувається у відкритому просторі «à cheval», «à 
Pékin». Абстрактні поняття, фізичний і мораль-
ний стан відтворюють такі прийменники, як «en» 
(en têt), «dans» (створює контекст, відтворює май-
бутню дію), «de». Конструкція «de+іменник без 
артикля» відтворюють такі абстрактні поняття, як 
«страх», «втома» (Аксенова, 2008: 10–18).

Часовими, просторовими та географічними 
координатами репрезентується категорія «пам’ять», 
що відбиває національний колорит мови. Залу-
чаються нові іноземні, китайські лексичні оди-
ниці, авторка репрезентує нові смислові символи 
концепту «запозичення»: «l’art ancestrat de la 
tresse» (Нотомб, 2003) / «мистецтво плетіння 
кіс» (Нотомб, 2003), «tricotait nattes admirables» 
(Нотомб, 2003) / «чудові коси» (Нотомб, 2003), «la 
Revolution culturelle» (Нотомб, 2003) / «культурна 
революція» (Нотомб, 2003), «un pays communiste» 
(Нотомб, 2003) / «комуністична країна» (Нотомб, 
2003). Нові символи створюють новий семантично-
когнітивний зв’язок: «Китай породжує відчуття 
переваги і спонукає до творчості, возвеличив у 
власних очах, зробив мене дуже претензійною» 
(Нотомб, 2003). Її приваблюють зміни, але і бенте-
жать. З одного боку, вона хоче поїхати, а з іншого 
‒ залишитися з милою для її серця Японією, з цими 
горами, їхнім будинком і садом.

Мовознавці зазначають, що концепт «темпо-
ральність» репрезентується граматичними катего-
ріями часу й одиницями актуальності. Категорія 
темпоральності будується на лексико-семантич-
них і лексико-граматичних засобах репрезентує 
рух часу в оповідній реальності та ґрунтується 
на лінгвістичних одиницях граматичної категорії 
часу (Савчук, 2017: 66–67).

Дія відбувається у кожному рядку роману, у 
постійному русі, від емоційного підйому до різкого 

спаду. Наприклад, уривок від’їзду їхньої родини: 
батько сповіщає про від’їзд, збирають речі, порож-
ніє будинок, вона сподівається на щось незвичайне, 
приїзд, відбувається емоційне напруження, підне-
сення і раптом емоційний спад ‒ мати плаче.

У тексті темпоральність відтворюється такою 
граматичною категорією, як «imparfait», що вира-
жає незакінчену в минулому дію, початок і кінець 
якої не зазначено, та виражає паралельні, одно-
часні дії (Крючкова та ін., 2005: 197). Залучивши 
цю граматичну категорію часу, французькі автори 
складають стилістичні фігури тексту для передачі 
розумової діяльності або викладу послідовної дії, 
в розповіді про події, що трапилися. У процесі 
сприйняття тексту виникає відчуття подорожі, 
неспішності та навіть деякого очікування. Час 
нібито призупинився, він плине неспішно, немов 
в’язка рідина, іноді кружляє, звідси і плутанина 
послідовності. Авторка постійно повертається у 
спогадах назад, логічно доповнюючи послідов-
ність розвитку тексту. Все сплуталося.

Внаслідок перекладу українською мовою від-
бувається лексична і граматична трансформація 
тексту, минулий час передається теперішнім або 
майбутнім часом із зазначенням модальності. Змі-
нюється стилістичний колір українського пере-
кладу, і твір стає більш динамічним, більш напру-
женим. «La Chine m’avait rendue trés prétentieuse» 
(Нотомб, 2003) / «Китай зробив мене дуже пре-
тензійною» (Нотомб, 2003).

Текст роману складається з різних компонен-
тів, які як пазли входять до концептів «відчуття», 
«емоція», «жорстокості», «безнадії», «мрії», 
«війни» та створють образи «чоловіків», «жінок», 
«дітей», «країни», «запозичення», поєднуються 
між собою та становлять образність і загалом від-
творюють цілісність тексту.

Отже, концептосфера тексту складається  
з таких категорій: «образу», «пам’яті», «темпо-
ральності», «голосу автора», «просторовості», 
«модальності» із залученням семантичної кате-
горії. Cтрижнем роману є контраст / протистав-
лення, які вводяться антонімічними парами. 
Головною особливістю роману є метафоричність. 
Образність створює піднесеність, поетичність 
тексту і відбиває національний колорит мови.

Зі свого боку, граматично-стилістичні категорії 
становлять модальність тексту, відтворюють тем-
поральність тексту із зазначенням просторових і 
часових координат.

Висновки. Проведений аналіз свідчить про те, 
що текст складається з текстових компонентів, які 
створюють образність і концептуальний простір 
роману.
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Особливість взаємозв’язку стилістичних засо-
бів і когнітивного простору роману полягає у 
виявленні та дослідженні емоційного образу у 
ракурсі сприйняття, відчуття світу автором.

Емоційний образ роману виявлено та досліджено 
скрізь призму авторського відтворення сприйняття, 
відчуття світу. Зауважимо, що дослідження стиліс-
тичних засобів створення образу відтворює культу-
рологічну ментальність народу, що необхідно врахо-
вувати у перекладі метафоричних засобів творення 
образів (метафор, запозичень). Під час перекладу 
емоційний аспект відтворюється шляхом лексичної 
та синтаксичної трансформації тексту.

Перспективи подальшого дослідження у цьому 
напрямі полягають у визначенні та переосмис-
ленні текстових компонентів, які складаються з 
лексично-семантичних і синтаксично-стилістич-

них особливостей, для розкриття парадигми тек-
сту. Звідси, парадигма тексту досягається шляхом 
дослідження семантико-когнітивного аспекту та 
виокремлення особливостей взаємозв’язку сти-
лістичних засобів твору.

Припускаємо, що дослідження семантико- 
когнітивного аспекту буде й надалі перспектив-
ним. Перекладацький аналіз надалі ґрунтувати-
меться на вивченні стилістичних засобів ство-
рення образу у когнітивному просторі з метою 
розкриття їхніх лексико-стилістичних особливос-
тей. Практичне значення полягає у дослідженні 
гармонійного поєднання поетичних засобів тво-
рення образності твору. Матеріал можливо вико-
ристовувати на лекціях і практичних заняттях 
курсу стилістики, лексичної семантики французь-
кої мови та курсу зарубіжної літератури. 
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ПАТЕНТ ЯК ВИД ТЕКСТУ: 
МОВНОСТИЛІСТИЧНИЙ ТА ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ АНАЛІЗ

Глобальний розвиток винахідництва привів до стабільного щорічного збільшення кількості видаваних у сві-
ті патентів. Створення патентоспроможних машин, приладів, технологічних процесів зумовлює інтерес до 
патентної літератури фахівців, пов’язаних із наукою і технікою. Патентна література має свої особливості та 
складності, які необхідно враховувати в разі перекладу з однієї мови іншою, що і зумовлює актуальність мовоз-
навчих та перекладознавчих досліджень у цьому напрямі.

У пропонованій статті розглядаються поняття патенту як виду тексту, його мовностилістичні та пере-
кладацькі аспекти. У статті увага акцентується на деяких особливостях перекладу патентів, пов’язаних з 
існуванням у світі різних правових систем та «національною специфікою» мов.

Серед мовностилістичних особливостей німецькомовних текстів патентів віднесено використання як профіль-
ної лексики, загальнонаукової та вузькогалузевої технічної термінології, так і термінологічної лексики юридичної 
тематики з галузі інтелектуальної власності, для перекладу яких варто використовувати лише повну еквівалентну 
термінологію. За відсутності еквівалентів треба використовувати ті перекладацькі трансформації, що макси-
мально уможливлять відтворення змісту поняття відповідно до контексту та норм і узусу мови перекладу. Серед 
інших лексичних ознак виявлено використання узуальних скорочень, які перекладаються як повною формою (за від-
сутності скорочення в мові перекладу), так і еквівалентним скороченням, а також уживання канцеляризмів, типо-
вих для юридичних текстів кліше та штампів, переклад яких передусім скеровується як змістом, що викладається 
в оригіналі, так і нормами в мові перекладу, щоб не виникало ані неточностей, ані відчуття іншомовного тексту. 
Номенклатурні назви, що є ще однією ознакою патентів, варто відтворювати нульовим перекладом.

На синтаксичному рівні текст патенту характеризується повнотою речень, типовим є використання довгих 
і складних граматичних конструкцій, зокрема складнопідрядних речень із причинними, додатковими, означаль-
ними й умовними підрядними, а також речень, що ускладнені зворотами і складними додатками. Під час пере-
кладу ці складні граматичні конструкції відтворюються відповідними складними формами, але можливе їхнє 
спрощення для полегшення сприйняття тексту.

На макрорівні патент має дві основні частини: опис винаходу та його формулу винаходу. З метою інтерна-
ціоналізації патентів до структури тексту подається також реферат англійською мовою.

Ключові слова: патент, мовностилістичні особливості, переклад, оригінал, штамп, кліше.

Vladislav SHELEMEKHA,
orcid.org/0000-0002-0882-6873

Bachelor at the Department of Theory and Practice of Branch Translation
Kherson National Technical University

(Kherson, Ukraine) shelemehavlad@gmail.com

Oksana PODVOISKA,
orcid.org/0000-0002-6304-5906

Candidate of Philological Sciences,
Associate Professor at the Department of Theory and Practice of Branch Translation,

Head of the Department of Foreign Languages
Kherson National Technical University

(Kherson, Ukraine) poloks0808@gmail.com

PATENT AS A TYPE OF TEXT: LINGUISTIC AND TRANSLATION ANALYSIS

The global development of inventions has led to a steady annual increase in the number of patents issued worldwide. The 
creation of patentable machines, devices, technological processes determines the interest in the patent literature of specialists 
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related to science and technology. Patent literature has its own features and complexities that must be taken into account when 
transferring from one language to another, which determines the relevance of linguistic and translation studies in this area.

The proposed article considers the concept of a patent as a type of text, its linguistic and translation aspects. The 
article focuses on certain features of the translation of patents, associated with the existence of different legal systems in 
the world and the “national specificity” of languages.

Among the linguistic and stylistic features of German-language patent texts include the use of specialized vocabulary, 
general and narrow technical terminology, and terminological vocabulary of legal issues in the field of intellectual 
property, for the translation of which should be used only full equivalent terminology. In the absence of equivalents, 
those translation transformations should be used that will make it possible to reproduce the content of the concept in 
accordance with the context and norms and usage of the language of translation. Other lexical features include the use 
of casual abbreviations, which are translated in full form (in the absence of abbreviations in the target language) and 
equivalent abbreviations, as well as the use of clericalism, typical of legal cliché texts and stamps, the translation of which 
is primarily directed as content, which is set out in the original and the norms in the language of translation, so that 
there are no inaccuracies or feelings of foreign language text. Nomenclature names, which are another feature of patents, 
should be reproduced by zero translation.

At the syntactic level, the patent text is characterized by complete sentences, in particular, the use of long and complex 
grammatical constructions is typical, including complex sentences with causal, additional, definite and conditional 
subordinate clauses, as well as sentences complicated by inversions and complex applications. When translating, these 
complex grammatical constructions are reproduced by appropriate complex forms, but it is also possible to simplify them 
in order to facilitate the perception of the text.

At the macro level, a patent has two main parts: a description of the invention and its claims. In order to internationalize 
patents, an abstract in English is also submitted to the text structure.

Key words: patent, linguistic stylistic features, translation, original, stamp, cliche.

Постановка проблеми. Помилки та неточності 
перекладу патентів можуть призвести до усклад-
нень у процесі експертизи заявки патенту, про-
грашу в патентному спорі і, зрештою, до втрати 
репутації патентного повіреного. Це зумовлює 
високу актуальність вивчення як мовно-стиліс-
тичних особливостей текстів патентів, укладених 
різними мовами, так і специфіки їх перекладу з 
огляду на них. 

Аналіз досліджень. Серед науковців і вчених, 
які присвячують та присвячували свою діяль-
ність дослідженню лінгвістичних особливос-
тей патентної термінології, варто назвати таких, 
як: Мартін Кросс, Брюс Гамбург, Є. Д. Мальо-
нова, Б. Н. Клімзо, О. С. Царьова, Є. Г. Баянкіна, 
С. В. Глядков, В. І. Блінніков та інші. Переклад 
англомовних текстів засобів інтелектуальної влас-
ності взагалі і патентів зокрема вивчали Л. М. Чер-
новатий та С. М. Царьова. Переклад патентних 
формул висвітлено у праці Т. Г. Клепикової.

Мета статті – охарактеризувати патент як вид 
тексту в мовностилістичному та перекладацькому 
аспектах. 

Виклад основного матеріалу. Патент – це 
юридичний документ, за яким власник отримує 
виключне право на економічну експлуатацію вина-
ходу у відповідній країні протягом певного періоду 
часу. Більше ніхто не може виробляти, рекламувати 
чи застосовувати винахід без дозволу власника 
патенту. Щоб патент набув юридичної сили в іншій 
країні, зазвичай за законодавством його треба пере-
класти державною мовою (Карабан, 2002: 20).

Передусім варто пам’ятати, що патент є не 
лише науково-технічним, а й юридичним доку-

ментом, тому будь-які вилучення або викривлення 
інформації тексту документа можуть порушувати 
вимоги і несуть водночас ризики для заявника.

Патентний текст, якщо його написано пра-
вильно, є класичним прикладом контрольованої 
природної мови, під нею розуміють сукупність 
довільно відтворюваних загальноприйнятих у 
межах даного суспільства звукових знаків для 
об’єктивно існуючих явищ і понять, а також 
загальноприйнятих правил їх комбінування у про-
цесі вираження думок (Cross, 2010: 77). Контр-
ольовану мову використовують, щоб зменшити 
двозначність і складність тексту, спростити гра-
матику та, наскільки це можливо, уніфікувати 
лексику. Контрольована мова кодує набір правил, 
які допомагають авторові тексту з погляду синтак-
сису, семантики та структури. Отже, мета контр-
ольованої мови – покращити:

− зрозумілість і чіткість: рівень структурної 
та лексичної двозначності в тексті значно змен-
шується завдяки встановленню правил, якими 
керуються під час складання документа;

− редагованість: будь-який текст, який легше 
читати й розуміти, також легше оновлювати 
завдяки чіткій структурі (Коломієць, 2011: 354). 

На синтаксичному рівні текст патенту харак-
теризується повноскладовістю речень. Перевага 
сполучникового зв’язку над безсполучниковим 
також сприяє створенню ясного і більш аргумен-
тованого висловлювання. Автори патентів часто 
звертаються до складнопідрядного речення зі спо-
лучниковим зв’язком (“Der Platz von Kunststoffen 
in der Automobilindustrie ist enorm gewachsen, 
da er ein Schlüssel für zukünftige leistungsstarke 
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und sparsamere Fahrzeuge ist” – «Роль пласт-
мас в автомобільній промисловості надзвичайно 
зросла, оскільки це ключ до майбутніх потужних 
та економічних автомобілів») (Дерді, 2010: 104).

Синтаксичною особливістю патентів є викорис-
тання довгих і складних граматичних конструкцій, 
зокрема складнопідрядних речень із підрядними 
додатку, причини, умови й означальними, а також 
речень, що ускладнені зворотами і складними 
додатками. Ця особливість зумовлюється необ-
хідністю не просто сформулювати будь-яку ідею, 
а дати їй наукове обґрунтування, а також надати 
необхідні докази, визначення. Інакше кажучи, 
використання такого типу конструкцій відображає 
логіку й аргументованість наукової думки (“Bei 
folgenden Patenten ist die Einspruchsfrist abgelaufen, 
dass Einspruch erhoben wurde” – «Період оскар-
ження минув для наступних патентів»). 

Для граматичної картини тексту патентів пере-
дусім характерна деяка стереотипність, яка зумов-
люється набором стереотипних засобів (компози-
ційне оформлення, пасивні конструкції, клішовані 
фрази, наявність складнопідрядних речень), що 
становлять основу даного тексту. Саме знання 
універсальних компонентів, типових формулю-
вань і конструкцій патентів дозволяє підвищити 
якість їх перекладу.

До таких основних універсальних особливос-
тей мови патентів, серед іншого, належать:

1. Широке використання штампів та кліше: 
“wie in den vorherigen Patentspezifikationen 
offenbart” – «згідно з раніше опублікованим описом», 
“neue Eigenschaften” – «раніше незапатентовані 
особливості винаходу», “Die Terminologie sollte nicht 
als einschränkend angesehen werden” – «терміноло-
гія не обмежується поняттям певного терміна».

2. Наявність синонімів, які можна розділити на 
дві групи. Перша група налічує такі, які є сино-
німічними тільки в окремих словосполученнях 
(“besser helfen”, “verbessern”). Друга група міс-
тить такі слова, які незалежно від сполучення 
з іншими словами є синонімами (“Defekt”, 
“Defektmerkmal”, “Mangel”).

3. Широке використання канцеляризмів, 
які передують детальному опису винаходу 
(“Begleitend”, “im Anhang”).

4. Використання граматичних конструкцій від 
першої особи, у перекладі яких доцільно вико-
ристовувати прийом вилучення, що спричиню-
ється узусом та нормами укладання патентів у 
мові перекладу (“Meine Erfindung bezieht sich auf 
<…>” – «винахід стосується <…>», “Ich möchte 
einen Motor bereitstellen” – «мета винаходу – 
створити двигун») (Cross, 2010: 180).

За своїм характером і змістом патентні дослі-
дження належать до прикладних науково-дослід-
них робіт і є невід’ємною складовою частиною 
обґрунтування ухвалених суб’єктами господа-
рювання рішень народногосподарських завдань, 
пов’язаних зі створенням, виробництвом, реалі-
зацією, удосконаленням, використанням, ремон-
том і зняттям із виробництва об’єктів господар-
ської діяльності (Hamburg, 2010, 35). Саме тому 
серед лексичних особливостей текстів патентів 
логічним і очевидним є використання як загаль-
нонаукової, так і вузькогалузевої технічної тер-
мінології. З іншого боку, патенти є різновидом 
правових текстів, що зумовлює наявність у них 
і юридичної лексики зі сфери патентного права. 
Щодо перекладу термінів, звичайно, у перекладі 
як текстів патентів, так і взагалі науково-техніч-
них текстів варто керуватися правилом перекладу 
еквівалентом, тобто термін завжди треба пере-
кладати відповідним терміном. І варто зазначити, 
що зазвичай у текстах патентів більшість термінів 
мають прямі відповідники. Проте трапляються і 
безеквівалентні лексичні одиниці, серед яких є не 
тільки терміни, але і номенклатурні назви. Щоб 
правильно перекласти безеквівалентну лексему, 
можна використовувати залежно від контексту 
або описове тлумачення, або запозичення лексеми 
з мови-продуцента шляхом її транскрипції, тран-
слітерації чи калькування (“sich verrechnen” – 
«помилитись у підрахунках», «налагоджувати» – 
“in Gang bringen”) (Дерді, 2010: 101). 

Також у текстах патентів широко використову-
ються скорочення різних типів, а саме: 

− узуальні, передусім юридичної сфери, напри-
клад: Prüfungsantrag gemäß § 44 PatG ist gestellt 
(Подано запит на експертизу згідно з § 44 «Закону 
про патенти»). PatG (Patentgesetz) – «Закон про 
патенти» – узуальне скорочення в німецькій мові, 
яке потрібно відтворювати в перекладі в розвер-
нутому вигляді, тому що в українській мові немає 
еквівалентного скорочення; 

− скорочення-канцеляризми, наприклад: 
Hierdurch ist eine stabile Anbindung der Kette, 
des Bandes oder dgl. am Rahmen geschaffen 
<…> – Таким чином, на рамі створюється стій-
кий зв’язок між ланцюгом, ременем тощо <…>. 
Dgl. (dergleichen) – «тощо, тому подібне» – ско-
рочення-канцеляризму, як і в попередньому при-
кладі, немає у скороченому вигляді в українській 
мові, тому його потрібно відтворювати в пере-
кладі в розгорнутому вигляді. 

Неузуальних скорочень у текстах патентів не 
було виявлено, що пояснюється вимогою зрозумі-
лості до текстів та їхньою уніфікованістю.
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У всіх патентних документах скорочене напи-
сання дат має вигляд – CCYY.MM.DD, де перша 
група знаків із чотирьох цифр означає рік, друга 
група – місяць, третя – день місяця, наприклад: 
5 січня 1998 року за скороченим написанням має 
вигляд – 1998.01.05.

Як демонструє аналіз практичного матеріалу, 
з одного боку, поєднання двох стилів із викорис-
танням юридичної лексики та лексики зі сфери 
патентного права, а також окремої області тех-
ніки, уведення нових понять призводить до пев-
них труднощів для перекладача під час розуміння 
тексту патентних описів. З іншого боку, стан-
дартна форма викладу, характерна для мови ори-
гіналу та мови перекладу, структура патентних 
описів із чітко виділеними розділами, наявність 
словосполучень-кліше, а також лексем із пря-
мими словниковими відповідниками полегшують 
процес сприйняття тексту опису патенту та його 
подальший переклад.

На макротекстовому рівні патент має дві 
основні частини: опис винаходу та його формулу. 
Опис, найбільш суттєва частина, складається 
з опису попереднього рівня техніки, короткого 
викладу винаходу та його докладного опису. Друга 
частина патенту – це сукупність тверджень фор-
мули винаходу, що визначає обсяг і межі право-
вого захисту об’єкта патенту (Hamburg, 2010: 27). 

Щодо обсягу, текст патенту може мати від кіль-
кох тисяч до понад 100 000 слів залежно від галузі 
та типу документа.

Інтернаціоналізація патентів – це основна мета 
перекладу патентів. Якщо розробник хоче про-
давати свій продукт на міжнародному рівні, він 
зобов’язується перекласти свій патент рідною 
мовою тих держав, де він планує його реалізову-
вати. Відповідно до керівних принципів патент-
ного права, відсутність перекладу може посприяти 
втраті прав інтелектуальної власності. Тому саме 
переклад є основною ланкою, необхідною для реє-
страції оригінального патенту в тих країнах, які 
винахідник планує включити у список для подаль-
шої реалізації (Cross, 2010: 254). Аналіз текстів 
патентів, представлених Німецькою службою з 
патентів та товарних знаків, демонструє елементи 
інтернаціоналізації патентів, передусім це надання 
короткої анотації англійською мовою, наявність 
єдиної уніфікованої структури патенту й однако-
вого комплексу вимог до опису нового винаходу. 

Як слушно зазначає В. І. Карабан, у перекладі 
будь-якого патенту не повинні використовува-
тися приблизні значення і/або доместифіковані 
еквіваленти профільної лексики, яка фігурує в 
оригінальному документі. Натомість у перекладі 

мають уживатися лише еквівалентна профільна 
лексика та технічні терміни, використання яких 
дозволить точно описати продукт і технологію 
його розробки/винаходу. У тексті перекладу мак-
симально докладно має бути описаний будь-який 
етап розробки. Необхідно використовувати лише 
абсолютно еквівалентну термінологію. Крім 
цього, перекладач повинен уміти зберегти єдність 
стилю, оперувати тими кліше, які вживаються в 
патентах. Помилки, скорочення або неправильні 
тлумачення змісту оригіналу не допускаються 
(Карабан, 2002: 211).

Кожна країна має свої критерії патентування, 
лінгвіст, який працює над перекладом патенту, 
повинен бути з ними ознайомлений. Щоби влас-
ник продукту отримав схвалення на його продаж в 
іншій країні, необхідно брати до уваги всі вимоги 
до перекладу.

Як зазначають перекладачі-практики, брак 
знань специфіки письмового перекладу патентів 
призводить до того, що у вихідному тексті спотво-
рюється зміст інформації, де представлені дані про 
сам продукт і принципи його роботи чи функціону-
вання. У зв’язку із цим компанія, що патентує, буде 
ставити не один десяток питань власнику. Якщо 
компанія визнає, що переклад не відповідає вста-
новленим критеріям, власник продукту отримає 
відмову на патентування, надалі продукт буде від-
хилений для продажу на території цільової країни. 
Такий результат призведе до великих фінансових 
збитків для власника (Карабан, 2002: 112). 

Передусім варто знати відповідну терміноло-
гію та правильно її вживати. Це слова та вирази, 
що використовуються в галузі інтелектуальної 
власності: їх потрібно перекладати належним 
чином – так, ніби вони були написані патентним 
повіреним, тобто тим словниковим відповід-
ником, що вживається в цьому контексті мовою 
перекладу.

По-друге, важливо дотримуватися відповід-
ності оригіналу, максимально відтворювати (за 
можливості) синтаксичну структуру тексту, уни-
кати, наприклад, уживання синонімів. За відпо-
відності перекладу вихідному тексту на лексич-
ному, морфологічному та синтаксичному рівнях 
перекладач має прагнути до уникнення будь-якої 
двозначності та різнотлумачення.

Варто зауважити, що переклад патентів може 
бути досить складним, оскільки в них ідеться про 
технології, які у визначений час є передовими. 
Тому часом важко, а іноді майже неможливо зна-
йти відповідну термінологію та цілком зрозуміти 
оригінальний текст і всі його складники. Однак 
настільки складних випадків небагато, завжди 
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можна звернутися за порадою до фахівця, який 
зможе розтлумачити складні моменти та запро-
понувати правильну термінологію. Також стане у 
пригоді використання глосаріїв.

У структурі патентних описів мови оригіналу 
та мови перекладу можна виділити два основні 
розділи: бібліографічні дані та детальну осно-
вну частину. Крім того, частіше за все в текстах 
патентних описів трапляються такі розділи:

− «Заголовок опису та назва винаходу» – “der Titel”;
− «Реферат» – “Zusammenfassung der 

Offenlegung”;
− «Вказівка області винаходу» – 

“Erfindungsgebiet”;
− «Огляд відомого рівня техніки» – “Kritik am 

Stand der Technik”;
− «Мета винаходу, технічне завдання, тех-

нічні засоби» – “Zusammenfassung der Erfindung”;
− «Рисунок та стислий опис його 

видів» – “Zeichnung und kurze Beschreibung seiner 
Ansichten”;

− «Детальний опис винаходу» – “detaillierte 
Beschreibung”;

− «Формула винаходу» – “Ansprüche”;
− «Техніко-економічні результати викорис-

тання винаходу» – “Angabe der durch die Erfindung 
zu erzielenden Vorteile”;

− «Посилання» – “Referenzen” (Климзо, 
2008: 144).

Патентні описи є найбільш формалізованим 
видом науково-технічних документів, що відобра-
жають створений винахід. Патент повинен повністю 
розкривати технічну сутність винаходу і містити 
досить інформації для подальшої розробки об’єкта 
винаходу чи його безпосереднього використання. 
Переклад патентного опису повинен також відпові-
дати прийнятій у кожній країні структурі, яка реґла-
ментується відповідними документами, тобто чин-
ними стандартами (Cross, 2010: 122).

У патентних описах досить часто є детальний 
розділ, де розтлумачується патентна формула. 
Незважаючи на те, що вона наводиться ближче 
до кінця опису патенту (в американських патен-
тах узагалі в кінці), патентна формула є ключовим 
розділом (Hamburg, 2010: 197), оскільки реалі-
зує основне комунікативне завдання – формулює 
предмет, суть винаходу та наводить аргумента-
цію щодо новизни даного пристрою, виділяється 
словосполученнями, які досить чітко визнача-
ють мовну специфіку патентної документації, 
наприклад: “was als neu beansprucht wird, ist wie 
folgt <…>”, “es wird daher besonders deutlich als 
Erfindung beansprucht <…>”, “die die Erfindung 
definierenden Ansprüche lauten wie folgt <…>”. 

Найуживанішими є вирази “Was behauptet wird ist 
<…>” та “Was ich behaupte ist <…>”, які варто 
перекладати як «формула винаходу» або «пред-
мет винаходу».

З юридичного погляду, як зазначає Б. Н. Климзо, 
формула винаходу є головною частиною патенту. 
У формулі винаходу сформульовані всі основні 
ознаки винаходу. Формула має свої, характерні 
лише для неї, синтаксичні, лексичні та стиліс-
тичні особливості викладу (Климзо, 2008: 165). 
У вітчизняних патентах, як і у британських та 
німецьких, пункт формули винаходу повинен 
уміщуватися в одне речення. Оскільки формула 
винаходу є юридичним документом, поділ цього 
пункту на окремі речення не допускається. Крім 
того, пункт формули винаходу повинен бути пред-
ставлений називним реченням (в українській та 
німецькій мовах) (“Elektrische Isolierstruktur nach 
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass sie aus 
zwei oder mehr parallel oder in Reihe miteinander 
verbundenen Isolatoren besteht” – «Електроізоля-
ційна конструкція п. 1, яка відрізняється тим, 
що, вона складається із двох або більше ізолято-
рів, з’єднаних один з одним паралельно або послі-
довно») (Hamburg, 2010: 109). 

Інформація в рефераті також представлена в 
максимально стислому вигляді. Оскільки розмір 
реферату обмежений (до 150 слів), під час пере-
кладу варто використовувати прийом об’єднання 
речень (“Der Mischer dient zum Entfernen von 
Verunreinigungen aus dem Wasserstrom. Die 
Gemische in die Gasteil gelangen können. Das 
Gemisch kann zum Entfernen von Phenolen aus 
geothermischem Wasser verwendet werden” – «Змі-
шувач призначений для видалення з потоку води 
домішок, здатних переходити в газову частину 
суміші, і може бути використаний для видалення 
фенолів із геотермальної води»). Однак не варто 
застосовувати вилучення для зменшення об’єму 
реферату у процесі перекладу, це може суттєво 
зменшити якість перекладу (Дерді, 2010, 104).

Висновки. Отже, до мовностилістичних осо-
бливостей німецькомовних патентів належать: 
використання довгих і складних граматичних кон-
струкцій та граматичних конструкцій від першої 
особи, широке використання штампів та кліше 
як загальнонаукового та вузькогалузевого харак-
теру, так і офіційно-ділового, використання кан-
целяризмів. Також для текстів патентів характерні 
узуальні скорочення й умовні позначення. Неко-
ректно з огляду на мовностилістичні та правові 
норми перекладений патент призведе до того, що 
права розробника на продукт будуть спотворені 
або втрачені у процесі перекладу. Під час роботи 
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з патентами перекладач повинен володіти як про-
фільною лексикою, так і юридичною та технічною 
термінологією. Тільки за таких умов переклад 
можна буде використовувати за призначенням.

До перекладацьких труднощів, які треба 
визначити, належать неможливість знайти від-

повідну термінологію та належно зрозуміти 
оригінальний текст і всі його складники, поєд-
нання двох стилів із використанням юридичної 
лексики та лексики зі сфери патентного права, а 
також окремої області техніки, уведення нових 
понять.
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ЧАСОПРОСТОРОВА ОРГАНІЗАЦІЯ АВТОБІОГРАФІЧНОГО РОМАНУ 
МАРІЇ ГАГАРІН “BLONDS ÉTAIENT LES BLÉS D’UKRAINE”

У статті досліджується автобіографічний роман французької авторки російського походження Марії 
Гагарін “Blonds étaient les blés d’Ukraine”, зокрема спогади про дитинство та юність, проведені на території 
України. У результаті аналізу хронотопної організації виявлено тричленну структуру: зовнішній хронотоп, який 
відображає реальний перебіг життя, реконструює соціально-історичну дійсність; внутрішній хронотоп (пси-
хологічний), що відтворює складні переживання й роздуми, викликані прагненням зрозуміти власну сутність; 
авторський хронотоп, що об’єднує два перші й дозволяє виявити позицію автора. Сюжетний час роману від-
критий, твір завершується вимушеною втечею оповідачки з рідного дому, рідної країни для збереження власного 
життя. Ретроспективна оповідь фокусується на доленосних етапах життя, наратив розгортається у хро-
нологічній послідовності з ретроспективними та проспективними відступами, що вказує на зміщення часових 
реєстрів і розширює часопросторовий континуум твору. Визначальну роль у хронопній організації відіграють 
образи-топоси дому, дороги та порога. Образ дому у Васильках стає символом щасливого дитинства, дім у 
Капльовці – будинок нездійсненої мрії. Образ дороги дає можливість вийти за межі локального простору й 
охопити різні географічні локуси, які допомогли в пошуках і пізнанні себе та свого краю. Географічні топоніми 
відкривають Україну початку ХХ століття, детально передають побут, звичаї, культуру, спосіб організації 
суспільства багатонаціонального народу, де українці, поляки, євреї, румуни, молдавани, росіяни мирно співіс-
нували, витворювали своєю різноманітністю унікальний і барвистий образ краю. Образ дороги асоціюється з 
випробуваннями, перешкодами й небезпеками, які дівчина долала самостійно, виборюючи своє право на свободу. 
Хронотопом порога, межі, яка розділила світ на свій/чужий, виступає Дністер.
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THE SPACIO-TEMPORAL SETTING OF THE AUTOBIOGRAPHICAL NOVEL 
BY MARIE GAGARIN “BLONDS ÉTAIENT LES BLÉS D’UKRAINE”

The article explores the autobiographical novel “Blonds étaient les blés d’Ukraine” by the French author of Russian 
origin Marie Gagarin, namely the memories of her childhood and adolescence spent in Ukraine. The analysis of the 
chronotopic setting revealed a threefold structure: the external chronotope, which reflects the real course of events, 
reconstructing the social and historical reality; the internal (psychological) chronotope, which indicates complex 
experiences and reflection aiming at the understanding of one’s own identity; the author’s chronotope, which combines 
the first two allowing to identify the author’s attitude. The narrative time of the novel is open-ended depicting the forced 
escape of the narrator from the native house and country in order to save herself. The retrospective narrative focuses 
on the landmark stages of life, while the narrative unfolds in chronological order with retrospective and prospective 
digressions, indicating a shift in time registers and expands the space-time continuum of the novel. The topos images of 
the house, the road, and the threshold play a decisive role in the chronotopic organization. The image of the house in 
Vasylky is the symbol of a happy childhood, while the house in Kapliovka becomes the house of unfulfilled dreams. The 
image of the road makes it possible to go beyond the local space and embrace various geographical loci revealing the 
search for self-awareness and understanding of the region. Geographical toponyms depict Ukraine in the early twentieth 
century, providing details on the mode of life, customs, culture, and the multinational society, where Ukrainians, Poles, 
Jews, Romanians, Moldovans, and Russians coexisted peacefully, creating a unique and colourful image of the region. 
The image of the road is associated with the ordeals, obstacles, and dangers the girl overcame fighting for her right to 
freedom. The chronotope of the threshold, i.e. the border dividing the world into ours/theirs, is the river Dniester.

Key words: time, space, topos images, topos of home, threshold chronotope.
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Постановка проблеми. Художня особливість 
автобіографічного жанру полягає в тому, що автор 
крізь призму спогадів із власного життя відтво-
рює історичну та культурологічну пам’ять народу, 
країни, епохи. У романі французької письменниці 
Марії Гагарін зафіксовано переломні події, які 
відбувалися на території України початку ХХ ст. 
Особиста історія дівчинки, яка походила із впли-
вової аристократичної родини російських князів 
Бельських-Гагаріних, зокрема південної гілки 
сімейства, Гагаріних-Стурдза, що володіли маєт-
ками на території Бессарабії та Поділля, ілюструє 
трагедію родини на тлі буремних років революції 
1917 р., трагедію багатонаціонального народу, 
який проживав на цій землі. Роман опублікова-
ний у Франції в 1989 р., як зазначає в передмові 
дочка письменниці Маша Меріль, “Cinquante 
ans plus tard, elle a su restituer son coeur de jeune 
fille avec une précision tout à fait surprenante pour 
une néophyte” (Через п’ятдесят років вона змо-
гла реконструювати своє серце молодої дівчини 
з дивовижною точністю неофілки) (тут і далі 
переклад мій – Н. Я.) (Gagarine, 1989: 9). У творі 
представлено український період життя авторки, 
зокрема щасливе і безтурботне дитинство та 
буремну юність. Деталізовані описи українських 
міст та містечок, побуту, звичаїв, культури, освіти 
доповнюють цінні відомості про минуле нашої 
країни. Зважаючи на те, що роман не перекладе-
ний українською мовою й залишається невідо-
мим в українському літературознавстві, спробу-
ємо окреслити часопросторову організацію твору, 
проаналізувати образ України, який складається 
з окремих шматочків-спогадів про конкретні гео-
графічні локуси, визначити образи-топоси, їхню 
функцію в романі.

Аналіз досліджень. Методологія дослідження 
фокусується на хронотопі, який демонструє 
«істотний взаємозв’язок часових та просторових 
зв’язків» (Бахтін, 1986: 121), що в автобіографіч-
ному творі набувають концептуальних значень, 
адже автор не просто оповідає історію, а ретро-
спективно проживає власні життєві події в дина-
міці певного часу для реконструкції особисто 
пережитого в певному просторі. Концептуальні 
засади дослідження часу та простору в літературі 
закладені М. Бахтіним, доповнені Ю. Лотманом, 
Н. Копистянською й іншими, що свідчить про 
продуктивність такої методології для дослідження 
поетики художнього твору, специфіки його худож-
ніх стильових засобів, визначення оповідної 
манери та постаті автора. М. Бахтін уперше визна-
чив хронотоп як «суттєвий взаємозв’язок часових 
та просторових відносин, художньо опанованих у 

літературі» (Бахтін, 1989: 121). Ю. Лотман надавав 
більшого значення художньому простору, визна-
чав хронотоп у жанровому аспекті як «структур-
ний закон жанру, відповідно до якого природний 
часопростір деформується в художній» (Лотман, 
1988: 325). У працях Н. Копистянської художній 
простір визначається як об’єктивно-суб’єктивна 
категорія, «у художній літературі – час і простір 
сприйняті, пережиті і відтворені, наново змоде-
льовані суб’єктом» (Копистянська, 2012: 87). Ана-
ліз поетикальної структури твору доповнюється 
ідеями «Поетики простору» Г. Башляра.

Мета статті – відповідно до сучасних літе-
ратурознавчих концепцій хронотопу висвіт-
лити художню специфіку часопростору, його 
роль у формуванні образу України початку  
ХХ ст. в романі М. Гагарін “Blonds étaient les blés 
d’Ukraine”. Оскільки роман написаний фран-
цузькою мовою, оповідає про український період 
життя авторки, він є важливим джерелом відомос-
тей про нашу дійсність із погляду людини з бага-
тим життєвим досвідом, переосмисленим крізь 
призму історичних, соціальних, національних, 
політичних та культурних реалій. 

Виклад основного матеріалу. Визначаючи 
хронотоп як художній образ місця і часу в літера-
турі, зосередимо увагу на особливості вираження 
хронотопу в романі М. Гагарін “Blonds étaient les 
blés d’Ukraine”. Авторка чітко конкретизує часові 
маркери в романі, розповідь героїні розпочина-
ється із трирічного віку, коли родина поселилася 
у Васильках, і завершується звільненням із Чер-
нівецької в’язниці вісімнадцятирічної дівчини 
(1907–1922 рр.), отже, автобіографічний дискурс 
накладається на тло суперечливих революційних 
та військових заворушень, драматичних момен-
тів в історії українського народу. Таким чином 
можемо визначити соціально-історичний хро-
нотоп твору, оскільки М. Гагарін формує образ 
соціально-історичного часу як форми існування і 
розвитку суспільства. На думку Н. Копистянської, 
«від авторської позиції, кута зору, усвідомлення 
та узагальнення суспільного процесу і людини 
в ньому залежить його відтворення чи моделю-
вання» (Копистянська, 2012: 161). Соціально-істо-
рична дійсність у романі представлена по-різному 
у двох частинах. У першій частині «Коріння» 
ідеться про дитинство оповідачки, тому увага 
зосереджена на родинній генеалогії, на соціаль-
ному статусі сім’ї, проблемі виховання і навчання 
дітей у родині, ролі церкви, гувернанток, батьків у 
формуванні особистості. Навчання Марії у школі 
благородних дівчат у Києві, а пізніше в Одесі теж 
вписується в соціально-історичний хронотоп,  
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розкриває ідеологію навчального процесу в таких 
закладах освіти, які на території тогочасної Укра-
їни нав’язували шовіністичні ідеї русофобії. Зау-
важимо, що авторська позиція першої частини 
виражається в наративі з домінуванням гумору й 
іронії, авторська уява пригадує різні кумедні при-
клади життя в родинному помешканні на хуторі 
Васильки, фіксує елементи побуту та звичаїв. 

Друга частина роману «В дорозі» позна-
чена конкретними історичними подіями, як-от: 
революція 1917 р., більшовицький переворот, 
радянсько-українські війни та претензії європей-
ських держав на території України. У художнє 
тло роману авторка вводить конкретні історичні 
маркери (датування, імена історичних персо-
налій, назви місцевості), однак важливішим є 
суб’єктивний погляд на історичну дійсність. Цей 
суб’єктивний досвід, пережитий родиною, фіксує 
в оповіді страждання, поневіряння, безпомічність 
родини перед хаосом військових та революційних 
переворотів, які породжували насильство, голод, 
смерть. Факти, закарбовані в пам’яті, відтворю-
ють поведінку і ставлення військових угрупувань 
до селян та багатших власників маєтків. Поляки 
на Поділлі прагнули відновити закон і порядок, 
бо вважали ці території своїми. Радянські вій-
ська сіяли паніку, грабували, розстрілювали: “les 
champs saccagés, les récoltes brulées, les villages 
pillés et réduits à la misère. Partout les bons étaient 
persécutés et les méchants élevés au pinacle ! Tout 
cela ne pouvait que présager la fin du monde” (поля 
спустошені, врожаї спалені, села пограбовані й 
доведені до нещастя. Усюди добрих людей пере-
слідують, негідники на вершинах! Це все веде до 
кінця світу) (Gagarine, 1989: 330).

Дослідник хронотопу М. Бахтін зауважу-
вав, що модель хронотопу в художньому творі є 
досить складною, оскільки «у межах одного твору 
і в межах творчості одного автора ми спостеріга-
ємо безліч хронотопів і складні <...> відношення 
між ними, причому звичайно один з них є всео-
хоплюючим, або домінантним <...>. Хронотопи 
можуть включатися один в один, співіснувати, 
переплітатися, змінюватися, зіставлятися, про-
тиставлятися або перебувати в більш складних 
взаєминах <...> Загальний характер цих взаємо-
відношень є діалогічним» (Бахтін, 1986: 284). Дія 
автобіографічного роману “Blonds étaient les blés 
d’Ukraine” відбувається на соціально-історич-
ному тлі перших десятиліть ХХ ст. з яскравим 
екскурсом в історичні події, однак фокус зобра-
ження спрямований у внутрішній хронотоп, який 
охоплює душевний світ персонажа, позначений 
простором його спогадів, роздумів. Отже, у часо-

просторовій структурі роману можна виділити 
три складові частини, які перебувають у постій-
ному полілозі: по-перше, зовнішній хронотоп 
(сюжетний / об’єктивний / хронотоп зображуваної 
дії), який відображає реальний перебіг життя, рух 
часу, послідовність подій, містить інформацію 
про світ, що оточує наратора; по-друге, це вну-
трішній хронотоп (психологічний), що характери-
зує буття та внутрішній світ персонажів, дозволяє 
зазирнути у світ їхніх почуттів, зрозуміти особли-
вості їхньої свідомості та сприйняття реальності; 
по-третє, це хронотоп авторський, що об’єднує 
два перші, допомагає осмислити зміст твору та 
його часопросторові параметри, дозволяє вия-
вити позицію автора, який розповідає про події та 
вчинки персонажів із величини часової дистанції, 
що породжує дихотомію тексту, яка виявляється в 
суміщенні різних за часом поглядів: того часу, про 
який пише автор, і часу, у якому він пише, отже, 
різний час презентує різні погляди на ту саму 
подію: людини / дитини в минулому і сучасному.

Особливістю автобіографічних творів є ретро-
спективна оповідь та ґрунтовний опис доленосних 
етапів життя, що виражається і в композиції тво-
рів. Класичним ознакам автобіографічного твору 
притаманна хронологічна послідовність викла-
дення подій, тому що наратив розгортається від 
зображення початку життєвого шляху до моменту 
написання твору. Із цього погляду роман М. Гага-
рін можна вважати класичним зразком, адже роз-
виток сюжетної лінії розвивається лінійно послі-
довно, хоч маємо й кілька прикладів ретроспекції 
та проспекції. Зустріч із матір’ю та сестрами після 
повернення з російського «полону» доповнюється 
ретроспективним описом грабування й руйну-
вання будинку російським солдатами після від-
ходу командувача гарнізону. Опис прогулянки по 
Києву і відвідування Лаври сповнений числен-
ними алюзіями на життя монахів, які переховува-
лися в лаврських катакомбах від переслідувань, та 
роздумами про те, чому більша частина того під-
земного світу з похованнями святих була знищена 
в часи революції та сталінізму, водночас допо-
внюється проспективним відступом про зустріч 
із молодим радянським інженером у 1965 р. Коли 
розмова зайшла про Київ та Лавру, юнак розповів 
про екскурсії в катакомби, які відновили на про-
хання українців. Такі часові стрибки трапляються 
не часто й не порушують хронологічної послідов-
ності, однак вони розширюють часопросторовий 
континуум художнього твору. 

Аналіз хронотопної організації художнього 
твору передбачає дослідження часової та про-
сторової складових частин як осмисленого  
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і конкретного цілого, як різною мірою напружений 
діалог між часом та простором (Бахтін). Художній 
простір роману “Blonds étaient les blés d’Ukraine” 
чітко локалізований – дія відбувається на терито-
рії України. Локальний простір як місце перебу-
вання метафорично означено вже назвою твору. 
Україна Марії Гагарін топографічно маркована 
назвами українських земель – Поділля, Буковина, 
Бессарабія, Галичина, конкретизована геогра-
фічними топонімами – Рашків, Капльовка, Нова 
Ушиця, Кам’янець-Подільський, Хотин, Одеса, 
Київ, Чернівці. Центральним локусом, семантич-
ним ядром часово-просторової організації висту-
пає хутір Васильки, куди родина переїхала, коли 
Марії виповнилося три роки. З опису хутора роз-
починається роман, а саме з будівництва дому для 
родини, де виросли діти. Півтора тисячі гектарів 
родючої землі поблизу хутора за 10 кілометрів від 
Дністра княгиня Бельська-Гагарін придбала для 
свого сина Всеволода, сама поселилася в Раш-
кові, а замок у Капльовці віддала сину Ростис-
лаву. Місце для будівництва визначила мати, для 
якої найважливішим був вид із будинку, тому його 
вирішили побудувати на пагорбі посеред лісу, вда-
лині від дороги, ферми і села. 

Г. Башляр у «Поетиці простору» зауважує, що 
дім – це «втілення образів, які дають людині опору 
чи ілюзію рівноваги» (Башляр, 2004: 36). Філо-
соф наводить приклад психологічного тесту, коли 
дитину попросити намалювати будинок – зна-
чить, попросити її розкрити заповітну мрію про 
те, де вона б хотіла поселити своє щастя. Щас-
лива дитина зуміє знайти собі закритий, надійно 
захищений, міцний і глибоко вкорінений будинок 
(Башляр, 2004: 76). Цікаво, що батьки довго не 
могли визначитися із проєктом дому, розцінюючи 
запропоновані варіанти занадто претензійними чи 
некрасивими, зрештою за основу взяли малюнок 
п’ятирічного сина Емануеля, який, слухаючи роз-
мови про будівництво будинку, намалював свою 
мрію. Батько поглибив ідею, доповнив деталі і 
розробив проєкт: великий будинок на два крила, з 
надбудовою над середньою частиною та величез-
ним балконом, який опирався на ряд колон уздовж 
фасаду (Gagarine, 1989: 16). Дитяча пам’ять фік-
сує лише окремі моменти, спогади стерлися із 
плином часу, однак окремі образи закарбувалися 
назавжди, як-от закладання першого каменю 
майбутнього замку. За спостереженнями Г. Баш-
ляра, розташування дому у просторі відповідає 
місцю людини у світі, дім утілює затишок, спо-
кій, сховок, забезпечує стрижневий корінь функ-
ції життя. За геометричними формами будинку 
можна визначити психологічний стан його меш-

канців, так, чіткі геометричні форми, прямі лінії 
символізують міць, вказують на прагнення меш-
канців до простого життя, безпеки, до проти-
стояння стихіям (Башляр, 2004: 61). У наратив 
спогадів М. Гагарін вплітаються роздуми опові-
дача сучасного, зрілого, досвід підказує слушну 
оцінку дому. Батьки переймалися зовнішньою 
красою, міццю, розмахом, подбали про розкіш-
ний парк, але зовсім забули про комфорт: у домі 
не було електрики, води, каналізації, опалення. 
Ці елементарні речі, які забезпечують нормальне 
функціонування життя людини, були недоступні 
й невідомі для родини, діти навіть не здогадува-
лися про їх існування. Моделювання простору 
дому здійснюється всіма засобами. На візуально-
оптичному рівні авторка дає можливість читачу 
уявити родину за столом при світлі гасової лампи, 
дім просторий, відкритий, у ньому можна бігати, 
веселитися, місця вистачало всім. Про гармонію 
і відчуття безпеки внутрішнього простору персо-
нажа свідчить і акустичний рівень: у домі часто 
лунала музика, мама любила грати на фортепіано, 
дитячий гамір і пустощі іноді переривалися окри-
ками «Маня! Вєра! Ольга! Пора подавати чай!» 
(Gagarine, 1989: 20), тому що дзвінок, яким викли-
кали прислугу, завжди десь губився. У домі пахло 
медом, корицею, гвоздикою (Gagarine, 1989: 67), 
усі діти брали участь у випіканні калачів та тісте-
чок перед Різдвом та Пасхою, кожен міг виробляти 
з тіста фігурки і стежити, як вони підростають у 
великій печі, поливати їх солодкою помадкою. 
Візуально-оптичні маркери доповнюються акус-
тичними характеристиками, а фіксація відчуттів 
запахів, смаку, дотику доповнює уяву асоціатив-
ним рядом і дає можливість простежити роботу 
пам’яті у відтворенні картин минулого. 

Сюжетний часопростір роману розгортається 
від особистого, сімейного до соціально-історич-
ного через подорожі. Вихід за межі власного про-
стору розширює уявлення про зовнішній світ, 
містить конкретні топографічні дані, хоч такі 
мандрівки до родичів були й небезпечні через 
відсутність доріг, через переправу через Дніс-
тер, однак вони сприймалися як весела пригода. 
Дитяча пам’ять формує образ міст і містечок, 
у яких зупинялася родина, таким чином соці-
ально-історичний хронотоп трансформується 
в географічний, топографічний, національний 
тощо. Наприклад, Стара Ушиця, що за 56 км від 
Кам’янця-Подільського, з висоти скелі здавалася 
грандіозною і прекрасною. “A cette distance la 
ville ressemblait à un tapis effiloché jeté au bord du 
fleuve. L’espace, les brumes légères estompaient les 
détails et violaient leur laideur” (На такій відстані 
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містечко нагадувало затертий килим, розгорнутий 
на березі річки. Простір, легкий туман розмивали 
деталі і прикривали їх потворність) (Gagarine, 
1989: 86). Але під час знайомства зблизька міс-
течко виявилося потворним селом, позбавленим 
будь-якої привабливості: “La large chaussée à 
peine pavée de gros cailloux était la rue principale. 
Des fossés remplis d’eaux croupissantes et d’ordures 
la séparaient des trottoirs, sipmles remblais en terre 
battue avec çà et là des passerelles. Les maisons 
étaient basses, disparates et laides, les boutiques 
sombres, sans devanture ni enseigne. Tout était 
minable et sale, rien ne réjouissait l’oeil. <...> Seuls 
les marchés étaient riches en couleurs et reflétaient 
la vraie vie du pays avec leurs poteries aux couleurs 
vives, leurs tapis faits à la main, leurs paniers, leurs 
articles en bois fabriqués par des artisans avec un art 
naїf et un peu grossier” (Широка вулиця ледь вимо-
щена величезними каміннями служила централь-
ною, обабіч широкі канави, наповнені брудною 
стоячою водою та сміттям, відділяли її від троту-
ару. Поодинокі будинки були низькими і потвор-
ними, крамниці темними і без вивісок та вказівни-
ків, усе здавалося паршивим і брудним, не тішило 
око. <...> Тільки ринок дивував багатством кольо-
рів та відтворював справжнє життя краю: різно-
кольорова кераміка, ткані килими, корзини з лози, 
дерев’яні вироби – усе вироблено місцевими 
умільцями) (Gagarine, 1989: 87).

Якщо будинок у Васильках був колискою 
дитинства (Gagarine, 1989: 168), то замок дядька 
Ростислава в Капльовці – будинком мрії (Gagarine, 
1989: 150). “Le château était en plaine forêt au fond 
d’une vallée, sobre et élégant, avec un toit montant 
en flèche et des balcons suspendus au-dessus d’un 
amas de plantes grimpantes. Un jet d’eau au pied de 
la façade jaillissait d’un bassin ovale et rompait à lui 
seul, de son clapotis incessant, le silence de ce coin 
enchanté” (Посеред лісу у глибині долини, суворий 
та елегантний, дах у формі гострого шпиля, нави-
слі балкони над ліановими зарослями. Фонтан біля 
підніжжя фасаду, хлюпочучи в овальному басейні, 
єдиний порушував спокій цього милого закутка 
своїм безперервним дзюрчанням) (Gagarine, 
1989: 91). Цей замок став символом зруйнова-
ного минулого (Gagarine, 1989: 394), коли Марія із 
братом споглядали його руїни вже на румунській 
землі. Але його величний образ часто повертався 
у мріях і снах упродовж життя: “Inconsciemment 
je l’ai toujours cherché, mais en vain. Nulle part je 
n’ai trouvé une demeure répondant comme celle-là à 
mon désir” (Підсвідомо, я його завжди шукала, але 
даремно. Ніде я не знаходила будинку, який би від-
повідав моїй мрії, як той) (Gagarine, 1989: 150). 

Вихід за межі власного дому ознаменує вихід 
за межі власного простору чи радше зміну у про-
сторі персонажа. Емоційно позитивний простір 
безпеки, затишку, безтурботності стає простором 
емоційно негативним, з почуттям незахищеності 
й загрози, коли Марія змінює дім у Васильках 
на школу благородних дівчат у Києві. Початок 
нового життя збігається в часі з початком військо-
вих заворушень, що накладає відбиток тривоги 
й підсилює страх перебування в новому місці. 
Перші враження адаптації в цьому закладі форму-
ються через позбавлення всього особистого вже в 
гардеробі: “quand j’en sortis deux heures plus tard, 
je n’avais sur moi de privé que ma croix de baptême” 
(коли я вийшла звідти, з моїх особистих речей 
у мене залишився тільки хрестик) (Gagarine, 
1989: 152). Простір свободи стає обмеженим, тіс-
ним, загрозливим: “Toutes les mesures étaient prises 
pour nous isoler du monde. Même s’approcher des 
fenêtres donnant sur la rue nous était formellement 
interdit. Le grand et beau jardin qui s’étendait derrière 
le bâtiment était toujours fermé et nous faisions nos 
promenades dans la cour en tournant autour du rond-
point comme des prisonniers” (Усі заходи були засто-
совані, щоб нас ізолювати від світу. Навіть набли-
жатися до вікон, які виходили на вулицю, було 
суворо заборонено. Великий і чудовий сад, який 
простягався позаду будинку, був закритим, і нас 
змушували ходити у дворі кругами, як у в’язниці) 
(Gagarine, 1989: 153). Почуття тривоги, яке про-
никало ззовні, семантично зафіксовано словами 
effervescence, des bruits insolites de bagarres, de 
vociférations, coups de feu, surveillance, l’esprit de 
fronde, le système horripilant, censure (перешіпту-
вання, незвичні відлуння бійок, крики, постріли, 
нагляд, дух заколоту, жахлива система, цензура). 

Від’їзд з окупованого Києва перед наступом 
радянських військ ставить Марію в межову ситу-
ацію. У вагоні поїзда, переповненого людьми, 
затиснута в кутку, вона не могла ні поворухнутися, 
ні витягнути ноги. Пориви вітру зі снігом врива-
лися у вагон через розбиті вікна, але не могли 
розвіяти смороду тютюну та забитих туалетів 
(Gagarine, 1989: 196). Зупинка поїзда в зоні зброй-
ного конфлікту, постріли і розмови про жертв на 
даху викликали паніку серед пасажирів. Дві доби 
в замкненому просторі вагона, переповненого 
чужими людьми, без їжі і води, без можливості 
справити фізіологічні потреби – це приниження 
людської гідності та виживання в екстремальних 
умовах. Звуження ворожого чужого простору до 
глухого кута, вихід із якого здавався неможливим, 
зрештою він розширився завдяки людяності паса-
жирів. Доктор Зібель уступив своє місце знесиленій  
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Марії, щоб вона змогла відпочити, і допоміг пішки 
подолати відстань до Одеси посеред ночі й мороз-
ного вітру, який засліплював і перебивав подих. 
Різдво родина зустрічала в новому імпровізова-
ному домі в Одесі, де навчалися молодші дівчата, 
старший брат, мати не змогла їх покинути в такий 
складний час. Новим житлом стала порожня кім-
ната в ліцеї, директорка якого вирішила перетво-
рити класи на житло, щоб уникнути реквізиції. 
Кімната не обігрівалася, уночі температура опус-
калася до нуля. За хлібом чи картоплею треба 
було стояти годинами в черзі, після вибуху арсе-
налу по воду ходили за кілометри у сніг і ожеледь 
(Gagarine, 1989: 199). 

У часи революційних і військових переворо-
тів дім у Васильках втратив функцію захисту й 
затишку, він приваблював численних бандитів, 
різних національностей і переконань, які про-
мишляли грабунком, хто хитрістю, а хто й насиль-
ством. Радянський комісар відразу заявив матері, 
що будинок більше не належить родині: “Je ne suis 
donc chez vous, c’est vous qui êtes chez moi” (Це не 
я у вас в гостях, а ви у мене), його завдання поля-
гає в тому, щоб “exterminer les élements hostiles 
qui s’opposent à la révolution” (знищити ворожі 
елементи, які протистоять революції) (Gagarine, 
1989: 262). Під дулом пістолета поплічники комі-
сара змусили матір відкривати всі шафи й комоди, 
а вони самі вибирали, що їм подобається, і грузили 
на підводи. Так само чекісти вчинили і з батьком в 
Новій Ушиці, його помешкання було цілком погра-
боване: документи, гроші, навіть дитячі хрестики 
і домашні тапочки. Лікар Михальченко, якого зму-
сили приєднатися до гарнізону, констатував: “Tout 
ce que vous pouvez encore sauver, c’est la vie, rien 
d’autre” (Усе, що ви ще можете врятувати, це ваше 
життя, більше нічого) (Gagarine, 1989: 264). У той 
час це було найбільше багатство. 

Образ пограбованого дому суголосний втраті 
точки опори, захисту. Простір дому поширю-
ється на простір країни, усюди панувала роз-
руха, безправ’я, загроза життю. Свій простір стає 
чужим, ворожим, загрозливим, для порятунку 
життя людина зважується на зміну простору, 
на втечу, у цьому разі – на еміграцію. Хроно-
топ порога асоціюється з переломним моментом 
життя, зміною, межовою ситуацією, переходом на 
інший бік. Символом порога в романі є переправа 
через Дністер, розрив із минулим і початок нового 
етапу. Зважитись на такий учинок було небез-
печно, але прагнення свободи додавало певності: 
“Même en ayant tout perdu, patrie, famille, fortune 
je gardais une richesse inestimable qui est liberté. 
<...> N’avoir aucune attache, n’appartenir à rien ni à 

personne, avoir perdu ses racines rendait tout possible. 
Mon pays n’était plus mon pays et aucun autre ne le 
deviendrait jamais” (Навіть втративши все, бать-
ківщину, сім’ю, достаток, я мала неоціненне 
багатство – свободу. <...> Не мати жодних пут, не 
належати нікому і нічому, після втрати коріння все 
стає можливим. Моя країна перестала бути моєю 
і жодна інша нею не стане) (Gagarine, 1989: 337). 
Страх перед невідомим та сумніви щодо наміру 
залишити рідних і рятуватися самій розривали 
серце. Однак усупереч смутку і сумнівам Марія 
була впевнена, що вона зробить цей крок: “Au 
risque de ma vie, sans le sou, sans la moindre idée 
de ce qui m’attendait” (Ризикуючи життям, без гро-
шей, без найменшого уявлення про те, що очікує) 
(Gagarine, 1989: 338). Дністер розділяв Україну 
на різні світи, тут хазяйнували більшовики, сіяли 
насильство, безлад, смерть, там – на румунській 
стороні, панували порядок, закон, мир. Переправа 
через Дністер за допомогою контрабандистів під 
пострілами прикордонників дала шанс на нове 
життя, хоча випробування ще далеко не закін-
чилися. Час очікування переправи ніби розтягу-
ється: “L’air est lourd, surchauffé, vibrant de lumière. 
Le moindre son, le frôlement d’une aile d’oiseau, le 
bourdonnement d’un insecte, le froissement d’une 
feuille me font sursauter <...> D’une fraction de 
seconde dépendra ma vie” (Розпечене важке повітря 
вібрує на сонці. Я реагую на найменший звук, змах 
крила пташки, дзижчання комахи, шелест листя. 
Час завмирає, але хмари повільно рухаються. <...> 
від долі секунди залежить моє життя) (Gagarine, 
1989: 339). Л. Король уважає, що «людській пси-
хіці притаманна здатність перетворювати мате-
ріальні явища реального світу на ідеальні, однак 
індивідуальні особливості людини привносять у 
цей процес певні видозміни» (Король, 2013: 54). 
Тому суб’єктивно-психологічний образ реального 
світу, зокрема сприйняття часу, може суттєво від-
різнятися від образів та їхніх часових координат 
суб’єктивної дійсності. Напружені переживання 
«розтягують» або «скорочують» переживання 
часу, очікування переправи, здавалося, триває 
вічність, а сама переправа через Дністер із долан-
ням перешкод промайнула за мить. 

Географічний простір, окреслений антиноміями 
тут/там, увиразнюється характеристиками свій/
чужий, причому спостерігаємо зміщення асоціа-
тивних відношень. Рідний дім на рідній землі стає 
чужим, ворожим, небезпечним. Топос дому втрачає 
свою основну функцію захисту, безпеки, стає сим-
волом зруйнованого минулого. Тут – на чужині – 
стає безпечно, тут мирне життя, буденні турботи, 
там – удома – війна, переслідування, смерть.  
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Поселившись у тітки Анни в Хотині, Марія сумно 
споглядає рівнини Поділля, по той бік широкої ріки: 
“Rien ne trahissait ses drames, ses dévastations, les 
luttes acharnées pour la possession de son sol” (Нічого 
не виказувало тих драм, тих спустошень, запеклої 
боротьби за право володіти землею) (Gagarine, 
1989: 385). Ностальгія і смуток за рідним домом 
посилюються, коли Марія отримує лист від матері, 
із якого дізнається, що “la propriété était envahie de 
soldatesque, le parc saccagé, le château transformé en 
caserne. Les incindents sanglants ne se comptait plus, 
les gerbiers flambaient, les églises servaient d’écuries et 
de dépôts de munitions” (маєток загарбали солдати, 
парк зруйнований, замок перетворили на казарму. 
В околицях не злічити пожеж, у церквах влаштували 
конюшні, склади амуніції) (Gagarine, 1989: 388). 
Образ України назавжди закарбувався в пам’яті як 
спогад про мирне щасливе дитинство, прогулянки 
на конях: “Les champs endormis s’étendaient sans fin, 
illuminés d’une lueur bleu, la route argentée serpentait 
à perte de vue. Les sons frémissants de la nuit et le 
trot régulier de nos chevaux rompaient seuls le grand 
silence. Je compte ces heures parmi les plus heureuses 
de ma vie, et c’est elles qu’évoque pour moi le nom 
Ukraine” (Поля заснули і простягаються без краю, 
освітлені блідим світлом, посріблена дорога звива-
ється до небокраю. Тільки тремтливі звуки ночі і 
розмірені кроки коней переривають глибоку тишу. 
Ці години я вважаю найщасливішими в моєму 
житті, саме вони викликають для мене ім’я Укра-
їна) (Gagarine, 1989: 146). 

Висновки. Автобіографічний роман М. Гага-
рін “Blonds étaient les blés d’Ukraine” охоплює 
невеликий проміжок часу – дитинство та юність 
персонажа, однак цей період особистої історії 
накладається на драматичні соціально-історичні 
події. Аналіз хронотопної організації твору 
виявив поєднання різних хронотопів: зовніш-
нього, внутрішнього й авторського. Ретроспек-
тивна оповідь фокусується на доленосних етапах 
життя, наратив розгортається у хронологічній 
послідовності, з ретроспективними та простек-
тивними відступами, що вказує на зміщення 
часових реєстрів й розширює часопросторовий 
континуум твору. Визначальну роль у хроноп-
ній організації відіграють образи-топоси дому, 
дороги та порога. Географічні топоніми відкри-
вають Україну початку ХХ ст., детально переда-
ють побут, звичаї, культуру, спосіб організації 
суспільства багатонаціонального народу, де укра-
їнці, поляки, євреї, румуни, молдавани, росіяни 
мирно співіснували, витворювали своєю різно-
манітністю унікальний і барвистий образ краю. 
Образ дороги асоціюється з випробуваннями, 
перешкодами й небезпеками, які дівчина долала 
самостійно, виборюючи своє право на свободу. 
Хронотопом порога, межі, яка розділила світ на 
свій/чужий, виступає Дністер. Не із власної волі 
Марія Гагарін покидає рідний дім, рідну країну, 
відмовляється від своєї національності. Ризику-
ючи життям, не одне покоління українців блукає 
світами в пошуках кращої долі. 
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ ГОТОВНОСТІ 
СПІВРОБІТНИКІВ ДКВС УКРАЇНИ ПІД ЧАС ЗАНЯТЬ 

ІЗ ЗАГАЛЬНОЇ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

У статті розглянуто теоретичне та практичне обґрунтування професійної підготовки в галузі фізичної та 
спеціальної фізичної підготовки співробітників Державної кримінально-виконавчої служби України, основаної 
на систематизації навчально процесу. Проаналізовано наказ Міністерства Юстиції України від 08.09.2015 року 
№ 1675/5 «Про затвердження Положення про організацію професійної підготовки осіб рядового і начальницько-
го складу Державної кримінально-виконавчої служби України», що регламентує навчання співробітників органів 
та установ ДКВС України в галузі професійної підготовки. Виявлено прорахунки під час приймання підсумкових 
заліків зі спеціальної фізичної підготовки. Запропоновано використання допоміжних, підготовчих спеціальних 
вправ з метою швидкої адаптації в екстремальній ситуації, що вимагає застосування заходів фізичного впливу. 
Встановлено, що у виправних колоніях та установах виконання покарань заняття зі спеціальної фізичної під-
готовки проводять співробітники, які були призначені на посади до відділу кадрів лише тому, що вони раніше 
займалися спортом, а саме бойовими мистецтвами. Виявлено розбіжності в нормативах з фізичної підготовки 
в кількості виконання вправ для І вікової групи (до 25 років). Досліджено, що у змісті спеціальної фізичної під-
готовки відсутній системний характер. Запропонована система зручна лише для підготовленого фахівця в цій 
галузі, який знає, де він працює і що треба співробітникам, виходячи саме зі службових особливостей підрозділу. 
Виокремлено ряд недоліків системи фізичної та спеціальної фізичної підготовки в ДКВС України, а саме: від-
сутність системи послідовності вивчення прийомів, методики визначення особистого прийому та виведення 
його на інстинктивний рівень; не використовується методика ведення рукопашної сутички з групою осіб; від-
сутність стаціонарно підготовленого персоналу інструкторів бойової підготовки та бази для особового складу; 
не повною мірою приділяється увага психологічній підготовці співробітників. 

У підсумку зазначено, що проведений аналіз проблем формування фізичної готовності співробітників ДКВС 
України під час занять із загальної та спеціальної фізичної підготовки дійсно показує прорахунки в професійній 
підготовці персоналу служби та систематизації навчального процесу. 

Ключові слова: спеціальна фізична підготовка, фізична підготовка, заходи фізичного впливу, професійна  
підготовка.
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PROBLEMS OF FORMING PHYSICAL READINESS OF THE STATE 
CRIMINAL AND EXECUTIVE SERVICE OFFICERS OF UKRAINE 

AT GENERAL AND SPECIAL PHYSICAL TRAINING CLASSES

The article considers the theoretical and practical arguments of professional training in the field of physical and special 
physical training of employees of the State criminal and executive service of Ukraine based on the systematization of the 
educational process. In the article the author analyses the order of the Ministry of Justice of Ukraine dated 08.09.2015 
№ 1675/5 “On approval of the Regulations on the organization of professional training of privates and officers of the State 
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criminal and executive service of Ukraine”, that controls the staff training of the State Penitentiary Service of Ukraine in 
the field of professional training. The author found shortcomings during the acceptance of the final tests for special physical 
training. The author defines the use of auxiliary, preparatory special exercises for rapid adaptation in an extreme situation, 
which requires the use of physical measures. The article established that in correctional colonies and penitentiaries, special 
physical training classes are conducted by officers who have been appointed to positions in the personnel department only 
because they have previously been involved in sports, namely martial arts. Differences in the standards for physical training 
in the number of exercises for the first age group (up to 25 years) were revealed. It is investigated that in the content of 
special physical training there is no system character. The proposed system is convenient only for a trained specialist in this 
field, who knows where he works and what officers need, based on the service characteristics of the unit. The author defines 
shortcomings of physical and special physical training system of the State criminal and executive service of Ukraine, namely 
the lack of a technique sequence system, methods of determining personal reception and bringing it to the instinctive level, 
not using the method of hand-to-hand combat with a group of people, lack of stationary training base for personnel, not fully 
paying attention to the psychological training of the officers.

As a result, it is noted that the analysis of problems of forming physical readiness of the state criminal and executive 
service officers of Ukraine at classes of general and special physical training really shows shortcomings in professional 
training of service personnel and systematization of educational process.

Key words: special physical training, physical training, measures of physical influence, professional training.

Постановка проблеми. Досвід роботи та спілку-
вання з працівниками установ виконання покарання 
показує низький рівень підготовки, що призводить 
до побиття, травмування, поранення, а інколи й до 
смерті під час нападу осіб, що утримуються в уста-
новах виконання покарань (далі УВП) та виправних 
колоніях (далі ВК) Державної кримінально-вико-
навчої служби України (далі ДКВС України).

Причиною тому значною мірою є поверхневий 
підхід до питань професійної підготовки, зокрема 
фізичної та спеціальної фізичної підготовки, та від-
сутність програми підготовки співробітників уста-
нов, тобто якісно підготовленого персоналу, що може 
фахово здійснювати навчальний процес та проводити 
заняття. Здебільшого в практичних підрозділах УВП 
та ВК відсутній дидактичний матеріал.

Аналіз досліджень. Дослідженням вищенаве-
деної займалися різні науковці (Казміренко, 1998; 
Пліско, Бутов, 2008; Nieuwenhuys, 2010). У своїх 
працях вони розглядають загальні питання під-
готовленості та формування готовності до різних 
видів діяльності. 

Аналіз наукової літератури показав, що дослі-
джували цю тематику такі науковці, як В. І. Пліско, 
В. В. Бондаренко, С. Є. Бутов, О. П. Шеремета, 
В. О. Аніщенко та інші. Необхідність більш глибо-
кого дослідження проблеми формування фізичної 
готовності співробітників ДКВС України під час 
занять із загальної та спеціальної фізичної підго-
товки та прорахунки в професійній підготовці є 
додатковими аргументами для цього дослідження.

Метою статті є актуалізація, теоретичне та 
практичне обґрунтування професійної підготовки 
в галузі фізичної та спеціальної фізичної підго-
товки співробітників ДКВС України, основаної 
на систематизації навчального процесу.

Виклад основного матеріалу. Основним доку-
ментом, що регламентує навчання співробітників 

органів та установ ДКВС України в галузі профе-
сійної підготовки, є наказ Міністерства Юстиції 
України від 08.09.2015 року № 1675/5 «Про затвер-
дження Положення про організацію професійної 
підготовки осіб рядового і начальницького складу 
Державної кримінально-виконавчої служби Укра-
їни». Це є настанова про порядок проведення 
навчання, як-от: які дисципліни повинні вивча-
тися, на що звернути увагу, в якій послідовності 
це повинно відбуватися, контроль за результатами 
навчання, на кого покладені обов’язки з навчання 
та контролю за процесом навчання, нормативи з 
фізичної підготовки. Для того щоб визначити про-
блеми підготовки співробітників, треба провести 
огляд чинного сьогодні Положення про організа-
цію професійної підготовки.

Надзвичайні події, що призводять до конфліктних 
ситуацій в УВП, що виливаються у непокору окре-
мих засуджених та призводять до масових безладів, є 
результатом непрофесійності співробітників, що від-
повідають за ділянку службової підготовки. 

Загальне управління професійною підготовкою 
вищезазначеного наказу здійснює відділ по роботі 
з персоналом, тобто працівники кадрового апарату. 
Під час планування та підготовки занять зі спеціа- 
льної фізичної підготовки на місцях співробіт-
ники, що відповідають за професійну підготовку, не 
мають тем до обов’язкового вивчення, вивчають ті 
прийоми та технічні дії, які вважають за необхідні. 
Підсумкову перевірку здійснюють співробітники 
міжрегіональних управлінь. Якщо вони ще можуть 
провести перевірку, прийнявши заліки із загальної 
фізичної підготовки, то заліки з рукопашного бою 
вони прийняти не можуть через відсутність компе-
тенції в цій галузі. Зміст та умови проведення спеці-
альної фізичної підготовки передбачають, що кожен 
білет для проведення перевірки рівня володіння 
прийомами самозахисту містить п’ять питань:



Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 36, том 3, 2021172

Педагогiка

− проведення затримання та супроводження;
− захист від ударів руками, ногами;
− захист від задушливих захватів чи обхватів;
− захист від загрози зброєю;
− проведення зовнішнього обшуку, зв’язування 

або надягання наручників (Наказ, 2015).
Оскільки вищезазначене передбачено наказом, 

то дані прийоми можливі тільки під час перевірки 
засвоєння навчального матеріалу, а не засто-
сування на практиці. Пропонується під час скла-
дання підсумкових екзаменів ввести вирішення 
ситуативних завдань, які взяті з подій, що мали 
місце в професійній діяльності. Ця практика вже 
використовується співробітниками Національної 
поліції та передбачена наказом (Наказ, 2016).

З метою швидкої адаптації в екстремальній 
ситуації, що вимагає застосування заходів фізич-
ного впливу під час вивчення прийомів рукопаш-
ного бою, пропонується моделювання таких ситу-
ацій. У процесі навчання використовуються такі 
допоміжні, підготовчі спеціальні вправи, а саме: 

− виконання перекиду вперед, прийняття 
бойової позиції та виконання захисту від удару 
ножем;

− виконання перекиду назад, розвороту облич-
чям до нападника, прийняття бойової позиції та 
виконання захисту від удару короткою палкою;

− виконання перекиду вперед, прийняття 
бойової позиції, виконанням захисту від удару 
короткою палкою, виконання перекиду назад та 
захисту від удару ножем;

− виконання перекиду вперед, швидке обер-
тання п’ять разів навколо своєї осі, витягнувши 
вказівний палець однієї руки вгору, а вказівний 
палець іншої руки тримаючи на кінчику носа, 
погляд сконцентрувати угорі, прийняти бойовою 
позицію, виконати захист від удару ножем, вико-
нати перекид назад, обертання навколо своєї осі 
та захисту від удару короткою палкою;

− захист в колі відбувається проти семи 
нападників, два з яких атакують без зброї. Особа, 
яка виконує прийоми самозахисту перед початком 
атаки, виконує п’ять обертів навколо своєї осі, 
причому повинна одним пальцем торкатися під-
логи та дивитися вниз, а після за командою викла-
дача в довільному порядку відбувається атака;

− один виконує маневрування та захист від 
трьох нападників, які імітують нанесення ударів 
руками та ногами, за командою викладача один з 
агресорів завдає удар ножем, котрий попередньо 
був схований. 

Цей варіант можна використовувати під час 
удосконалення техніки виконання прийомів руко-
пашного бою. 

Ще з часів Радянського Союзу тематика про-
ведення занять зі СФП мала загальний характер. 
І була єдина практично для всіх підрозділів, попри 
особливості служби. В пострадянський період 
ніхто навіть не подумав проаналізувати ситуа-
цію в системі професійної підготовки. З року в 
рік вивчались одні й ті ж самі теми, нерідко по 
декілька разів на рік, наприклад, матеріальна час-
тина пістолета Макарова. Відпрацьовувався один 
і той самий набір прийомів, більшість із яких про-
сто неможливо застосовувати в бою через різні 
причини. Ніхто не подумав про те, що обов’язок 
знати всі прийоми програми та їх назви нічого 
крім шкоди не приносить. Прогалина в цій галузі 
професійної підготовки призводить до травм різ-
ної важкості та смерті співробітників в результаті 
нападу осіб, що утримуються під вартою. Всі 
прийоми за виконанням, призначенням, застосу-
ванням та назвами повинен знати лише інструк-
тор чи викладач. В кращому разі заняття прово-
дять співробітники, які були призначені на посади 
старших інспекторів відділу кадрів лише тому, 
що вони колись займалися спортом, наприклад, 
боротьбою, боксом, кікбоксингом, карате, джіу-
джитсу або айкідо. Але то спортсмени з баченням 
підготовки саме спортивної, де багато правил та 
обмежень. Вони не мають світогляду бійця-при-
кладника, який керується в бою лише обстави-
нами, що склалися в певному місці та в певний 
час. А сутички в місцях позбавлення волі харак-
терні саме присутністю групи учасників, де спів-
робітники зазвичай перебувають в меншості та 
без зброї (в кращому випадку спец. засіб ПР-73),  
а його опоненти озброєні колюче-ріжучими пред-
метами чи предметами ударно-дроблячої дії. Щодо 
цього В. І. Пліско (Пліско, 2008: 10) зазначає, що 
одним із компонентів успішних захисних дій під 
час зіткнення з озброєним злочинцем є наявність 
спеціальних теоретичних знань стосовно самих 
небезпечних способів нападу, закономірностей у 
поведінці супротивника перед виконанням ата-
куючих дій тощо. І до всього цього співробітник 
під час ведення сутички зобов’язаний керува-
тися законодавством, щодо застосування заходів 
фізичного впливу та спеціальних засобів. Це є 
специфіка, яку треба знати та нею керуватися в 
навчальному процесі.

Проблематика необхідності в установі виконання 
покарань наявності професійно підготовленого 
інструктора, який буде постійно навчати та удоско-
налювати вміння та навички самозахисту досліджу-
валась вже раніше (Петрик та ін., 2018: 62). 

Цікава ситуація з нормативами фізичної під-
готовки, зокрема. Наявна певна розбіжність у 
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кількості виконання вправ для І вікової групи (до 
25 років). Порівняння здійснювалось оцінки «від-
мінно» для чоловіків та зазначено в таблиці 1.

Таблиця 1
Порівняльний аналіз нормативів

курсант співробітник
Підтягування 15 13

Згинання рук в упорі 
лежачі 45 40

Комплексна силова 
вправа (кількість разів 

за 1 хв.)
55 52

Біг 100 м 13,2 14,2
Біг 1000 м 3,25 3,35

Човниковий біг 10 х 10 
м (с) 26,0 27,0

Курсанти такі ж самі співробітники ДКВС, як і 
їх колеги в практичних підрозділах. Але дивує інше: 
молодий офіцер після закінчення закладу вищої 
освіти, прийшовши працювати в практичний підроз-
діл, не підтримує свій фізичний стан і не підвищує, а 
навпаки, знижує на цілком законних підставах. 

Виходячи зі змісту СФП, немає взагалі ніякого 
системного характеру. Запропонована система 
зручна лише для підготовленого фахівця в цій 
галузі, який знає, де він працює і що треба співро-
бітникам саме з огляду на службові особливості 
підрозділу. Інструктор без досвіду не має змоги 
організувати свою роботу, бо не має конкрет-
ної інформації, за допомогою якої можна було б 
зорієнтуватись в підготовці навчального процесу. 
Необхідна конкретизація тематики, напрацьована 
методика викладання відносно умов служби кож-
ного відділу. У підрозділах з різними умовами 
служби повинна бути різна методика та мето-
дично-тематична спрямованість. 

Фізична підготовка проводиться під час навчаль-
них занять за програмою службової підготовки, 
самостійних занять з фізичної підготовки, під час 
проведення заходів масового спорту, яка здійсню-
ється на підставі наказів Міністерства юстиції Укра-
їни, органів і установ, що належать до сфери управ-
ління ДКВС України, і охоплює: організацію роботи 
спортивних секцій, організацію та проведення спор-
тивних змагань (Петрик та інші, 2019: 256).

Підсумкова перевірка рівня фізичної під-
готовки. Провести перевірку в повному обсязі 
є проблематично з тієї причини, що спортивна 
база підрозділів складається лише з гімнастичної 
перетини. Стадіони використовуються на умовах 
оренди або особистих домовленостей. За умов, у 
яких проводяться заняття очікувати від співробіт-

ників добрих або задовільних результатів марно.
Недоліки теперішньої системи фізичної та спе-

ціальної фізичної підготовки в ДКВС України.
1. Відсутність стаціонарно підготовленого 

персоналу інструкторів бойової підготовки та 
бази для особового складу.

2. Ніхто не робить різниці у підготовці кур-
сантів ЗВО, слухачів курсів перепідготовки, пер-
соналу УВП та виправних колоній ДКВС України 
та курсів підвищення кваліфікації. Курсантів ЗВО 
треба саме навчати, бо для них то є нові знання та 
навички. Слухачів курсів перепідготовки не треба 
навчати у зв’язку з тим, що зі зміною посади змі-
нюється сфера діяльності в установі, й вони пови-
нні отримати нові знання. Чинних співробітників 
та слухачів не потрібно вчити тим же прийомам. 
Задача інструктора полягає в тому, щоб удоскона-
лити вже наявні знання та навички або підтриму-
вати їх в належному бойовому стані.

3. Стару базу, що містить у собі дуже багато 
прийомів, взагалі понад 70, суто спортивних, 
складних у вивченні та виконанні, що унеможлив-
люють затримання об’єкта, без заподіяння йому 
важких травм, по своїй суті не можливо викорис-
товувати в умовах групового бою, що є характер-
ним для установ виконання покарань (групова 
непокора та масові заворушення). 

4. Відсутня системна послідовність вивчення 
прийомів та методика визначення особистого при-
йому та виведення його на інстинктивний рівень.

5. Відсутня або не використовується методика 
ведення рукопашної сутички з групою осіб.

6. Відсутня психологічна підготовка,  
що містить у собі:

− персонал, що навчається, працює в зручних 
умовах (обов’язково на борцівському килимі, у 
спортивному одязі, з безпечними макетами), що 
ні яким чином не наближені до бойового варіанту 
зброї чи засобів, що можуть кустарно виготовля-
тися в умовах обмеження волі; 

− відсутня психологічна підготовка до 
ведення сутички або до здатності прийняття адек-
ватного обставинам рішення з супротивником, 
що переважає в силі, вазі, є жорстоким, здатним 
на будь-які дії відносно працівника, якщо супро-
тивник має чисельну перевагу (значну перевагу, 
натовп) або він озброєний; 

− відсутня психологічна підготовленість до 
прийняття самих радикальних рішень, що про-
диктовані обставинами, для збереження життя 
інших людей чи свого власного.

7. Практична відсутність взаємодії між напря-
мами спеціальної фізичної, тактико-спеціальної 
та психологічної підготовки.

Петрик Д. Проблеми формування фiзичної готовностi спiвробiтникiв ДКВС України...
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Висновки. Отже, проведений аналіз проблем 
формування фізичної готовності співробітників 
ДКВС України під час занять із загальної та спеці-

альної фізичної підготовки дійсно показує прора-
хунки в професійній підготовці персоналу служби 
та систематизації навчального процесу. 
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АКТИВІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ 
НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ

Безробіття серед молоді, яке постійно збільшується, свідчить про те, що для більшості підготовка до тру-
дового шляху не відповідає її сучасним вимогам. А коли відбувається перехід від навчання до трудової діяльності, 
то виникає проблема трудової адаптації. Професійне самовизначення буде ефективним тоді, коли особистість 
сама буде проявляти активність у пошуку професії. У практичній підготовці учнівської молоді до реалій сучас-
ного ринку праці одну з головних ролей відіграють уроки трудового навчання, адже саме через них учні отриму-
ють знання про різні види праці, сучасну індустрію, розвивають свої інтереси до праці та творчі здібності. Зга-
дана вище проблема потребує особливої уваги, оскільки випускники шкіл слабо орієнтуються у виборі професії, 
незадоволені власним вибором і часто стоять на роздоріжжі.

У статті висвітлюється проблема активізації професійного самовизначення учнівської молоді на уроках тру-
дового навчання. Здійснено аналіз активізуючих форм та методів на уроках трудового навчання та визначено їх 
вплив на професійне самовизначення школярів. Прослідковано, що найбільшого використання у профорієнтацій-
ній практиці набули ігрові методи. Ділові ігри імітують виробничу чи соціальну діяльність людини, створюють 
сприятливі умови для розвитку творчих здібностей учнів та розвивають інтерес до самостійних досліджень. 
У процесі рольових ігор школярі можуть бути у певних життєвих ситуаціях, спробувати себе в різних ролях, що 
згодом може вплинути на подальший вибір професії. Наведено приклади профорієнтаційних ігор: настільні про-
форієнтаційні ігри, карткові ігрові методики, які дозволяють формувати в учнів внутрішню активність під час 
вирішення питань вибору професії. Розкрито особливості проведення професійної активізації через професійні 
проби та виділено переваги професійних проб щодо інших форм професійної активізації.

Таким чином, використання різних форм та методів з метою активізації професійного самовизначення на 
уроках трудового навчання має безперечний вплив на вибір професії учнями, оскільки на уроці вони можуть «при-
міряти» на себе різні професії. У процесі професійних проб учні отримують досвід роботи з обраної професії і 
намагаються визначити, чи відповідає характер цієї діяльності їх здібностям та умінням.

Ключові слова: активізація, професійне самовизначення, професійна орієнтація, трудове навчання, ігрові 
методи, професійна проба.
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ACTIVATION OF PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION 
IS ON LESSONS OF LABOR TRAINING

Unemployment among young people, which is constantly increasing, indicates that for most, preparation for 
employment does not meet its modern requirements. And when there is a transition from training to work, there is a 
problem of labor adaptation. Professional self-determination will be effective when the individual himself will be active 
in finding a profession. In the practical preparation of student youth for the realities of the modern labor market, one of 
the main roles is played by the lessons of labor training, because it is through them that students gain knowledge about 
different types of work, modern industry, develop their interests in work and creative abilities. The above-mentioned 
problem needs special attention, as school graduates are poorly oriented in choosing a profession, dissatisfied with their 
own choice and often at a crossroads.

The article highlights the problem of activating the professional self-determination of student youth in the lessons of 
labor training. The analysis of activating forms and methods at lessons of labor training is carried out and their influence on 
professional self-determination of schoolboys is defined. It is followed that the most used in career guidance practice are game 
methods. Business games imitate human production or social activities, create favorable conditions for the development of 
creative abilities of students and develop interest in independent research. In the process of role-playing games, students can 
be in certain life situations, try themselves in different roles, which can later affect the further choice of profession. Examples 
of career guidance games are given: board career guidance games, card game techniques, which allow students to form 
internal activity in solving the choice of profession. The peculiarities of professional activation through professional tests are 
revealed and the advantages of professional tests over other forms of professional activation are highlighted.

Thus, the use of various forms and methods in order to enhance professional self-determination in the lessons of labor 
training has an indisputable influence on the choice of profession by students, because in class they can “try on” different 
professions. In the process of professional trials, students gain experience in the chosen profession and try to determine 
whether the nature of this activity corresponds to their abilities and skills.

Key words: activation, professional self-determination, professional orientation, labor training, game methods, 
professional test.

Постановка проблеми. Зміни в економіці 
всіх країн, особливо розвинених, потребують 
від працівників нових якостей, які повинні роз-
виватися на всіх рівнях професійної та загаль-
ноосвітньої підготовки, зокрема підвищеної 
професійної та географічної мобільності. Без-
робіття серед молоді, яке постійно збільшується, 
свідчить про те, що для більшості підготовка до 
трудового шляху не відповідає її сучасним вимо-
гам. А коли відбувається перехід від навчання до 
трудової діяльності, то виникає проблема трудо-
вої адаптації. Професійне самовизначення буде 
ефективним тоді, коли особистість сама буде 
проявляти активність у пошуку професії. У прак-
тичній підготовці учнівської молоді до реалій 
сучасного ринку праці одну з головних ролей 
відіграють уроки трудового навчання, адже саме 
через них учні отримують знання про різні види 
праці, сучасну індустрію, розвивають свої інтер-
еси до праці та творчі здібності.

Аналіз досліджень. Над проблемою під-
готовки підлітків до професійного самовизна-
чення та професійної орієнтації працювало і пра-
цює багато зарубіжних та вітчизняних вчених: 
Є. Клімов, І. Назімов, Д. Закатнов, О. Голомшток, 
Е. Зеєр, В. Зінченко, Л. Йовайші, В. Сидоренко, 
В. Синявський, Є. Павлютенков, А. Вайсбург, 
В. Мадзігон, П. Атутов, М. Пряжніков, К. Плато-
нов, О. Сазонов, І. Кон, П. Шавір, С. Чистякова, 
А. Маслоу, Дж. Сьюпер, Дж. Холланд та інші.

Особливу увагу активізації професійного 
самовизначення учнів приділяли увагу М. Янцур, 
О. Пряжнікова, М. Пряжніков, Б. Федоришин, 
С. Фукуяма, О. Сазонов, В. Рибалка, П. Лернер, 
В. Сидоренко, Л. Гуцан, Л. Мітіна та інші дослід-
ники. Згадана вище проблема потребує особливої 
уваги, оскільки випускники шкіл слабо орієнту-
ються у виборі професії, незадоволені власним 
вибором і часто стоять на роздоріжжі. 

Мета статті – здійснити аналіз активізуючих 
форм та методів на уроках трудового навчання 
та визначити їх вплив на професійне само- 
визначення учнівської молоді.

Виклад основного матеріалу. Підготовле-
ність школярів до професійного самовизначення 
значною мірою залежить від організації профорі-
єнтаційної роботи в школі, а значить – від уміння 
вчителя проводити таку роботу. Адже у школах 
часто відсутні методисти з питань профорієнта-
ції, психологи-профконсультанти, тож реалізацію 
завдань і функцій з професійної орієнтації покла-
дено на класних керівників, методистів з вихов-
ної роботи та вчителів-предметників (Опачко, 
Сагарда, 2000: 3).

Професійне самовизначення учнів буде ефек-
тивним тоді, коли вони самі будуть зацікавлені у 
пошуку своєї професії, будуть проявляти актив-
ність, перевіряючи себе в ній, а це можливо на уро-
ках трудового навчання. Адже трудове навчання 
як навчальний предмет відіграє важливу роль у 
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формуванні особистості учня, розвитку його зді-
бностей, світогляду і обдарувань. Оскільки урок є 
основною формою навчально-виховного процесу, 
від того, наскільки серйозно ставиться вчитель-
предметник до включення в хід уроку профорієн-
таційного матеріалу, буде залежати ефективність 
роботи всієї школи під час підготовки учнів до 
вибору професійного шляху. 

У процесі трудового навчання створюються 
сприятливі умови для ознайомлення учнів з цілим 
рядом професій, пов’язаних з обробкою деревини, 
металів та інших матеріалів, з виконанням електро-
монтажних робіт та інше. Сприятливі в тому розу-
мінні, що на уроці можна не просто дати поверх-
неве уявлення, чим займається той або інший 
спеціаліст, а по-справжньому розкрити всі сторони 
професії, показати умови праці (Пильтяй, 2019: 97).

На уроках трудового навчання вчитель має 
велику можливість підготувати учня до усвідом-
леного вибору професії, виявити його сильні 
та слабкі сторони, а також розкрити і показати 
зв’язок між виробництвом, технікою та мисте-
цтвом. Адже трудове навчання тісно пов’язане з 
розвитком творчої активності учнів, що є одним 
із основних завдань, яке постає перед сучасною 
українською школою (Пильтяй, 2019: 98).

Для виконання поставлених завдань вчителю 
трудового навчання на уроках варто використо-
вувати різноманітні форми та методи активізації 
професійного самовизначення учнів.

Слово «активність» походить від латинського 
activus – діяльний, енергійний, ініціативний, той, 
що розвивається. Активність проявляється через 
діяльність, в основі якої лежить потреба. Стимулами 
активності, крім потреби, є інтереси та мотиви, які 
визначаються метою діяльності. Проявлятися актив-
ність може в різних видах діяльності, а саме громад-
ській, професійній, пізнавальній (навчальній), ігро-
вій, трудовій тощо (Янцур, 2015: 187). 

До основних форм професійної активізації від-
носять: уроки трудового навчання, заняття в гурт-
ках технічної чи прикладної творчості, факульта-
тивні курси з підготовки учнів до вибору професії, 
професійні конкурси, клуби майбутніх спеціаліс-
тів, шкільні трудові об’єднання, вечори техніки, 
тижні техніки і праці, виставки творчих робіт 
учнів, тренінгові заняття з певних професій, інди-
відуальні завдання професійного спрямування 
(виконуються на уроках трудового навчання), 
ділові профорієнтаційні ігри (рольові, операційні, 
імітаційні, інсценування, психодрами, соціограми 
та ін.) (Янцур, 2012: 228-229a).

Найбільшого використання у профорієнтацій-
ній практиці набули ігрові методи. Ділові ігри імі-

тують виробничу чи соціальну діяльність людини. 
Граючись, учні закріплюють набуті знання, вміння 
та навички, розвивають творче мислення. Активні 
методи поглиблюють інтерес учнів до вирішення 
проблем професійного самовизначення та стиму-
люють до вибору певної професії. Моделювання в 
діловій грі типових ситуацій, що виникають у прак-
тиці професійної діяльності фахівця, створює мак-
симально наближені умови до виробничих процесів 
різних видів діяльності. Поєднання елементів про-
фесійної і навчальної діяльності з елементами гри 
знімає психологічну напруженість у діях учнів під 
час вирішення актуальних завдань. Ігрові методи 
поділяють на: дидактичні ігри, ігри-змагання, ігри-
вправи, сюжетно-рольові (імітаційні, операційні) 
(Мосол, Бондар, 2019: 90). У процесі рольових ігор 
школярі можуть бути у певних життєвих ситуаціях, 
спробувати себе в різних ролях, що згодом може 
вплинути на подальший вибір професії.

О. Ю.Пряжнікова та М. С.Пряжніков наводять 
приклади активізуючих методів, які дозволяють 
формувати в учнів внутрішню активність під час 
вирішення питань вибору професії: настільні 
профорієнтаційні ігри, карткові ігрові методики. 
М. С. Пряжніков наголошує, що настільні карт-
кові ігрові методики дозволяють моделювати про-
блеми особистого і професійного самовизначення 
у більш простих формах. Це дає можливість вико-
ристовувати ці методики як «домашній» засіб для 
самостійного використання учнями та їх батьками.

Наприклад, у профорієнтаційній грі «Або-Або» 
учасники пересувають свої фішки по ігровому 
полю, здійснюючи виписані на кожній клітинці 
ходи, пов’язані з вибором або відмовою від тих 
чи інших складників професійного, життєвого та 
особистого розвитку. За зробленим (у вигляді віді-
браних карток) вибором у кінці гри з’ясовується, 
який професійний і життєвий стереотип вдалося 
реалізувати кожному учаснику гри (Пряжнікова, 
Пряжніков, 2005: 294).

Зацікавлюють учнів ігри з використанням виго-
товлених ними ігрових карток (з декількох повних 
колод по 8–12 карток), в яких моделюються деякі 
моральні моменти щодо вибору професії, а всі 
результати ігрової дії відображають в спеціаль-
них бланках. Важливою частиною є підготовка 
до гри, коли кожен учень, заповнюючи свій набір 
карток (наприклад, співвідносячи якості людини 
з різними професіями), сам виступає в ролі екс-
перта, що в багатьох учнів викликає зацікавле-
ність (Браславська, 2018: 41).

В еколого-економічній грі «Бізнес-Сміття» 
моделюються моральні якості підприємницької 
діяльності.
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Учасники гри купують території, будуючи на 
них свої підприємства, але, на відміну від відо-
мої гри «Монополія», ці підприємства не тільки 
дають гравцям прибуток, але і забруднюють всі 
наявні території (все покривається спеціальними 
картками з «черепами», які відображають «еколо-
гічну смерть»). Якщо не фінансувати природоохо-
ронні заходи, то гра швидко закінчується еколо-
гічною катастрофою. Постійна нестача у гравців 
«зайвих» коштів провокує не тільки ігрові емо-
ційні переживання, але і необхідність як-небудь 
кооперуватися проти спільної загрози.

Додають інтриги в хід гри спеціальні ігрові 
ролі Банкіра, Мафії, Браконьєра, Президента, 
Поліції, Дива, Біди, а також особливі картки із 
випадковими економічними та екологічними  
подіями (Пряжникова, Пряжников, 2005: 295).

Основною вимогою до методів активізації 
професійного самовизначення є їх зрозумілість 
та доступність до практичного використання. 
Потрібно зазначити, що активізуючі методи 
допускають імпровізацію під час їх використання. 
Так, деякі методики, наприклад, карткові профо-
рієнтаційні ігри, дозволяють змінювати рівень 
складності по ходу проведення гри. Важливою 
особливістю активізуючих методик є наявність 
часу для їх проведення. Наприклад, більшість 
профорієнтаційних ігор із класом і активізуючих 
опитувальників розраховані на урок (40–45 хви-
лин), карткові і настільні ігри можуть тривати 
1,5–2 години роботи в режимі індивідуальної і 
групової консультації (Мосол, Бондар, 2019: 92).

На уроках трудового навчання також пропону-
ється здійснювати професійну активізацію учнів 
8–9 класів через професійні проби.

Саме під час проб найвиразніше здійснюється 
розвиток інтересів і нахилів учнів, активізація 
діяльності їх до вибору професії, а також те, що 
учнівська молодь включена в цілеспрямовану, 
професійно визначену діяльність.

Професійна проба – вид навчально-трудової 
діяльності учнів, який спрямований на перевірку 
професійно важливих якостей особистості та її 
придатності до професії (Янцур, 2012: 231–232a).

М.С.Янцур виділяє переваги професійних 
проб, щодо інших форм професійної активізації 
(Янцур, 2012: 232a):

− наявність конкретних цілей щодо професій-
ного самовизначення;

− строго індивідуальна можливість кожному 
учневі випробувати себе у професії;

− відсутність обмеження напрямів діяльності;
− прямий зв’язок з підготовкою до майбутньої 

професійної діяльності та вибору життєвого шляху;

− відсутність жорстких обмежень, що дозво-
ляє рухатись кожному учню своїм темпом;

− можливість проводити проби в різних умо-
вах 9домашніх, шкільних, виробничих).

Професійну пробу визначають як профвипро-
бування, яке може моделювати елементи конкрет-
ного виду професійної діяльності (завершений 
процес), а також сприяти свідомому та обґрунто-
ваному вибору професії.

Під час проведення професійних проб (Шелес-
това, 2006:18):

− учням даються базові відомості про кон-
кретні види професійної діяльності;

− моделюються основні елементи різних 
видів професійної діяльності;

− визначається рівень готовності учнів до 
виконання проб;

− забезпечуються умови для якісного вико-
нання професійних проб.

У процесі різних професійних проб у школярів 
актуалізуються отримані знання й уявлення про 
конкретні сфери професійної діяльності, форму-
ються початкові професійні вміння і погляди на 
себе як суб’єкта професійної діяльності. В основу 
професійних проб професор С. Фукуяма поклав 
ідеї, згідно з якими найважливішим етапом у про-
форієнтації виступає професійна проба. Під час 
виконання професійних проб учень отримує досвід 
роботи з професії, яка в подальшому може бути 
обрана на все життя. Учень намагається визначити, 
чи відповідає характер обраної діяльності його зді-
бностям та умінням (Шелестова, 2006:18).

На сучасному етапі учитель трудового 
навчання є основним, хто здійснює профорієнта-
ційну роботу і найбільш підготовлений до органі-
зації та реалізації професійних проб. Наприклад, 
програма професійної проби з деревообробки 
(8–9 класи) (за авторством М.С. Янцура, А.І. Вой-
тенка) містить два етапи: підготовчий та прак-
тичний. Вона передбачає вивчення теоретичних 
відомостей, пов’язаних з професіями та спеціаль-
ностями, які є характерними для деревообробної 
промисловості (наприклад, столяр, верстатник з 
деревообробки), професіографічну екскурсію на 
деревообробне підприємство або перегляд філь-
мів з подальшим обговоренням. Учні самостійно 
вивчають будову основних вузлів промислових 
верстатів, обслуговування деревообробних вер-
статів, правила безпеки. Далі учні підбирають 
інструменти, заготовки для виготовлення виробу 
за технологічною карткою. На основі заповне-
ної учнем технологічної картки та самостійно 
підібраних інструментів і пристроїв виконується 
виготовлення виробу. Приділяється особлива 
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увага на заняттях правилам охорони праці, проти-
пожежної безпеки, виробничої санітарії та гігієни 
праці (Янцур, 2012: 83-85 b).

Висновки. Таким чином, використання різних 
форм та методів з метою активізації професійного 
самовизначення на уроках трудового навчання 

має безперечний вплив на вибір професії учнями, 
оскільки на уроці вони можуть «приміряти» на 
себе різні професії. У процесі професійних проб 
учні отримують досвід роботи з обраної професії 
і намагаються визначити, чи відповідає характер 
цієї діяльності їх здібностям та умінням.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ МОДЕЛІ 
СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ МОЛОДІ В ЯПОНІЇ

Стаття присвячена теоретичному огляду двох концептуальних моделей системи професійної орієнтації 
молоді в Японії, зокрема їх структурних компонентів.

Нині Японія по більшості показників свого розвитку вийшла на передові позиції серед найрозвинутіших країн 
світу, оскільки саме освіта та правильно обрана професія є одними з найвищих надбань людини в японському 
суспільстві. Сучасній системі освіти та профорієнтації молоді в Японії передували розробка та впровадження 
численної кількості концепцій та моделей, кожна з яких стала надважливим елементом для подальшої розбу-
дови освітньої та профорієнтаційної галузей у країні. З метою пошуку потенційних шляхів для удосконалення 
профорієнтаційної системи молоді в Україні авторами розглянуто досвід Японії в цій галузі.

У статті окреслено основні пріоритети профорієнтаційної роботи з учнями. Проаналізовано особливості орга-
нізації освітнього процесу в загальноосвітніх навчальних закладах Японії. Спираючись на наукові праці окремих япон-
ських дослідників в галузі професійної орієнтації, розкрито поняття «профорієнтація». Висвітлено підхід японських 
дослідників до процесу планування і організації професійного розвитку школярів за допомогою концептуальної моделі 
«Інформація-Контроль-Досвід». Визначено особливості та значущість кожного понятійного складника цієї моделі.

Розглянуто структуру тесту на професійну готовність. Тест на професійну готовність є одним з ефек-
тивних інструментів визначення рівня розвитку професійної свідомості школярів на різних етапах шкільного 
навчання, зокрема між школярами чоловічої та жіночої статі. Обґрунтовано необхідність і мету проведення 
профорієнтаційних заходів. Спираючись на японський досвід, авторами статті відокремлено низку рекоменда-
цій щодо запозичення окремих елементів профорієнтаційної системи по роботі з молоддю в Україні.

Ключові слова: професійна орієнтація, молодь, концепція та модель системи профорієнтації, освітній про-
цес, професійний розвиток.
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CONCEPTUAL MODELS 
IN THE SYSTEM OF VOCATIONAL GUIDANCE OF THE YOUTH IN JAPAN

The given article is devoted to the theoretical overview of conceptual models in the system of vocational guidance of 
the youth in Japan and their structural components.
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Приходько Д., Медкова О. Концептуальнi моделi системи професiйної орiєнтацiї...

Today Japan has reached the top position of the world’s most developed countries, as education and consciously chosen 
profession have always been among the highest priorities in the Japanese society. Japanese modern system of education 
and vocational guidance were preceded by the development and implementation of numerous concepts and models, each of 
which had become an important element for their further expansion. In order to find potential ways to improve the vocational 
guidance system of the youth in Ukraine, the authors consider the Japanese experience in this area.

The article outlines the main priorities of vocational guidance work with Japanese schoolchildren. Peculiarities of the 
educational process organization at Japanese schools are analyzed. The main priorities of the Japanese school system 
are defined. The necessity and purpose of vocational guidance activities are outlined. The stages of professional self-
determination of a person by means of vocational guidance activities are considered. The basic approaches and directions 
for organizing, developing, and implementing vocational guidance activities for the youth are examined.

Based on the scientific works of some Japanese researchers, the term “vocational guidance” is defined. The approach 
of Japanese researchers to the process of planning and organizing schoolchildren’s professional development with the 
help of the conceptual model “Information-Tests-Experiences” is analyzed. The advantages of implementation of the 
given model are outlined. The peculiarities of each component of the “Information-Tests-Experiences” conceptual model 
are considered. The vocational readiness test and its structure are investigated.

Key words: vocational guidance, youth, educational process, professional development.

Постановка проблеми. Натепер у промислово 
розвинених країнах галузь професійної орієнтації, 
зокрема молоді, є вкрай важливим соціально-полі-
тичним інструментом, що загалом істотно впли-
ває на їх розвиток і соціально-економічні показ-
ники. Так, вирішуючи проблеми щодо узгодження 
інтересів між людиною, суспільством і державою, 
профорієнтація повинна в повній мірі сприяти 
процесу професійного становлення та розвитку 
кожного окремого громадянина. До того ж у кож-
ній країні профорієнтаційна робота повинна бути 
орієнтована на забезпечення власної економіки 
та інших галузей висококваліфікованими фахів-
цями. Для досягнення такого результату необхідно, 
щоб діяльність усіх учасників профорієнтаційної 
роботи була системно організована і керована.

Сучасна Японія в результаті успішного впрова-
дження низки фундаментальних реформ, зокрема 
у сфері освіти, майже за всіма показниками роз-
витку вийшла на передові позиції серед найрозви-
нутіших країн світу. Важливою причиною такого 
успіху можна вважати той факт, що саме освіта і 
правильно обрана професія в Японії вважаються 
одними з найвищих людських надбань, які віді-
грають ключову роль у процесі особистісного 
розвитку та професійного становлення кожного 
громадянина в країні.

Аналіз досліджень. Питанням становлення і 
розвитку галузі професійної орієнтації молоді в 
Японії присвячено багато робіт японських науков-
ців і дослідників. Так, власне визначенню поняття 
«професійна орієнтація», її цілям і структурним 
компонентам присвячені дослідження T. Kanai, 
I. Kato, К. Kashima, N. Tsukuda, T. Senzaki, 
R. Suzuki. Історичні етапи становлення і розвитку 
японської профорієнтаційної галузі висвітлені у 
працях Y. Mochizuki, Agnes M. Watanabe-Muraoka, 
S. Takeshi, R. Michitani, M. Okada. Аналіз варіа-
тивних моделей в галузі профорієнтації молоді, 

зокрема перспективи їх запровадження у навчаль-
ний процес, досить широко дослідили і відобра-
зили у своїх роботах T. Mimura, Lawrence A. Inaba, 
H. Shimomura, H. Muroyama, K. Nishimura, 
T. Komoda, I. Suzuki, T. Nobuchi та інші.

Метою статті є теоретичний огляд концепту-
альних моделей системи професійної орієнтації 
молоді в Японії та їх структурних компонентів для 
винесення рекомендацій щодо запозичення еле-
ментів японського досвіду у вітчизняній галузі.

Виклад основного матеріалу. В японських 
закладах шкільної освіти саме вчитель бере без-
посередню участь у процесі формування та при-
йняття рішень учнями щодо обрання ними май-
бутньої професії, що й розкриває головну сутність 
і принцип роботи профорієнтаційної галузі в цій 
країні. Крім того, оскільки школа є найголовні-
шим соціальним інститутом в японському сус-
пільстві, система шкільної профорієнтації має не 
лише виховне значення, а й істотно впливає на 
процес формування соціально-економічного ста-
тусу кожного учня.

Насамперед необхідно зазначити, що одним з 
ідеологів сучасної системи профорієнтації Японії 
є S. Fukuyama, який охарактеризував професійний 
розвиток людини як безперервний і динамічний 
процес тривалістю у життя. До того ж, як зазначає 
японський науковець, особливо важливим у цьому 
процесі є власне період від народження до отри-
мання нею шкільної освіти, оскільки на цьому 
етапі в молодої людини формується здатність до 
професійного самовизначення через такі процеси: 
1) самоаналіз; 2) аналіз професій; 3) професійні 
проби (Lawrence A. Inaba, 1990: 309).

Самоаналіз – це процес психологічної діа-
гностики учнів, під час якого вони самостійно 
оцінюють завдання, хід і результати виконання 
своєї роботи. Цей процес також передбачає 
співставлення учнями їх власних можливостей,  
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здібностей та інтересів з тими вимогами, які вису-
ває щодо них певна професійна діяльність.

Професійна проба включає в себе комплекс 
заходів для проведення спеціально організова-
ної психологічної діагностики, спрямованої на 
виявлення професійно-важливих якостей окре-
мої особи шляхом проведення самодіагностики, 
застосування психологічних методик, виконання 
вправ і практичних завдань. Варто додати, що про-
форієнтація є результатом синтезу двох сфер – 
освітньої та економічної. Професійна орієнтація 
є дослідницькою галуззю з чітко вибудованою та 
логічною структурою.

На думку багатьох японських вчених та дослід-
ників, серед яких H. Shimomura, H. Muroyama, 
K. Nishimura, T. Komoda, S. Fukuyama та інші, 
базовою віковою групою дітей для формування в 
них готовності до професійного самовизначення 
є період навчання в молодшій середній школі 
терміном у 3 роки, в яку японські школярі йдуть 
із 12 років.

Так, однією з ключових профорієнтаційних 
цілей при роботі із зазначеною вище віковою гру-
пою є процес інтенсивної підготовки японських 
школярів до обрання ними майбутньої професій-
ної діяльності, що передбачає:

− отримання учнями базових знань про світ 
професій;

− розвиток базових професійних умінь і 
навичок.

Системою загальної освіти в Японії перед-
бачено, що кожен учень середньої школи бере 
активну участь у процесі опановування фунда-
ментальних знань про різноманітний світ профе-
сій. Головною задачею при цьому є відбір учнями 
певного ряду привабливих для них професій для 
більш глибокого подальшого дослідження.

У результаті, враховуючи особисті нахили та 
здібності, учні мають бути здатними правильно 
обрати професійні напрями навчання, що най-
більш відповідають їх запланованому професій-
ному шляху. Крім того, педагогічний склад пра-
цівників шкільного закладу і спеціально найняті 
профконсультанти стають одним із найважливі-
ших компонентів загально-розвиваючої програми 
школярів.

Японськими науковцями H. Shimomura та 
H. Muroyama було продемонстровано підхід до 
процесу планування і організації професійного 
розвитку школярів за допомогою концептуальної 
моделі (рис. 1), основна ідея якої полягає у тому, 
що власне процес їх професійного розвитку базу-
ється на тріаді понять «Інформація-Контроль-
Досвід» (Shimomura, Muroyama, 2010: 104).

 

Професійний 
розвиток 
школярів 

 
Інформація 

 
Контроль 

 
Досвід 

Рис. 1. Тристороння модель 
професійного розвитку школярів

Розглянемо окремо кожен понятійний склад-
ник зазначеної вище моделі:

I.  Інформація: інформаційний складник без-
посередньо пов’язаний із розумінням та уявлен-
ням учнів про світ професій, оскільки більшість 
проблем, з якими молоді люди зіштовхуються під 
час здійснення перших кроків назустріч професій-
ному розвиту, виникають саме через відсутність у 
них базових знань про різні аспекти професійного 
життя дорослих і суспільства загалом. Тому саме 
під час шкільного навчання учні повинні бути в 
максимальному обсязі забезпечені необхідною 
інформацією для прийняття ними виваженого та 
правильного рішення щодо обрання майбутньої 
професії. Більш того, юнакам необхідно вміти 
правильно синтезувати накопичену інформацію, 
що також є одним із головних факторів під час 
процесу планування ними майбутньої професій-
ної діяльності (Shimomura, Muroyama, 2010: 103).

II.  Контроль (тестування): метою прове-
дення контролю в рамках здійснення профорієн-
таційних заходів є пошук і досягнення юнаками 
ключового психологічного компонента при виборі 
майбутньої професії – саморозуміння.

Так, одним із найпоширеніших інструментів 
для здійснення перевірки і контролю є тесту-
вання. Японськими науковцями були досліджені 
і практично застосовані тести на професійну 
готовність (англ. vocational readiness tests). Тести 
цього типу є одним із ефективних інструментів 
для визначення рівня розвитку професійної сві-
домості школярів на різних етапах шкільного 
навчання, зокрема між школярами чоловічої та 
жіночої статі.
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Тести на професійну готовність складаються 
з трьох блоків завдань:

a) блок завдань «А» включає в себе 54 запи-
тання для здійснення оцінки та аналізу профе-
сійних інтересів учня;

b) блок завдань «B» охоплює 64 запитання 
для виявлення професійних нахилів учня;

c) блок завдань «C» містить 54 запитання 
для вимірювання показника професійної впевне-
ності учня (Shimomura, Muroyama, 2010: 109).

Варто зазначити, що наприкінці 80-х – на 
початку 90-х років минулого століття на міжна-
родному освітньому просторі з’явився Профіль 
Фукуями (англ. Fukuyama Profile) – простий та 
універсальний засіб для визначення професій-
них нахилів і здібностей людини. Велика кіль-
кість науковців та освітян з Європи, США і дея-
ких країн Азії почали активно експериментували 
та впроваджувати Профіль Фукуями в освітній 
процес.

Мета застосування Fukuyama Profile полягає в 
отриманні таких результатів:

− оцінка здатності учнів самостійно виби-
рати майбутню професію;

− отримання статистичних даних для подаль-
шого планування, розробки і впровадження 
нових профорієнтаційних програм і заходів;

− результати оцінки ефективності впрова-
дження існуючих професійно-консультативних 
заходів (Lawrence A. Inaba, 1990: 310).

Таким чином, підтримка розвитку і плану-
вання кар’єри молоді повинна бути основана 
на їх повному розумінні різних аспектів тієї чи 
іншої професії. Власне перевірка є психологіч-
ним інструментом, який сприяє інтенсифікації 
процесу саморозуміння і визначення власних 
професійних потреб, цілей, пріоритетів.

III.  Досвід: отримання учнями практичного 
досвіду поза межами навчальних закладів надає 
їм можливість здобути необхідні практичні зна-
ння і навички, які вони не в змозі отримати за 
допомогою інформації та перевірки. Варто 
зауважити, що в Японії існують програми, які 
передбачають поєднання навчання та отримання 
практичного досвіду (Shimomura, Muroyama, 
2010: 104).

Японські науковці також акцентують велику 
увагу на понятті самоефективності, що є важ-
ливим психологічним показником під час про-
ведення профорієнтаційної роботи з учнями. 
На основі проведених досліджень японськими 
науковцями було продемонстровано, що люди з 
вищим показником самоефективності схильні до 

прийняття більш швидких та упереджувальних 
рішень стосовно вибору і планування майбутньої 
професії та подальшого кар’єрного розвитку, в 
той час як у людей із низьким показником само-
ефективності спостерігаються труднощі з при-
йняттям таких рішень (Shimomura, Muroyama, 
2010: 105).

Цікавою, на нашу думку, є й інша концепту-
альна модель, запропонована I. Kato і R. Suzuki, 
головною метою якої є глибинний аналіз та розу-
міння психологічних процесів людини, через які 
вона проходить під час професійного розвитку. 
Зазначена вище модель проходить крізь призму 
трьох метафоричних концепцій: «Дрейф» (англ. 
“Career drift”), «Туман» (англ. “Career mist”) 
та «Надія» (англ. “Career hope”) (Kato, Suzuki, 
2006: 266).

R. Suzuki охарактеризував поняття “Career 
drift” як ситуацію, в якій особа, яка повинна при-
ймати певні рішення щодо власного кар’єрного 
розвитку, не приймає жодних рішень з цього 
приводу. Причиною такого явища, на думку 
дослідника, є 2 ключові фактори: особистісні 
(наявність досвіду, втома та інші) і організаційні 
(політика кар’єрного розвитку співробітників 
тієї чи іншої організації або навчальної уста-
нови, система професійного навчання персоналу 
в компанії) (Kato, Suzuki, 2006: 268).

Поняття “Career mist” використовується для 
визначення стану, в якому люди відчувають 
труднощі у прогнозуванні певних результатів на 
основі прийнятих ними рішень.

“Career hope” – це стан розуміння людиною 
того, що в певний момент часу в майбутньому 
існує ймовірність досягнення нею певних резуль-
татів у професійній діяльності.

Висновки. Спираючись на японський досвід, 
можемо виокремити низку рекомендацій щодо 
потенційного удосконалення профорієнтаційної 
системи та напрямів її розвитку в Україні, серед 
яких: побудова нової концепції та моделі профо-
рієнтаційної системи в країні, що адаптована до 
сучасних і динамічних у своєму розвитку умов 
світового ринку праці; створення на державному 
рівні необхідних умов для підготовки спеціаліс-
тів (профконсультантів) із надання послуг про-
форієнтаційного характеру; організація та про-
ведення системного та безперервного комплексу 
профорієнтаційних заходів у шкільних навчаль-
них закладах країни; розробка та впровадження 
внутрішньої системи профорієнтації у всіх шко-
лах на території України із залученням кваліфі-
кованих спеціалістів.

Приходько Д., Медкова О. Концептуальнi моделi системи професiйної орiєнтацiї...
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ПЛЕНЕРНА ПРАКТИКА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ОБРАЗОТВОРЧОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ-ХУДОЖНИКІВ

У статті розглянуто пленерну практику як засіб формування образотворчої компетентності майбутніх педагогів-
художників.

Методичні аспекти розглянуто через вивчення й аналіз наукових праць та узагальнення власного педагогічного досвіду.
Обґрунтовано значущість формування образотворчої компетентності майбутніх педагогів-художників, зумовлену 

вимогами до підготовки фахівця, здатного постійно самовдосконалюватися, саморозвиватися, креативно мислити, кон-
курувати на ринку праці й своїми діями спроможного залучати нове покоління до світу образотворчого мистецтва.

У статті розглянуто категоріально-понятійний апарат досліджуваної проблеми. Визначено низку компетентнос-
тей, які мають бути сформовані у випускника закладу вищої освіти відповідно до освітніх стандартів і кваліфікаційних 
характеристик майбутніх педагогів-художників, виокремлено образотворчу компетентність як різновид спеціальної 
компетентності, розкрито зміст понять «компетенція», «компетентність», «образотворча компетенція», «образот-
ворча компетентність».

Актуалізовано значення проведення пленерної практики, яка є складником системи професійної підготовки майбутнього 
педагога-художника. Зазначено, що пленер відіграє важливу роль у формуванні образотворчої компетентності студента. 
Розкрито мету навчальної художньо-творчої практики «Пленер», спрямованість основних її завдань. Наведено систему 
завдань композиційно-тематичного характеру, які виконуються з натури. Зазначено, що образотворча компетентність 
майбутніх педагогів-художників під час пленеру формується у процесі роботи над етюдами, замальовками, ескізами.

Розкрито методичні аспекти процесу формування образотворчої компетентності майбутніх педагогів-художників 
під час виконання низки видів навчальної діяльності, у результаті чого студенти вдосконалюють набуті та опановують 
нові навички і вміння працювати з різноманітними художніми матеріалами й техніками. Аргументовано необхідність 
отримання студентами цінного й унікального досвіду художньої діяльності поза навчальними аудиторіями.

Ключові слова: професійна підготовка, образотворча компетентність, пленер, педагог-художник.
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PLENARY PRACTICE AS A MEANS OF FORMATION OF EDUCATIONAL 
COMPETENCE OF FUTURE TEACHERS-ARTISTS

The article substantiates the importance of plein air practice as a means of forming the visual competence of future 
teachers-artists.
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Methodological aspects of the research topic are considered through the study and analysis of scientific and 
methodological literature of the problem, the generalization of their own pedagogical experience.

The importance of forming the visual competence of future teachers-artists, due to the requirements of modern society 
to train a specialist who is able to constantly improve, self-develop, think creatively, compete in the labor market and their 
actions can attract the younger generation to the world of art.

The article considers the categorical-conceptual apparatus of the researched problem. A number of competencies to be 
formed in a graduate of a higher education institution are determined, according to modern requirements of professional 
training of future teachers-artists, visual competence is singled out as a kind of special competence, the content of 
concepts “competence”, “competence”, “visual competence”, “is revealed visual competence”.

The importance of conducting plein air practice, which is a component of the system of professional training of future 
teachers-artists, is actualized. It is noted that the plein air plays a key role in shaping its visual competence. The purpose 
of the educational art and creative practice “Plein Air”, the direction of its main tasks are revealed. The system of tasks 
of compositional and thematic character which are executed from nature is resulted. It is noted that the visual competence 
of future teachers-artists during the plein air is formed in the process of working on sketches, sketches, sketches.

The methodological aspects of the process of forming the visual competence of future teachers-artists during a number 
of educational activities are revealed, as a result of which students improve the acquired and master new skills and 
abilities to work with various artistic materials and techniques. The need for students to gain valuable and unique 
experience of artistic activity outside the classroom is argued.

Key words: professional training, visual competence, plein air, teacher-artist.

Постановка проблеми. Реформування сис-
теми вищої освіти в Україні зумовило зміну під-
ходів до підготовки висококваліфікованих пра-
цівників, оскільки сучасне суспільство вимагає 
таких фахівців, які здатні не тільки ефективно 
працювати за своєю спеціальністю а й постійно 
самовдосконалюватися, саморозвиватися та кре-
ативно мислити, не лише бути конкурентоспро-
можними в нашій країні, а й відповідати рівню 
світових стандартів. Зазначені вимоги стосуються 
й професійної підготовки майбутніх педагогів-
художників, які нині покликані нести важливу 
місію з художньо-естетичного виховання нового 
покоління. Тобто педагог-художник має залучати 
учнівську молодь до світу образотворчого мисте-
цтва, навчити своїх вихованців створювати власні 
твори у різних художніх матеріалах і техніках та 
культурно й творчо розвивати їх. Саме тому вчи-
тель-художник має бути компетентним у визна-
ченій професійній діяльності, у якій важливе 
місце займає образотворча компетентність. Отож, 
актуалізується проблема розвитку образотворчої 
компетентності майбутніх педагогів-художників 
у процесі професійної підготовки, зокрема засо-
бами пленерної практики.

Аналіз досліджень. Аналіз досліджень і публі-
кацій щодо професійної підготовки майбутніх 
педагогів-художників та визначення місця в ній 
пленерної практики засвідчує значущість і важли-
вість проблеми. Це питання розглянуто в наукових 
працях О. Булавіна, Е. Вороніної, В. Морозової, 
О. Сови, Г. Сотської, Н. Торчевської, В. Чурсі-
ної та ін. Так, О. Сова у дисертаційному дослі-
дженні зазначає, що пленерний пейзажний живо-
пис займає чільне місце у професійній підготовці 
майбутніх педагогів-художників, оскільки сприяє 
розвитку професійних умінь і навичок, творчого 

потенціалу, підвищенню художньої майстерності, 
поглибленню національної самосвідомості та 
ідентичності особистості (Сова, 2018: 57). Учена 
розглядає пленер як засіб формування художньо-
педагогічних умінь майбутніх учителів образот-
ворчого мистецтва. 

Творчо-навчальні завдання пленеру як важли-
вого складника підготовки майбутніх художни-
ків, його освітньо-художню цінність визначила 
Н. Торчевська. Науковець установила, що пленер 
як обов’язковий компонент підготовки майбутніх 
фахівців у галузі художньої освіти використо-
вувався у освітніх закладах ще з ХІХ ст. За його 
допомогою розвивалися такі професійні зді-
бності, як образна пам’ять, художнє сприймання, 
просторове й композиційне мислення, оціночні, 
аналітико-конструктивні здібності тощо (Торчев-
ська, 2020: 61).

Основні принципи практичної роботи на пле-
нері розглянуто В. Чурсіною. Авторка розкри-
ває значення пленеру в професійному зростанні 
художників та студентів і робить висновок про те, 
що пленер стає майданчиком для творчого спіл-
кування, обміну досвідом художників, підтримки 
талановитої молоді (Чурсіна, 2011).

Значна частина науковців-практиків (Т. Висі-
кайло, Д. Одаряєв та ін.) звертає увагу на вивчення 
проблеми формування фахової компетентності 
майбутніх педагогів-художників. Розв’язання 
цього питання, на думку Т. Висікайло, лежить у 
площині поєднання пленерної практики з педаго-
гічною (Висікайло, 2017).

Аналізуючи наукові праці вчених, ми дійшли 
висновку, що автори надають вагомого значення 
пленеру в системі професійної підготовки майбут-
ніх педагогів-художників, у формуванні фахової 
компетентності, залишаючи поза увагою питання 
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розвитку предметних компетентностей, зокрема 
образотворчої.

Метою статті є вивчення ролі пленерної прак-
тики як засобу формування образотворчої компе-
тентності майбутніх педагогів-художників.

Виклад основного матеріалу. Сучасні вимоги 
до професійної підготовки майбутніх педагогів-
художників передбачають сформованість у випус-
кника закладу вищої освіти низки таких компе-
тентностей, як інтегральна, загальні й спеціальні 
(фахові, предметні).

Однією з предметних компетентностей май-
бутніх педагогів-художників є образотворча ком-
петентність. У науковій навчально-методичній 
літературі ця категорія є малодослідженою. Так, 
у працях С. Дорошенко образотворча компетент-
ність вивчається як один із різновидів спеціальних 
компетентностей учителя образотворчого мисте-
цтва й розглядається поряд із такими дефініціями, 
як педагогічна, аналітична, а також здатність про-
ектувати власний подальший професійний і твор-
чий розвиток. Науковець уважає, що спеціальні 
компетентності є важливим складником станов-
лення професійно компетентного фахівця в галузі 
художньої освіти (Дорошенко, 2009).

Класифікацію мистецьких компетентностей 
пропонує Л. Масол. Групи компетентностей учена 
розмежовує так: особистісні, соціальні, функці-
ональні та метапредметні. Предметна (образот-
ворча) компетентність, на думку автора, є склад-
ником функціональних компетентностей (Масол, 
2015: 21−22).

Аналіз наукових праць щодо визначення 
поняття «образотворча компетентність» указує 
на той факт, що це явище пов’язане з терміном 
«образотворча компетенція». Оскільки «компе-
тентність – це особистісна якість, що характе-
ризує ступінь володіння певною компетенцією, 
тобто ті знання й досвід власної діяльності, що 
допомагають особистості формулювати судження 
та ухвалювати рішення» (Ткаченко, 2019: 52).

До визначення поняття «образотворча ком-
петенція» досить ретельно підійшов С. Мокро-
усов. У змісті образотворчої компетенції учений 
виокремлює наявність знань у галузі образот-
ворчого мистецтва (знань закономірностей прак-
тичної реалізації візуальних художніх образів на 
площині, у реальному й віртуальному просторах), 
утілення цих знань в образотворчій діяльності, 
вміння створювати власні творчі роботи у різних 
видах і жанрах образотворчого мистецтва за допо-
могою художніх матеріалів (пензлі, фарби, дерево, 
глина, папір, віртуальний програмний інструмен-
тарій тощо) (Мокроусов, 2015: 19). 

Образотворча компетентність, на думку 
Н. Лємешевої, є структурним компонентом пред-
метних мистецьких компетентностей. Науковиця 
переконана, що образотворча компетентність 
слугує показником «результативності освітнього 
процесу й самоосвіти у сфері образотворчого 
мистецтва, який поєднує такі взаємопов’язані еле-
менти, як знання, вміння, досвід практичної діяль-
ності, оціночні судження та ціннісні ставлення, 
мотиви суб’єктів освітнього процесу» (Лємешева, 
2016: 5.5). Авторка визначає досліджувану катего-
рію як набутий досвід зображувальної діяльності 
завдяки новим знанням і вираженню ціннісних 
ставлень у світі образотворчого мистецтва (Лєме-
шева, 2016: 5.6).

На переконання С. Давидової, образотворча 
компетентність учителя образотворчого мисте-
цтва передбачає володіння великим обсягом знань 
з образотворчого мистецтва: історії образотвор-
чого мистецтва, творчості художників різних епох 
та особливостей живописних технік, сучасних 
образотворчих технік та матеріалів/інструментів 
до них; здатність вільно працювати у різних видах 
образотворчого мистецтва; можливість переда-
вати мистецькі знання та навички дітям, урахову-
ючи психофізичний розвиток і здатність до засво-
єння матеріалу (Давидова, 2018: 260).

Зважаючи на вищезазначене, ми розглядаємо 
образотворчу компетентність майбутнього педа-
гога-художника як динамічне поєднання знань, 
умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цін-
нісних ставлень у світі образотворчого мистецтва, 
інших особистісних якостей, що визначає здат-
ність фахівця самостійно й творчо створювати 
нові художні образи у різних видах і жанрах обра-
зотворчого мистецтва за допомогою художніх 
матеріалів і технік, отримувати задоволення від 
власної художньо-педагогічної діяльності, оціню-
вання її результативності.

Образотворча компетентність реалізується 
через творчу самостійність майбутнього педагога-
художника, через розуміння візуально-образних 
проблем образотворчої діяльності, вміння сфор-
мулювати художньо-образні завдання, виконати їх 
художніми засобами.

Звертаючись до теорії й практики навчання 
живопису, враховуючи сучасні дослідження у 
галузі художньої освіти, переконані, що пленер 
є важливим етапом у системі професійної підго-
товки майбутнього педагога-художника й відіграє 
важливу роль у формуванні його образотворчої 
компетентності.

Пленер (від франц. «en plein air» – на сві-
жому повітрі) передбачає роботу художників поза  
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майстернею, на відкритому повітрі, за умов при-
родного освітлення. Пленер, на відміну від тра-
диційного студійного живопису, дозволяє худож-
никові з точністю зобразити на полотні чи папері 
розмаїття фарб навколишнього світу та наймен-
ших змін кольору натури.

Природне середовище навколишнього світу з 
властивими йому цілісністю й гармонією стає дже-
релом пізнання, аналізу, усвідомлення, необхідних 
для здобуття майбутнього фаху в галузі художньої 
освіти. Як стверджує Е. Ромашко, робота на пові-
трі, безпосередній контакт із природою є важли-
вими умовами творчого, креативного розвитку 
фахівця, його живописного й колористичного 
бачення (Ромашко, 2010: 213). Н. Маслов перекона-
ний, що вивчення природи й професійний розвиток 
майстра живопису є глибоко взаємопов’язаними 
процесами у формуванні художника-пейзажиста, 
оскільки лише в результаті спілкування з приро-
дою з’являється натхнення, дозріває замисел пей-
зажних композицій (Маслов, 1984: 3). 

Метою навчальної художньо-творчої практики 
«Пленер» є вивчення впливу світлоповітряного 
середовища на предмети в умовах відкритого про-
стору; вивчення та опанування засобів пейзажу як 
жанру образотворчого мистецтва, його природних 
та створених людиною об’єктів.

Основні завданнями навчальної художньо-
творчої практики «Пленер» спрямовані на:

– вивчення закономірностей природи;
– виконання короткочасних етюдів, зарисовок 

і нарисів пейзажних мотивів, окремих елементів 
пейзажу з метою виробити уміння передання чіт-
ких тональних та колірних співвідношень відпо-
відних станів природи;

– опанування вміннями й навичками передання 
форми та об’єму предметів з урахуванням впливу 
середовища та освітлення;

– опанування виразних композиційних та плас-
тичних засобів зображення середовища;

– розвиток цілісного сприйняття та підви-
щення культури сприйняття студентів;

– розвиток творчих здібностей та формування 
високих естетичних потреб у студентів на основі 
пізнання різних рівнів художнього образу.

Програма навчальної художньо-творчої прак-
тики розрахована на два роки й упроваджується 
під час навчання студентів на І та ІІ курсах. Для 
опанування майстерності в галузі живопису, 
рисунку, композиції студентам пропонується сис-
тема завдань композиційно-тематичного харак-
теру, які виконуються з натури.

На першому курсі під час проходження пле-
нерної практики у студентів закладаються основи 

розуміння цього феномену, його специфічних осо-
бливостей. Навчальні завдання на пленері мають 
різне спрямування: з рисунку – на вивчення пей-
зажу та його елементів; з живопису – на розвиток 
пленерного сприйняття кольору в умовах роботи 
на відкритому просторі; з композиції – на узагаль-
нення набутих знань.

На другому курсі завдання мають більш склад-
ний характер, їх мета спрямована на поглиблене 
вивчення законів пленеру; передання форми у 
світлоповітряному середовищі, переконливу 
передачу станів природи.

Образотворча компетентність майбутніх педаго-
гів-художників під час пленеру формується у про-
цесі роботи над етюдами, замальовками, ескізами.

Робота з розділу «Рисунок» передбачає вико-
нання: замальовки елементів пейзажу; нескладного 
пейзажу з неглибоким та глибоким простором; 
тварин і птахів; техніки; пейзажу з архітектурою; 
дерев, груп дерев; голови та фігури людини.

Робота з розділу «Живопис» містить такі теми: 
тривалі етюди натюрмортів за умов різного освіт-
лення (на сонці та в тіні); етюди елементів пей-
зажу; етюди нескладного пейзажу в різних станах 
та з обмеженим простором; етюди нескладного 
просторового пейзажу; короткочасні етюди 
голови; етюди дерев, групи дерев; етюди пейзажу 
з архітектурою.

Розділ «Композиція» передбачає виконання 
низки завдань: ескіз пейзажу; ескіз пейзажу зі 
стафажем. 

Слід зазначити, що під час образотворчої діяль-
ності на пленері важливим є дотримання послі-
довності від простого до складного, тобто від 
зображення простих об’ємно-просторових форм 
природи до етюдів фігури людини і поступового 
переходу до композиційно-тематичних завдань за 
мотивами навколишньої дійсності. Успішне вико-
нання вищезазначених навчальних робіт є важли-
вою умовою переходу до розв’язання самостійних 
творчих завдань.

Образотворча практика майбутніх педагогів-
художників із живопису на пленері передбачає 
таку освітню діяльність студентів:

1) планування навчальних завдань;
2) сприймання натури;
3) урахування особливостей навколишнього 

середовища;
4) безпосередня робота з матеріалом (образот-

ворча діяльність);
5) консультація з викладачем (Маслов, 

1984: 42).
Під час планування навчальних завдань сту-

дентові важливо чітко визначити мету образотвор-
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чої діяльності. При цьому враховуються індивіду-
альні здібності студента з рисунку й живопису, 
формат етюдів, техніка виконання й тривалість 
сеансу. Планувати виконання етюду педагоги-
практики пропонують у загальній формі як комп-
лекс трьох видів вправ: з композиції, з рисунку, 
з живопису. Враховуючи конкретні умови роботи 
з натури, студентові варто спланувати послідов-
ність композиційного рішення, лінійно-конструк-
тивну побудову форм, фонові й кольорові особли-
вості етюду (Маслов, 1984).

Робота в умовах відкритого простору спонукає 
майбутніх фахівців до пошуку своїх тем, сюжетів, 
образотворчих і виразних засобів розкриття. 

Для формування образотворчої компетент-
ності майбутніх педагогів-художників у процесі 
проходження пленерної практики важливим є 
вміння сприймати натуру цілісно у конкрет-
ному тонально-кольоровому відношенні. Для 
цього необхідно запам’ятати перше враження від 
натури до початку основної роботи з матеріалом. 
Обов’язковою вимогою сприйняття живописного 
кольору є аконстантність бачення натури. Вміння 
бачити колір у середовищі уможливлює правиль-
ний вибір колірного вирішення етюду.

Педагоги-практики радять не виходити на 
пленер із заготовленими колірними рішеннями, 
оскільки все залежить від стану природи. Під 
час роботи на відкритому повітрі доцільно порів-
нювати кольори, тон, пластику, фактуру тощо, 
оскільки реалістичний метод пізнання і відобра-
ження дійсності – це порівняння (Пленэр, 2012: 9).

Отже, важливим у процесі живопису з натури 
є врахування особливостей навколишнього серед-
овища. Багатоманіття його фізичних, психофі-
зичних і соціальних факторів впливають на обра-
зотворчу діяльність майбутнього фахівця. Умови 
роботи студентів на пленері суттєво відрізня-
ються від аудиторних. Оскільки велика кількість 
світла, різноманіття вражень, значна віддаленість 
об’єктів пейзажу від спостерігача, зміна освітле-
ності залежно від стану погоди й пори року є тими 
новими й незвичними умовами, в яких працюють і 
творять студенти. Майбутні фахівці мають усвідо-
мити, що способи виконання навчальних завдань 
на пленері, зокрема етюдів, принципово відрізня-
ються від умов роботи в майстерні чи аудиторії.

Варто зауважити, що практична робота на пле-
нері передбачає творчий процес, хоча і не є само-
ціллю. Оскільки, як стверджує Н. Маслов, кін-
цевою метою є не створення картини (етюду) як 
витвору мистецтва, а опанування дій та операцій, 
прийомів і методів, принципів і закономірнос-
тей образотворчої мови (Маслов, 1984: 43). Для 

нашого дослідження такий висновок науковця є 
особливо значущим.

Формування образотворчої компетентності май-
бутніх педагогів-художників у процесі навчання 
живопису на пленері визначається виключно багат-
ством і специфікою натури, навколишнього серед-
овища, матеріалів і засобів, які використовуються. 
Найбільш важливими з них є такі:

1) особливості сприйняття простору й кольору 
в натурі та зображенні;

2) особливості сприйняття предметного та 
соціального середовища в процесі роботи;

3) особливості формування зорового образу й 
художнього мислення (Маслов, 1984).

У процесі образотворчої діяльності на пленері 
під час виконання навчальних завдань майбутні 
фахівці вдосконалюють набуті та опановують нові 
навички і вміння працювати з різноманітними 
художніми матеріалами й техніками. З досвідом 
робота на пленері дозволяє студентам відійти від 
знайденого, конкретного, уже використаного різ-
номаніття технічних прийомів і способів.

Як бачимо, істотною відмінністю живопису на 
пленері є активний вплив оточення на натуру, вна-
слідок чого складнішою видається образотворча 
діяльність студентів порівняно з роботою в аудиторії. 

Для уникнення помилок, труднощів і невдач у 
процесі образотворчої діяльності на пленері важ-
ливими для студентів є консультації з викладачем. 
Звичайно, першочергове значення мають попере-
дні консультації з педагогом, які налаштовують 
майбутніх фахівців на виконання чітких вимог 
програми навчальної практики. Водночас студен-
там корисно брати участь у групових переглядах 
етюдів, активно включатися до обговорення поми-
лок, намагатися самостійно їх виявляти у власних 
роботах. Щодо цього В. Чурсіна стверджує, що 
робота на пленері передбачає панування атмос-
фери вільної співпраці когорти митців, завдяки 
якій з’являється нагода порівнювати й навчатися 
на прикладах як своїх, так і чужих вдач і невдач. 
Такий творчий процес зумовлює свою «систему 
мислення, яка акцентується на почутті і характе-
ризується орієнтацією на мистецьку якість, непо-
вторність вибору мотиву, виявлення авторської 
індивідуальності» (Чурсіна, 2011: 150).

Педагогічний досвід указує на той факт, що в 
процесі пленерної практики досить часто вини-
кає необхідність у систематичному вивченні нао-
чних зразків завдань, особливо тих, які виконані 
самими студентами. У цьому разі під час обгово-
рення студентських робіт важливо дотримуватися 
доброзичливої атмосфери й критики, отриму-
вати підтримку із боку як викладачів, так і самих  
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студентів. Взаємне обговорення успіхів та невдач 
у групі дає можливість активізувати успішну 
самостійну роботу з натури.

Важливим у процесі формування образотвор-
чої компетентності майбутніх педагогів-худож-
ників під час пленеру є творча самостійність у 
виборі мотиву, композиційної побудови й зобра-
ження стану природи, матеріалу й техніки вико-
нання роботи тощо. А швидкозмінний характер 
освітлення вимагає від студентів оперативного й 
самостійного прийняття рішень, що є важливим 
для формування здатності використовувати свої 
знання й уміння у нових незвичних умовах й вирі-
шальними моментами для успішного виконання 
навчального завдання.

Пленерна практика впливає на формування в 
майбутніх педагогів-художників цінного й уні-
кального досвіду художньої діяльності поза 
навчальними аудиторіями: закріплюються й роз-
виваються навички живописної і графічної тех-
нік, удосконалюються вміння оперувати різними 
художніми матеріалами, з простором, формою, 
об’ємом, кольором в умовах пейзажного серед-
овища. При цьому велике значення має розвиток 
особистісних якостей, а також зорової пам’яті, 
образного мислення, творчої уяви, естетичного 

смаку тощо. Ці феномени допомагають майбут-
ньому фахівцеві не просто змалювати мотив, а 
відчути життя, настрій природи, передати власний 
емоційний стан, образно розкрити тему, оскільки 
образотворча діяльність передбачає не тільки 
передання отриманих вражень, а й відображення 
власного ставлення до зображуваного.

Висновки. Отже, пленерна практика, яка 
проводиться в умовах відкритого середовища, 
є важливим засобом формування образотворчої 
компетентності майбутніх педагогів-художників. 
Саме на пленері студенти усвідомлюють зв’язок 
теоретичних знань із практичною образотворчою 
діяльністю, отримують реальну можливість засто-
сувати й перевірити їх на практиці, спираючись на 
методичні основи образотворчого мистецтва. Пле-
нерна практика активізує образотворчу діяльність 
студентів, вносячи і деякі дискусійні питання, 
пов’язані з вибором мотиву, композиційної побу-
дови й зображення стану природи, матеріалу й 
техніки виконання роботи. Розв’язання вищезаз-
начених питань, а також вияв творчої самостій-
ності у прийнятті рішень, набуття досвіду обра-
зотворчої діяльності в нових незвичних умовах 
формують образотворчу компетентність майбут-
ніх педагогів-художників.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 
ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ З ВИКОРИСТАННЯМ ІННОВАЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Розвиток науки і техніки нині забезпечує не лише формування відповідного технологічного й інформаційного 
середовища, але й впливає на взаємодію особистостей між собою і з навколишнім світом, а також визначає 
можливості виявлення кожним суб’єктом соціуму своїх здатностей. Інформаційні технології (ІТ) як найбільш 
наукоємна галузь діяльності людини перетворюються на один із найважливіших чинників розвитку суспільства.

Тому виникає необхідність у якісній підготовці педагога, що дозволяє поєднувати фундаментальність профе-
сійних знань з інноваційністю мислення і практико-орієнтованим, дослідницьким підходом до вирішення освітніх 
проблем. Вирішення цих завдань потребує зміни пріоритетів у сфері освіти, теоретичної і методичної підго-
товки кадрів до реалізації компетентнісного підходу в закладах системи післядипломної освіти.

У статті проаналізовано інноваційні технології, форми й моделі професійного розвитку викладачів англійської 
мови як іноземної крізь призму практичного складника окресленої проблеми. З’ясовано, що до останніх належать 
навчальні тренінги, педагогічні ательє, освітні модулі, літні університети, педагогічні стажування за кордоном, 
які базуються на діяльнісно-рефлективному навчанні, у яких педагог виступає активним учасником цього процесу. 

Встановлено, що сучасною тенденцією у системі безперервної освіти педагогів є можливість їх участі у 
масових он-лайн відкритих курсах (MOOCs) відповідно до власних професійних потреб. Доведено, що професій-
ний розвиток сучасного вчителя англійської мови, який передбачає навчання упродовж життя, базується на 
активному навчанні, самовдосконаленні та самомотивації.

Отже, ми визначили, що вчителі англійської мови потребують інновацій. А що спонукає педагогів до цього? 
З чого складається мотиваційна готовність педагогічного колективу до освоєння нововведень? Ці питання і 
лягли в основу нашого подальшого дослідження. Чим сильніше у вчителів переважають мотиви, пов’язані з 
можливістю самореалізації особистості, тим вищим є рівень інноваційного потенціалу педагогічного колективу. 

Ключові слова: професійний розвиток, інноваційні технології, англійська мова, підвищення кваліфікації, 
навчання упродовж життя.
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PROFESSIONAL TRAINING OF FOREIGN LANGUAGE TEACHERS 
USING INNOVATIVE LEARNING TECHNOLOGIES

The development of science and technology today not only provides the formation of appropriate technological and 
information environment, but also affects the interaction of individuals with each other and with the world around them, 
as well as determines the possibility of each subject of society to identify their abilities. Information technology (IT) as the 
most science-intensive field of human activity is becoming one of the most important factors in the development of society.

Based on this, there is a need for quality teacher training, which combines the fundamentals of professional knowledge 
with innovative thinking and practice-oriented, research approach to solving educational problems. Solving these problems 
requires a change in priorities in the field of education, theoretical and methodological training for the implementation 
of the competency approach in the institutions of the postgraduate education system. The article analyzes innovative 
technologies, forms and models of professional development of teachers of English as a foreign language through the 
prism of the practical component of the outlined problem. 
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It was found that the latter include training, pedagogical workshops, educational modules, summer universities, 
pedagogical internships abroad, which are based on activity-reflective learning, in which the teacher is an active 
participant in this process. It is established that the current trend in the system of continuing education of teachers is the 
possibility of their participation in mass online open courses (MOOCs) in accordance with their own professional needs. 
It is proved that the professional development of a modern English teacher, which involves lifelong learning, is based on 
active learning, self-improvement and self-motivation.

So, we have identified that English teachers require innovation. And what prompts teachers to do this? What is the 
motivational readiness of the teaching staff to master innovations? These questions formed the basis of our further 
research. The stronger the teachers’ motives associated with the possibility of personal self-realization, the higher the 
level of the innovative potential of the teaching staff.

Key words: professional development, innovative technologies, English language, advanced training, lifelong 
learning.

Постановка проблеми. У зв’язку зі змінами, 
що відбуваються у суспільстві, сучасна система 
освіти опинилася перед потребою переоцінки 
значення своєї діяльності, цілей, функцій і змісту. 
Змінюється і уявлення про вчителя-професіо-
нала в умовах інноваційної освітньої практики. 
Нині успішний вчитель розглядається як активна, 
вільна і відповідальна у проектуванні особистість, 
яка перебуває в активному інноваційному пошуку, 
розробці та впровадженні в освітню практику 
педагогічних нововведень.

Інноваційна професійна діяльність висуває осо-
бливі вимоги до знань, досвіду, сформованості 
мотиваційної сфери та особистісних якостей педа-
гога. Насамперед це вимагає від вчителя певної пси-
хологічної та практичної готовності до сприйняття 
та використання інновацій як необхідних і бажання 
впроваджувати їх у своїй практичній діяльності.

Застосування сучасних педагогічних техноло-
гій у процесі навчання англійської мови дозво-
ляє відтворювати навчальні ситуації, допома-
гає доповнювати традиційні методи навчання, 
сприяє формуванню основних навичок іншомов-
ного спілкування від усвідомлення можливості 
висловлювати думку на іншій мові до самостій-
ного вирішення комунікативних завдань, підви-
щує бажання, інтерес учнів до навчання, змушує 
по-новому поглянути на досліджувані предмети, 
розкриваючи їх творчі та інтелектуальні можли-
вості, таланти (Дубасенюк, 2014).

Попри конструктивні досягнення, у сучасному 
науковому просторі не досить висвітлено проблему 
підвищення кваліфікації вчителів англійської мови 
із застосуванням технологічних інновацій: відсутнє 
цілісне знання про дидактичні засади навчання 
англійської мови з використанням технологічних 
інновацій; рівні і систему формування готовності 
вчителів використання технологічних інновацій у 
майбутній професійно-педагогічній діяльності.

Аналіз досліджень. Теоретичний аналіз про-
блеми свідчить, що питання реалізації іннова-
ційних педагогічних технологій були предметом 

дослідження широкого кола науковців. Так, філо-
софські засади інноваційних освітніх процесів 
розкрито в дослідженнях В. Богданова, Є. Винос-
лавської, С. Гессена, В. Загвязинського, Л. Кара-
мушки, А. Пригожина, Е. Роджерса, В. Розіна, 
Б. Саймон, П. Саух та інших. Для з’ясування 
закономірностей протікання інноваційного про-
цесу важливими є результати розвідок Дж. Бассет, 
П. Друкера, О. Лоренсова, І. Підласого, О. Хоме-
ріки, А. Хуторського, Н. Юсуфбекової та інших 
науковців, у роботах яких представлено струк-
турний склад моделі функціонування й розвитку 
інноваційних освітніх процесів з урахуванням їх 
результативності та життєздатності. 

Історико-педагогічне осмислення теорії та 
практики інноваційних процесів у загальноосвіт-
ніх навчальних закладах України репрезентовано 
у працях О. Адаменко, В. Землянської, С. Золоту-
хіної, І. Коновальчука, О. Марущенка, О. Пєхоти, 
О. Попової, Н. Сафонової та інших, що дозво-
ляє об’єктивно оцінити та творчо використати в 
сучасних умовах набутий інноваційний досвід.

Різні аспекти впровадження інноваційних тех-
нологій у професійній діяльності висвітлені у пра-
цях науковців Л. Гусак, Л. Даниленко, І. Дичків-
ської, С. Сисоєва, О. Шапран. Вчені М. Гриньова, 
І. Доброскок, Н. Кононец, О. Іонова, В. Паламар-
чук, Г. Пономарьова, Г. Селевко, Л. Семеновська, 
Н. Шиян та інші вивчали впровадження педаго-
гічних технологій у закладах вищої освіти. Про-
блематику формування готовності педагога до 
інноваційної діяльності досліджували М. Ані-
сімов, О. Біляковська, І. Гавриш, Т. Демиденко, 
О. Дубасенюк, Н. Кічук, Л. Петриченко. Викорис-
танню педагогічних технологій у процесі дидак-
тичної підготовки вчителя приділено увагу у пра-
цях А. Алексюка, В. Беспалька, Б. Гершунського, 
О. Жданової-Неділько, В. Лозової, О. Малихіна, 
І. Осадченко, О. Падалки, Б. Скіннера, А. Само-
дрина, С. Сполдинга, В. Тименка та інших.

Розвиток і модернізація системи безперерв-
ної освіти в Україні є предметом спеціального  
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дослідження В. Беспалька, Н. Білик, Л. Дани-
ленко, І. Дичківської, Г. Єльникової, Л. Лузан, 
В. Олійник, О. Орлової, Т. Сорочан, Т. Сущенко. 
У працях В. Вострікової, В. Кеменя, В. Лучкевич, 
С. Ніколаєвої, Г. Шклярук висвітлено теоретичні 
аспекти перепідготовки та підвищення кваліфі-
кації вчителів іноземної мови в умовах реформу-
вання української школи.

Виклад основного матеріалу. Інновації в 
педагогіці зумовлені загальними процесами у 
суспільстві. Вони пов’язані із глобальними про-
блемами, інтеграцією (лат. “Integratio” – «віднов-
лення», «об’єднання в ціле окремих елементів») 
знань і форм соціального буття. Нині створюється 
нова педагогіка, своєрідною ознакою якої є інно-
ваційність − здатність до оновлення, відкритість 
новому.

Сучасні глобальні освітні тенденції розвитку 
освітньої системи і змісту навчання спрямовані на: 

− неперервність. якісність та масовість освіти; 
− індивідуальну та суспільну спрямованість 

освіти; 
− спрямованість на активізацію освоєння осо-

бистістю способів пізнавальної діяльності; 
− орієнтацію освітнього процесу на індивіду-

альні нахили та потреби особистості; 
− спрямування освітнього процесу на особис-

тість, що ґрунтується на забезпеченні самороз-
криття її можливостей (Дубасенюк, 2014). 

Формування творчої особистості має передба-
чати актуалізацію в неї знань, творчої ініціативи, 
високого адаптаційного потенціалу, формування 
гнучкості та критичності мислення, що ґрунту-
ються високих духовно-моральних цінностях, 
особистісній відповідальності, внутрішній сво-
боді, максимальній самореалізації, раціоналіза-
ції та конкретизації у досягненні кінцевої мети 
(Осадчук, 2018). 

Сучасний етап розвитку українського сус-
пільства потребує радикальних змін у держав-
ній освітній політиці. Входження нашої країни у 
світовий освітній простір потребує становлення 
нових парадигм (грец. “paradeigma” – «приклад», 
«взірець») освіти, орієнтованих на поглиблення 
тенденцій диференціації освіти. Педагогічні 
колективи навчально-виховних закладів мають 
змогу обирати будь-які моделі, зокрема авторські, 
і конструювати за ними педагогічний процес. 
Це потребує суттєвих інноваційних змін у педа-
гогічній теорії та практиці. На основі цього від-
бувається взаємодія різних педагогічних систем і 
технологій навчання, удосконалюються та впро-
ваджуються нові форми, а також осучаснюються 
цілісні педагогічні системи минулого (Бех, 2006).

При підготовці фахівців сучасного інформа-
ційного простору Центру післядипломної освіти 
необхідно надати знання, які носили б творчий і 
пошуковий характер, оскільки таке навчання сти-
мулює розвиток пізнавальної активності, сприяє 
розвитку творчих і розумових здібностей. Ми 
поділяємо думку С. Сисоєвої, яка зазначає, що 
сучасний педагог має усвідомлювати тенденції 
розвитку швидкозмінного світу, формувати свої 
навички та вміння протягом життя, розвивати 
інформаційну культуру та творчі якості особис-
тості (Сисоєва, 2005).

Центр післядипломної освіти має успішно 
поставити методики навчання, яким слід спира-
тися на такі компоненти: індивідуальні здібності 
учнів; здатність викладачів до ефективного впро-
вадження сучасних освітніх технологій; дидак-
тична орієнтація на вироблення позитивно моти-
вованого ставлення учнів до нового; тести оцінки 
результатів діяльності; аналіз схеми управління 
впровадженням сучасних освітніх технологій 
(Сорочан, 2016).

Сучасна освіта повинна розв’язувати подвійне 
завдання: забезпечити загальний розвиток, спря-
мований на формування інтелектуальних, есте-
тичних, духовно-творчих, моральних, психофі-
зичних якостей людини і сприяти професійному 
розвитку, що передбачає наявність загальних 
здібностей для вирішення спеціальних завдань 
(Сысоев, 2013). 

З 2016 року у Харківському національному 
університеті імені В. Н. Каразіна під час навчання 
на курсах підвищення кваліфікації в Центрі піс-
лядипломної освіти активно використовуються 
інтернет-сервіси, що надають можливість орга-
нізувати навчально-виховний процес на нових 
засадах педагогічної взаємодії, інтерактивності 
та мобільності: Google-документи та інші сервіси 
Google (карти, спільноти, календар, сайти, Picasa, 
групи, Youtube).

Під час курсів підвищення кваліфікації слухачі 
знайомляться з видами, дидактичними можливос-
тями і шляхами використання сучасних сервісів у 
навчально-виховному процесі, навчаються співп-
рацювати у команді з колегами, використовувати 
мережеві засоби організації інтерактивної вза-
ємодії з учнями (сайти, блоги, сервіси Google, Вікі- 
середовище та спільноти, карти знань), брати активну 
участь у професійних вчительських спільнотах.

Нині розробляється методика вивчення англій-
ської мови з використанням ресурсів інтернету. 
Існують прихильники ідеї вивчення англійської 
мови лише за допомогою зазначеної мережі, без 
традиційної роботи з підручником. Проте біль-
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шість вчителів надає перевагу використанню 
інтернету паралельно із традиційними засобами 
навчання, інтегруючи його в навчальний процес 
(Подопригорова, 2003).

Найпростіше використання інтернету – це 
використання його як джерела додаткових матері-
алів для вчителя та учня. Це величезна довідково-
інформаційна система, яка може бути викорис-
тана для вивчення мови. Матеріали можуть бути 
роздруковані і використані під час традиційного 
заняття. У цьому випадку використовується лише 
незначна частина можливостей мережі. Але навіть 
за такого використання вивчення іноземної мови 
змінюється: користувач інтернету отримує акту-
альну і автентичну інформацію (Carmen, 2011). 

Наведемо кілька прикладів інтернет-ресур-
сів, які демонструється в Центрі післядипломної 
освіти і стануть у нагоді вчителям іноземних мов:

− https://learningapps.org/;
− Liveworksheets.com – Interactive worksheets 

maker for all languages and subjects;
− Test English – Prepare for your English exam 

(test-english.com);
− Wordwall / Створюйте кращі уроки швидше; 
− English ESL worksheets, activities for 

distance learning and physical classrooms (x90729) 
(islcollective.com).

На основі сказаного вище потрібно зробити 
висновок, що концепція викладання англійської 
мови запроваджує нові підходи до організації 
навчального процесу, тому для вчителя нині важ-
ливо постійно вдосконалювати власні знання про 
сучасні методи навчання іноземних мов, впрова-
джувати у викладацьку практику новітні освітні 
концепції та технології.

Від сучасного Центру післядипломної освіти 
вимагається запровадження нових методик 
навчання, що забезпечують розвиток комунікатив-
них, творчих і професійних компетенцій і стиму-
люють потребу слухачів у самоосвіті. Адже методи 
навчання не є якимись простими «алгоритмізова-
ними одиницями», їх раціональне та вмотивоване 
використання на заняттях з англійської мови вима-
гає креативного підходу з боку викладача, адже 

педагогіка є наукою і мистецтвом одночасно, тому 
й підхід до вибору методів навчання має ґрунтува-
тися на творчості педагога (Крючков, 2004).

Висновки. З огляду на сучасні тенденції роз-
витку освіти, запровадження інноваційних техно-
логій навчання англійської мови є вимогою часу 
і одним із пріоритетних напрямів реформування 
навчального процесу згідно із загальноєвропей-
ськими вимогами щодо якості навчання, що спри-
чиняє пошук нових форм і методів навчання, які 
б сприяли результативності формування кому-
нікативної компетенції, підвищенню мотивації, 
розкриттю творчого потенціалу слухачів, покра-
щенню організації роботи у групах і колективі, 
дозволяли посилити міжпредметні зв’язки та 
забезпечували інтегрованість уроків.

Підвищення кваліфікації вчителів є одним із 
основних моментів удосконалення освітньої сис-
теми й має бути спрямовано на конкретні зміни 
у роботі вчителів, введення нових форм і засо-
бів навчально-виховної діяльності. Тому існує 
потреба у розробці нових методик і технологій 
застосування сучасних інтернет-технологій у 
навчально-виховному процесі й процесі підви-
щення кваліфікації вчителів. Крім того, вико-
ристання інноваційних технологій навчання в 
оволодінні іноземною мовою сприятиме як удо-
сконаленню процесу формування іншомовної 
комунікативної компетенції учнів, так і розвитку 
їхніх інтелектуальних здібностей, набуттю осо-
бистісної значущі для кожного знань і вмінь.

Ефективне навчання іноземних мов вимагає від 
викладача досконалого володіння мовою, а також 
професійної майстерності в організації навчаль-
ної діяльності студентів з оволодіння іншомов-
ною діяльністю. Процес навчання реалізується 
завдяки зусиллям двох його учасників – викладача 
і студента. Щодо керування цим процесом, визна-
чення його стратегії і тактики, то тут головна роль 
належить вчителеві. Специфіка навчання інозем-
ної мови, на відміну від інших предметів, поля-
гає у тому, що викладачеві потрібно сформувати 
у студента новий стереотип мовленнєвого спілку-
вання додатково до рідномовного, який уже є.
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ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОГО НАВЧАННЯ 
ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В УНІВЕРСИТЕТАХ

Самостійне навчання студентів у вищих навчальних закладах є формою організації навчання. Наразі самоорі-
єнтоване навчання студентів широко охоплено системою вищої освіти, зміст збагачується та застосовується 
у нових формах. Можна підготувати студентів до сьогоднішнього життя, сповненого суперечливих змагань, 
залучивши їх до самостійного навчання різного змісту протягом університетських років. 

У статті детально розглядаються фактори, що впливають на самостійну роботу майбутніх лінгвістів, і 
переваги цієї роботи. Проаналізовано причини появи нового сучасного методу організації безкоштовної робочої 
сили. Також показані різні класифікації самонавчальних людей, що вивчають робочу мову. Класифікацією ана-
лізуються специфічні особливості та різні фактори, що сприяють розвитку свободи дій учнів, шляхи вдоскона-
лення праці та самостійна робота. 

У статті подано аналізи, спрямовані на перевірку ефективності моделі, призначеної для оволодіння студен-
тами університетів своїми професійними мовними навичками. У майбутньому вплив вільної інтелектуальної 
діяльності студентів на перспективи високого рівня професійної автономії підтверджується посиланням на 
експериментальні дослідження. Дослідження також розглядає фактори, що покращують мовні навички студен-
тів з точки зору впровадження досконалого підходу до організації академічної освіти та незалежного навчання. 
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Слід зазначити, що у процесі вищої освіти існує класична класифікація трьох складників залежно від міс-
ця та часу самостійної роботи: самостійна робота у класі (лекції, семінари, практикуми, практичні роботи, 
лабораторні роботи); безкоштовне навчання під педагогічним наглядом у формі передбачуваних консультацій, 
творчого спілкування, тестів та іспитів; позакласна самостійна робота під час викладання та творчі домаш-
ні завдання студента. Безперечно, свобода попередніх видів праці є досить умовною, і, як ми знаємо, у процесі 
реальної освіти ці типи перекриваються. Ми маємо погодитися з тим, що вчені повинні вивчати добре розробле-
ну аудиторну діяльність самостійної роботи студента, розширювати, зміцнювати та продовжувати розумову 
діяльність поза уроком.

Ключові слова: студент, викладач, університет, самостійна робота, самостійне навчання.

Introduction. The practice of teaching English 
at the academic level change so rapidly that it is 
essential that students go on to acquire throughout 
their professional career. However, it is necessary 
to test new practices in English language teaching, 
to link traditional teaching methods with new 
innovations, and to constantly monitor innovations 
in this context. Self directed learning requires that 
both the teacher and the learner do these important 
things. Self directed work is viewed, on the one hand, 
as a system of events or pedagogical conditions that 
provide guidance for students’ independent activities, 
and on the other, as a type of activity that stimulates 
the activity, independence and cognitive interest of 
students.

1. Meaning of Self directed learning
Self-directed learning is a form of learning used 

to actively grasp, comprehend, process, and reinforce 
student knowledge and information. The power 
and value of independently acquired knowledge 
is invaluable. Self-directed learning is a student’s 
own activity with a goal, task, form of expression 
and checking the outcome. Students have the desire 
and ability to learn self-directed learning. It is the 
teacher’s duty and responsibility to help organizing 
and stimulating this type of activity. 

Only one teacher can take into account the age 
of the student, his/her personal qualities, evenly 
distribute the load on the memory and attention of 
students, help to shape their intellect, their abilities 
in their post-graduate work. The concept of “self-
directed learning” is multifaceted and despite its 
large number, there is still no unified approach to the 
essence and content of this didactic process. Different 
interpretations depend, first of all, on the meaning of 
the word “self directed”. Basically, this concept has 
three meanings: 

− the student must do the work himself/herself 
without the direct participation of the teacher; 

− the student is required to have independent 
mental operations, independent orientation in the 
teaching material; 

− the performance of the work is not strictly 
regulated, the student is given the freedom to choose 
the content and methods of the task. 

According to Professor Pidkasisty P.I. “Self-
directed learning is a specific pedagogical tool.” 
(Pidkasisty, 1980: 25) The diversity and frequent 
intertwining of self-directed learning types leads to 
uncertainty in the basic choice for their classification. 
The methods, techniques and tools of self-directed 
learning are not always stable. Organizational forms 
and methods vary depending on the individual 
characteristics and level of training of students. 
Independent tasks, first of all, should create the 
necessary conditions for the formation of a student’s 
need for knowledge, to accelerate the process of 
acquisition, to promote from illiteracy to knowledge. 
The primary task of self-directed learning is to learn. 
As a result, during self-directed learning, knowledge, 
skills and cognitive experience acquire an effective, 
flexible character, which in practice leads to the 
optimization of students’ mental activity.

Self-directed learning is an important tool in the 
formation of freedom, which is a key factor in the 
development of personality. Self-directed learning 
requires students to have independence of thought, 
creativity, perseverance and initiative. Students’ 
independence at different stages of self-directed 
learning manifests itself in a variety of ways, from 
simple reproduction, to imitation, to creativity 
(Pedagogical Psychology, 2003: 18–20). As the 
complexity of the tasks performed increases. The 
effectiveness of a student’s self-directed learning 
in various subjects depends primarily on personal 
qualities, discipline, motivational attitudes, memory, 
attention, volitional qualities, mental qualities. 

Therefore, not only pedagogical principles, 
but also a number of important sociological, 
psychological and physiological principles must be 
followed in the organization of self-directed learning 
of students. The role of the right choice of methods 
to guide the student to self-directed learning is great 
in ensuring the effectiveness of student self-directed 
learning. Special methods are used to guide students 
to self-directed learning. Methods of directing the 
student to Self-directed learning are the methods used 
by the teacher. 

These include teacher counseling, correctional 
counseling, guidance counseling, various forms of 
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teacher-student collaboration, introductions, final and 
guiding interviews and feedback. The organization 
of self-directed learning goes through several stages. 
The first stage of self-directed learning is usually 
carried out in the teaching process, and the second 
stage is carried out mainly outside the classroom 
(Smirnova, 2008: 37). When organizing self-directed 
learning, their interaction with other forms of higher 
education should be ensured.

Self-directed learning of students is based on the 
following principles: independence, goal planning, 
personal approach. Self-directed learning of students 
is carried out for the following purposes:

− systematization and consolidation of acquired 
theoretical knowledge and students’ practical skills;

− deepening and expanding theoretical 
knowledge;

− development of skills in the use of regulatory, 
legal, reference documents and special literature;

− development of students’ cognitive abilities 
and activities: creative initiative, independence, 
responsibility and organization;

− formation of independence of thought, ability 
to self-development, self-development and self-
awareness;

− development of research skills.
Students practice two types of self-directed 

learning:
− in the classroom;
− out of class. 
Self-directed learning in the subject is carried 

out in the classroom under the direct supervision 
and instruction of the teacher. In this case, students 
are provided with the necessary teaching literature, 
didactic material by the teacher, including teaching aids 
and methodological developments. Extracurricular 
self-directed learning is carried out by the student 
under the guidance of the teacher, but without his/her 
direct participation (Berestneva, 2005: 154).

The effectiveness of students’ self-directed 
learning is largely determined by the availability of 
active control methods (Kozlova, 2006: 230) There 
are the following types of controls:

− access control of students’ knowledge and 
skills at the beginning of the study of the next subject;

− current control, ie regular monitoring of the 
level of mastering the material in lectures, practical 
and laboratory classes;

− intermediate control at the end of the study of a 
part or module of the course;

− self-management of the student in the process 
of learning discipline in preparation for the control 
activity;

− control in the form of a test or exam;

− monitoring of residual knowledge and skills 
after a certain period of time after completing the 
discipline study.

2. The role of self-directed learning in teaching 
English at universities

Self directed work of students is not only an 
integral part of the educational process, but also 
requires appropriate conditions for organization and 
effective implementation. According to researchers, 
the constant rationalization of students’ self directed 
work leads to the activation of the intellectual process 
and the discovery of new ways of student maturity. 
Naturally, it is important to begin the research with a 
detailed analysis of the criteria for concepts such as 
“self directed work” and “freedom” by analyzing the 
numerous approaches and points of view based on a 
variety of progressive approaches (Berestneva, 2004). 

Finally, the New Glossary of Terms and 
Approaches states that self directed work is an 
indivisible important link in the educational process 
that reflects the individual work of the teacher or 
textbook, the student’s individual work in accordance 
with the essence of the curriculum (Gerasimenko, 
2010: 160). Tasks intended for self directed work 
must be active and creative. Acquiring the necessary 
skills is an absolute requirement for the expansion of 
self-education, but also encourages the development 
of free decision-making.

In the glossary of terms that reflect social and 
general pedagogy, self directed work is defined as “a 
model of teaching in which the student accepts as much 
freedom as possible in all components of pedagogy, 
from raising an important issue to the implementation 
of inspection, self-examination and transformation” 
(Management of self directed learning students). By 
moving from the lightest fields of study to the more 
complex ones, which reflect the research specificity 
of the history of pedagogy, self directed work should 
be directed to regular mastery as a means of shaping 
the student’s mental level. 

The term independent study is understood in 
teaching methods as individual and group work of a 
wide range of students in the process of classroom 
and extracurricular activities. The concept of self 
directed work, according to researchers, is the 
search for and discovery of important information, 
knowledge and its application to the solution of 
educational, scientific and professional tasks. In the 
Dictionary of Experience Psychology, the discovery 
of the concept is described as the ability to take the 
initiative, generalized individual quality, adequacy, 
self-esteem and a sense of personal responsibility 
for the behaviors and behaviors that arise in a tense 
situation. It is closely connected with the active work 
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of skills, emotions and wills (Buryak, 2004: 125). 
This connection has two components: 1) the dynamics 
of coagulative and crazy-volitional processes, a 
component necessary for free decision-making and 
behavior; 2) the accordion – adopted during free 
exercise decisions and actions are increased and the 
ability to not only agree on well-thought-out actions, 
but also to ensure the successful implementation of 
decisions made on the spot, despite the expected 
complexities, is growing. 

When the importance of the concept is widely 
discussed in the published scientific literature, we find 
that the concept of freedom is interpreted in a variety 
of ways: some scientists define it in a comprehensive 
way – as an integrative transfer of various personality 
competencies; other scholars in the field are more 
specific about freedom. We do not deny that freedom 
is an integrative level of personality after the first 
group of scientists, but in general, such a view does 
not reflect all the working qualities of such an intellect 
(Towle, Cottrel, 1996: 358). 

The second group of researchers explains in detail 
this intelligence, which allows us to reveal the stages 
of cultivation of this feature, to take into account its 
specific images in a particular study. Based on the 
generalization and analysis of the main concepts 
placed in the scientific literature, it can be concluded 
that freedom is the basis of independent cognitive 
creativity. Finally, the process of organizing students’ 
self directed work in language teaching should be 
aimed primarily at revealing the creative freedom that 
leads to the acquisition of thoughtful language.

We have to agree that there are four types of self 
directed work that can stimulate students’ ability to speak 
fluently, based on research by English language scholars:

− reproduction – formation of habits, mastering 
creative methods in certain situations;

− propensity for reconstructive-renewal – to pave 
the way for the deliberate transfer of knowledge in 
specific situations, to create a favorable environment for 
the development of cognitive work and mental work;

− heuristics – to help students to develop an 
intellectually qualified individual, to generalize and 
program the acquired knowledge, to mature in non-
standard situations;

− skillful – to allow students to master radically 
new skills, to concentrate their skills on gaining free 
knowledge.

When organizing self directed work in English 
language teaching, it is necessary to pay attention to 
the gradual implementation of the inclusion of students 
in independent activities. According to professionals 
in this field, there are three stages, each of which is 
characterized by specific goals and objectives. The 

first stage is to further expand the desire of students to 
work independently, to understand the essence of self-
formation skills, positive tendencies in the analysis of 
self-formation methods (Buryak, 2004: 126). 

The second stage focuses on the formation of 
self directed workskills and is based on raising the 
intellectual level of students to acquire foreign 
language skills, to mobilize and apply students’ 
intellectual resources, to present them in a thoughtful 
and expedient manner and to subjectively acquire 
additional knowledge. The third stage is the 
strengthening of creative and practical skills aimed 
at strengthening individual learning skills as one of 
the factors in the expansion of individual learning 
and self-development. If we talk about the types and 
structure of work of students studying linguistics, we 
must emphasize that the sustainability, nature and 
scale of the application of students’ self directed work 
has a variety of components, taking into account 
(Petrova, 2013: 28).

Classes and self directed work done in preparation 
for them and similar works have an additional 
character, personal enthusiasm and these activities 
are performed separately depending on the student’s 
skills. These include classic homework assignments 
performed by students to master a particular task: 
more time-consuming preparation and creative 
assignments. Self directed work, which is of great 
importance and is carried out in preparation for the 
final exams, takes more time and requires more 
understanding, because it contains a large number 
of tasks and organizes the time from one half to the 
next half. These are: mathematical operation model, 
project types, computational and functional tasks, 
course work, course projects, individual creative 
tasks (Kozlova, 2006: 232). 

It should be noted that in the process of higher 
education there is a classic classification of three 
components, depending on the place and time of self 
directed work: self directed work in the classroom 
(lectures, seminars, workshops, practical work, 
laboratory work); a free study under pedagogical 
supervision in the form of intended consultation, 
creative communication, tests and examinations; 
extracurricular self directed work while teaching 
and creative homework by the student. Undoubtedly, 
the freedom of the previous types of work is quite 
conditional and as we know, in the process of real 
education, these types overlap. 

We have to agree that scientists should study the 
well-designed auditorium activities of the student’s 
self directed work, expand, strengthen and continue 
the mental activity outside of class time (Management 
of self directed learning students). It is important 
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to emphasize the educational work organized by 
students as a guiding factor for the discipline of self-
development education. That is, it embodies that the 
usefulness of mastering language discipline is closely 
linked with the pedagogue, the program design of 
educational activities, along with all this, the positive 
results of the development of students’ learning 
process through the application of a number of modern 
advanced technologies (Pidkasisty, 1980: 220). It 
should be noted with confidence that the student’s self 
directed work should be understood as an internally 
motivated creative activity that reflects the following 
steps: to be fully aware of goals and objectives; self-
direction in the appointment of timely educational 
activities; self-government in the implementation. 

According to the above parameters, it is possible 
to conclude that the traditional forms of self directed 
workare in the form of the following classification: 
reports; semi-annual assignments; term documents; 
course projects by specialty; certification of bachelor’s, 
specialist’s and master’s degrees. As it is known, 
the process of acquiring the ability to freely acquire 
new scientific knowledge is carried out through the 
student’s performance of various creative tasks, 
tasks of analytical origin, work on paper (Serikov, 
1992: 210). One of the studies we have listed is a 
project activity that is widespread and closely related 
to project competence resulting from the synthesis of 
the humanities and sciences in education. 

Project competence, programming, invention, 
successful results obtained through the application 
of mastery, demonstration of exceptional skills and 
intellectual talent is a shared formula applied in the 
art of design. Having mastered the project skills, 
the student learns to put forward creative ideas, to 
program their activities, to make the mastered devices 
and tools available, to predict solutions that can be 
applied to problem solving. Design skills are in the 
practice of many educational institutions in modern 
times and are implemented in the form of project 
mastering technologies and design methods.

The technology of application of design works 
is actively involved in the teaching of language 
subjects. The importance of this type of work is that 
students see the real results of the work they do; have 
the opportunity to choose their own project topic 
(Vadutova, Shevelev, Berestneva, 2014: 130). Design 
work is a freely programmed and implemented 
activity that teaches students to think creatively, 
program their actions and predict possible solutions 
to overcome obstacles.

Another aspect of the organization of self 
directed work of language learners in higher 
education institutions is the holding of Olympiads 

and competitions. In the process of applying the 
acquired knowledge, students gain new experience, 
improve their oratory skills, become acquainted with 
the basic norms of scientific debate and exchange of 
ideas, create an interlocutor based on ethical aspects, 
develop communication skills and the culture of 
public speaking and reasoning skills (Vadutova, 
Shevelev, Berestneva, 2014: 131). At the same time, 
the exchange of ideas develops ethical interpersonal 
communication skills. Students’ mental activity is 
instilled with the ability to present knowledge in a 
thoughtful way and a professionally inclined feature.

Teaching self directed work with methodological 
literature is part of the organization of scientific work 
for students on the one hand, and teachers on the 
other. It includes certain requirements for the quality 
of professional literature used and requirements for 
the methodological organization of the educational 
process. First of all, it is provided by careful separation 
of the text material taught for self-formation. The 
second involves the development of a set of tasks and 
skills for self directed work with specialized literature. 
These include the following competencies: the ability 
to identify important sources of information, the 
identification and direction of material in identified 
sources; ability to place and use the material, noting 
the main sources of information; to compile a second 
text (Berestneva, Maruxina, 2004: 86). 

Analyzing the work of linguists, we can conclude 
that the usefulness of self directed work depends 
on the development of students’ mental activity and 
creative abilities, previously acquired knowledge, 
proportionally structured knowledge process, 
the variety of forms and elements of innovation. 
Curricula for language teaching in universities should 
focus on the formation of a free-spirited professional 
with a comprehensive personality and a sense of 
responsibility in order to enhance the useful results 
of language teaching for future linguists. The main 
directions of the development of such literacy and 
skills are the formation of freedom of thought, which 
depends on the comprehensive elite development of 
the individual, the perception of planning, inspection 
and interview subtleties, as well as the ability to use 
the achievements of high information technology. 
According to a number of researchers, the ability of 
students to realize the criteria of self-education and 
thoughtful responsibilities of important knowledge 
and skills is inevitable (Management of self directed 
learning students).

The experience of enlightenment shows that the 
formation of creative freedom of technical university 
students in the process of language learning implies 
the consistent and proportional use of intensity, 
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which embodies a program of regular efforts to 
organize students’ mental activity in language 
acquisition. I think that the developed model will 
create the basis for students to achieve language 
skills to the maximum within the self-educational 
activities of students through thinking activities. 
Naturally, the effectiveness of self directed work 
in the learning process usually depends on the 
conditions of organization, the essence and origin of 
tasks, the intensity of their compilation, the source 
of knowledge, the interdependence of classical and 
modern knowledge in tasks, the level of results and 
other factors (Gerasimenko, 2010: 162). 

It should be noted that according to the analysis 
of students’ work in universities, most of them fully 
understand the goal setting, are aware of the situation, 
have a good idea of the topic, try to be creative. Students 
focus on the syntactic organization of a number of 
language standards, the logical-compositional nature of 
the content, the need to respect the integrity, openness, 
maturity, expressiveness and other characteristics of the 
content. Experience allows us to think in this direction. 
On the other hand, most students do not understand the 
situation well enough, do not have a clear idea of how 
to eliminate any problems that arise, and do not know 
at what level they will be able to present the material 
with confidence. 

Result. To conclude, the organization of students’ 
self directed work depends on understanding the 
intentions, mastering the rules of various interview 
arrangements and rules of conduct in different 
situations, the ability to set the plot line and take it as a 
basis. The knowledge and skills they possess contribute 
to the productivity and efficiency of self directed work, 
to the discovery of a thoughtful and responsible sense 
of free labor in comparison with others, as well as 
to the character of the individual as self-government 
in the exercise of this talent. Based on the analysis 
of scientific sources and applied experience in the 
teaching process on the explained topic, the program 
of free knowledge activity as a process aimed at more 
comprehensive expansion of the active, free use of 
intellectual base in practice. develops. The student’s 
activity in learning languages fluently is characterized 
by the regularity of the interaction with the information 

base through the application of modern technologies, 
as well as its capacity.

From the point of view of the current modern reality, the 
society needs highly qualified specialists who can not only 
adapt to the global world, but also have a leading position, 
active professional and vital position. Higher education has 
a special role to play in the emergence of future profession-
als who have both professional and cultural skills, as well 
as a desire to mature and improve themselves. 

Of course, in order to achieve this, it is impossible 
to reconsider the methodological approaches based 
on the teaching process and the application of modern 
technologies in higher education. In order to solve 
this nuance, it is important to update the conceptual 
principles of teaching in the first place. Because the 
emergence of creative features is impossible with 
the teaching of classical knowledge. A student from 
a literate consumer who is not active in the modern 
education paradigm must find an effective way to 
overcome obstacles and change to an active topic. 

In the current state of the educational process in 
higher education, the self directed workof students 
becomes not only a part of the educational process, 
but also an integral part of it. For this reason, a 
comprehensive analysis and research is important, as 
it is time-consuming to look at the nature and content 
of self directed work in universities, to form a way of 
thinking in students’ language learning. It should be 
noted that the study of the topic under discussion has 
been adapted to modern requirements: globalization 
trends, integration in the modern world today, the need 
for skilled and confident personnel around the world. 

In order to cultivate the creative freedom of future 
professionals, we have tried to develop a model of 
organizing the free educational process of students, to 
help them master the language in higher education. The 
aim was to define the objectives of further research; 
to reveal the essence and structure of self directed 
work; to introduce the concept of organizing the self 
directed workof students in the teaching of languages 
in higher education. Self directed learning techniques 
that stimulate these abilities are being submitted 
extensively and have been expressed to be as effective 
as traditional methods of education while inciting more 
joy and interest among both lecturers and students.
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АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ТРЕНІНГУ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ 
ГРАМОТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ

У статті розглядаються результати впровадження тренінгу формування екологічної грамотності майбутніх 
педагогів професійного навчання у контексті актуальних теоретичних і практичних завдань вищої освіти. Роз-
глянуто поняття екологічної грамотності як здатності людини сприймати й оцінювати стан природних систем, 
вживати відповідних заходів для їх підтримки, відновлення або поліпшення. Виокремлено компоненти досліджува-
ного явища: когнітивний (екологічні знання й уміння), емоційний (ставлення до природи) та поведінковий. 

Встановлено, що однією з важливих педагогічних умов формування екологічної грамотності у професійній 
підготовці є залучення студентів до раціоналізації, технічної творчості, а також використання тренінгових 
програм. Визначено, що у наукових джерелах відсутні достатні дані про дослідження особливостей формування 
екологічної грамотності у фаховій підготовці майбутніх педагогів професійного навчання. Описано особливос-
ті проведення еколого-психологічного тренінгу як інструменту формування екологічної грамотності майбутніх 
педагогів професійного навчання. Основними перевагами обраного інструменту є стимулювання пізнавального 
інтересу та формування сприятливого емоційного фону для продуктивної діяльності. Проаналізовано результа-
ти впровадження тренінгової програми на основі порівняння результатів контрольної та експериментальної 
вибірок. Шляхом визначення відсоткових тенденцій та обчислення t-критерію Стьюдента встановлено значу-
щість зрушень досліджуваних компонентів після проведення експериментального впливу. 

Зроблено висновок про відсутність значущих відмінностей у контрольній вибірці до і після реалізації фор-
мувального експерименту. Виявлено, що особливо значущими є зміни за показниками етичних і прагматичних 
установок у ставленні до природи, когнітивної та поведінкової складової екологічної грамотності, орієнтації на 
самозбереження та природозбереження. Визначено, що подальшими перспективами вивчення проблеми форму-
вання екологічної грамотності у майбутніх педагогів професійного навчання є розробка та перевірка ефектив-
ності спеціальних навчальних курсів відповідно до специфіки освітніх програм.

Ключові слова: екологічна грамотність, когнітивний компонент, емоційний компонент, поведінковий  
компонент, еколого-психологічний тренінг.
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RESULTS ANALYSIS OF THE TRAINING IMPLEMENTATION 
OF FUTURE PROFESSIONAL TEACHERS ECOLOGICAL LITERACY FORMATION

The article considers the results of the training implementation of future professional teachers ecological literacy 
formation in the context of current theoretical and practical tasks of higher education. There was also considered the 
concept of ecological literacy as a person’s ability to perceive and assess the state of natural systems, take appropriate 
measures to maintain, restore or improve them. The components of the studied phenomenon are singled out: cognitive 
(ecological knowledge and skills), emotional (attitude to nature) and behavioral. 

It is established that one of the important pedagogical conditions for the formation of ecological literacy in professional 
training is the involvement of students in rationalization, technical creativity, as well as the usage of training programs. It 
is determined that in scientific sources there are insufficient data on the study of the peculiarities of the ecological literacy 
formation in the professional training of future teachers of vocational training. Peculiarities of conducting ecological and 
psychological training as a tool of forming ecological literacy future teachers of professional training are described. The 
main advantages of the chosen tool are the stimulation of cognitive interest and the formation of a favorable emotional 
background for productive activities. The results of the training program implementation are analyzed on the basis of 
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the results comparison of control and experimental samples. By determining the percentage trends and calculating the 
student’s t-test, the significance of the studied components shifts after the experimental effect was established. 

It is concluded that there are no significant differences in the control sample before and after the implementation of 
the molding experiment. It was found that especially significant are the changes in the indicators of ethical and pragmatic 
attitudes towards nature, cognitive and behavioral components of ecological literacy, focus on self-preservation and 
conservation. It is determined that further prospects of studying the ecological literacy formation problem in future teachers 
of professional training are the development and testing of the special training courses effectiveness in accordance with 
the specifics of educational programs.

Key words: ecological literacy, cognitive component, emotional component, behavioral component,  
ecological-psychological training.

Постановка проблеми. Сучасний світ ставить 
перед суспільством низку викликів, конструк-
тивне подолання яких є запорукою успішного роз-
витку різних напрямів соціальної практики. Осо-
бливо це положення стосується освітньої сфери, 
де врахування специфіки глобальних трансфор-
мацій є необхідною умовою її ефективності. 
У цьому контексті доцільно згадати про еколо-
гічну проблематику, яка останніми роками почала 
визначати специфіку більшості освітньо-профе-
сійних програм у системі вищої освіти України. 
Справді, підготовка висококваліфікованих фахів-
ців своєї справи є не можливою без забезпечення 
формування належних природоохоронних компе-
тентностей.

У положеннях «Концепції екологічної освіти в 
Україні» стверджується, що екологічна освіта як 
системне культурологічне явище має бути спрямо-
вана на формування екологічної культури як компо-
ненту національного і громадянського виховання 
усіх верств населення. У «Національній стратегії 
розвитку освіти України на 2012-2021 роки» зазна-
чається, що зміст і форма сучасної освіти не досить 
орієнтовані на формування у молоді важливих ком-
петентностей, зокрема, екологічної. З огляду на це, 
зростає важливість вивчення явища екологічної 
грамотності та екологічної компетентності, що 
відображається у збільшенні кількості відповідних 
наукових розвідок. 

Попри досить широкий аналіз означеної про-
блематики у наукових джерелах, залишається 
низка не досить розкритих питань, що, зокрема, 
стосуються проблеми формування екологічної 
грамотності в системі підготовки педагогів про-
фесійного навчання. Теоретичне обґрунтування 
проблеми, розроблення й апробація відповідних 
розвивальних стратегій є умовою оптимізації кон-
струювання освітньо-професійних програм педа-
гогів професійного навчання

Аналіз досліджень. Проблема формування 
екологічної грамотності та екологічної компетент-
ності у вищій освіті є досить актуальною у педа-
гогічній науці (Н. Баюрко, Г. Білецька, А. Боль-
шаков, Л. Войтова, В. Єгоров, Є. Каменська,  

Л. Курняк, Л. Лук’янова, Г. Тарасенко,  
А. Флеєнко, А. Хрипунова, Ю. Шапран).

Поняття «екологічна освіта» і «екологічна гра-
мотність» можуть здаватися синонімічними, проте 
між ними є низка істотних відмінностей: якщо еко-
логічну освіту найчастіше сприймають як процес 
отримання знань, то екологічна грамотність – це 
здатність людини сприймати і оцінювати стан при-
родних систем, вживати відповідних заходів для 
їх підтримки, відновлення або поліпшення (Шма-
лей, 1999). Екологічна грамотність – багаторівневе 
поняття, що може розглядатися різновид функціо-
нальної грамотності. Виокремлюють чотири ком-
поненти екологічної грамотності: когнітивний ком-
понент (знання і вміння), емоційне сприйняття й 
екологічно відповідальна поведінка (Горова, 2015).

Слід зазначити, що технології розвитку еколо-
гічної грамотності вдало реалізуються через фор-
мування досвіду практичної діяльності здобувачів 
освіти, зокрема творчої. У цьому контексті однією 
з важливих педагогічних умов формування еколо-
гічної грамотності є залучення студентів до раціо-
налізації, технічної творчості та використання тре-
нінгових програм (Бузенко, 2018). Попри високу 
актуальність дослідження, проблеми формування 
екологічної грамотності в освітньому процесі 
вищої школи залишаються не досить з’ясованими 
питання щодо формування цієї структури у май-
бутніх педагогів професійного навчання.

Мета статті – аналіз результатів впровадження 
тренінгу формування екологічної грамотності в 
освітній процес студентів – майбутніх педагогів 
професійного навчання.

Виклад основного матеріалу. Формувальна 
робота здійснювалася протягом вересня-жовтня 
2020 року зі студентами другого-третього курсів 
факультету технологічної і професійної освіти. 
Загальна кількість тренінгових занять, які відбу-
валися двічі на тиждень (шість зустрічей). Три-
валість одного заняття – 1-1,5 години. Кількісний 
склад учасників тренінгової групи – 20. Гендер-
ний склад тренінгової групи – 13 юнаків і 7 дівчат. 

На нашу думку, обрана форма роботи (а саме 
еколого-психологічний тренінг) була вдалою для 
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формування екологічної грамотності студентів, 
оскільки стимулювала зацікавленість, пізнаваль-
ний інтерес та формувала відповідний емоційний 
фон для продуктивної діяльності.

Для підтвердження ефективності проведеного 
еколого-психологічного тренінгу було здійснено 
порівняльний аналіз результатів первинної й вторин-
ної діагностики показників екологічної грамотності 
студентів. Було сформовано дві вибірки: експери-
ментальну (здійснювався формувальний вплив) та 
контрольну (відсутність впливу). Обидві групи ство-
рено на основі студентів факультету технологічної 
і професійної освіти ГНПУ імені О. Довженка із 
представників спеціальностей, що спрямовані на 
підготовку педагогів професійного навчання. Кіль-
кісний склад груп – 20 осіб (при цьому дотримано 
схожості гендерного та вікового розподілу). 

Первинна діагностика здійснювалася до прове-
дення формувального впливу (на початку вересня 
2020-го), а вторинна – після закінчення експеримен-
тальної роботи (кінець жовтня 2020-го). Як основні 
діагностичні засоби використано вербальну асоціа-
тивну методику «ЕЗОП» (встановлення домінантної 
установки у ставленні до природи), тестові завдання 
на виявлення розвитку когнітивного компоненту 
готовності до природоохоронної діяльності, про-
граму самоаналізу природоохоронної поведінки, 
опитувальник Е-30 для визначення переважаючого 
ставлення до оточуючого світу. Таким чином визна-
чається когнітивний, поведінковий та емоційний 
компоненти екологічної грамотності майбутніх 
педагогів професійного навчання.

Проаналізуємо отримані результати. Першими 
проаналізуємо зміни, що відбулися в природни-
чих установках майбутніх педагогів професій-
ного навчання (табл. 1). Бачимо, що у контрольній 
групі ситуація з розподілом установок у ставленні 
до природи не змінилася. Так, естетична уста-
новка зафіксована у 20% опитаних, когнітивна – у 
одного досліджуваного, етична – в одного опита-
ного після здійснення формувального впливу, а 
прагматична – у 75% до початку експерименту і у 
70% – після закінчення тренінгу.

Аналізуючи результати первинної і вторинної 
діагностики експериментальної групи, можна 
зробити висновки про позитивну динаміку став-
лення до природи після проведення тренінгу. 
Так, естетичну установку ставлення до природи 
зафіксовано у 30% опитаних перед початком і 
після здійснення тренінгових занять. Показники 
дослідницького ставлення зросли несуттєво – із 
5% до 10%. Найбільші зміни спостерігаються 
у динаміці етичної та прагматичної установок. 
Зокрема, відсоток осіб із домінуючою природоо-
хоронною установкою зріс від повної відсутності 
до 40%, а частка досліджуваних із переважанням 
прагматичної, меркантильної установки зменши-
лася із 65% до 25%. Тобто, можна стверджувати 
ефективність тренінгу у плані формування уста-
новок на збереження та охорону природи.

Далі було проаналізовано тенденції когнітив-
ного компоненту екологічної грамотності, зумов-
лені реалізацією тренінгової програми (табл. 2). 
Отримані результати діагностики свідчать, що у 

Таблиця 1
Зміни домінантних установок у ставленні до природи на початку та після експериментального впливу

Домінантна 
установка

Кількість студентів (%)
Контрольна група Експериментальна група

До формувального 
впливу

Після 
формувального 

впливу
До формувального 

впливу
Після 

формувального 
впливу

Естетична 20 20 30 30
Когнітивна 5 5 5 10

Етична 0 5 0 40
Прагматична 75 70 65 20

Таблиця 2
Зміни когнітивного компонента готовності до природоохоронної діяльності  

до початку та після експериментального впливу

Рівень
розвитку 

компоненту

Кількість студентів (%)
Контрольна група Експериментальна група

До формувального 
впливу

Після формувального 
впливу

До формувального 
впливу

Після формувального 
впливу

Низький 85 90 80 30
Середній 15 10 20 65
Достатній 0 0 0 5
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сформованих вибірках перед початком експери-
ментального впливу спостерігалося домінування 
низького рівня екологічних знань. Така ситуація 
може бути пов’язана, зокрема, з недостатньою 
представленістю природничих навчальних дис-
циплін в освітньому процесі майбутніх педагогів 
професійного навчання. 

У контрольній групі перед початком тренінгу 
низький рівень розвитку когнітивного компонента 
екологічної грамотності виявлено у 85%, а серед-
ній – у 15% опитаних. Показово, що в обох групах 
відсутні достатні показники досліджуваного склад-
ника. Вкінці експериментального циклу у контроль-
ній вибірці низький рівень виявлено у 90% студен-
тів, а середній – у 10%. Тобто, отримані результати 
дають підстави стверджувати про стабільність ког-
нітивного компоненту в контрольній групі.

Аналіз результатів первинної й вторинної діа-
гностики експериментальної групи свідчить про 
позитивну динаміку когнітивного компоненту. 
Після проведення екологічного тренінгу показ-
ники низького рівня знизилися із 80% до 30%, а 
середнього – підвищилися із 20% до 65%. Висо-
кий рівень залишився практично без змін (підви-
щився лише в однієї досліджуваної). Звісно, попри 
позитивні трансформації, розроблені заняття є 
недостатніми для підвищення когнітивного ком-
поненту до достатнього рівня або ж інтенсивність 
і тривалість програми вимагає оптимізації. Проте 
без системної зміни освітнього процесу майбутніх 
педагогів професійного навчання у напрямі його 
оптимізації не можливо ефективно підвищити 
когнітивний компонент екологічної грамотності.

Сформованість поведінкового компоненту еко-
логічної грамотності (спрямованість поведінки 
на збереження та захист природи) визначалася на 
основі проведення анкети самоаналізу. При цьому 
низький рівень вказаного компоненту відповідає 
поведінковим виявам, що чинять шкоду оточую-
чому середовищу; середній рівень – фрагментар-
ній екологічній поведінці; високий рівень визна-
чає стабільну природоохоронну поведінку.

Результати первинної і вторинної діагностики 
представлені у таблиці та діаграмах (табл. 3). 
Бачимо, що у контрольній групі низький рівень 
зафіксовано у 25% досліджуваних; середній 
рівень виявлено у 65%; високий рівень діагносто-
вано у 10%. Результати залишилися незмінними 
після здійснення формувального впливу.

Після проведення екологічного тренінгу в 
експериментальній групі виявлено суттєві зміни 
природоохоронної поведінки: низький рівень зни-
зився від 20% до 5%; середній рівень – від 70% 
до 55%; високі показники зросли від 10% до 40% 
опитаних. Отже, отримані результати свідчать про 
ефективність розробленого тренінгу у плані фор-
мування природоохоронної поведінки як склад-
ника екологічної грамотності.

Зміни у ставленні до оточуючого серед-
овища оцінювалися за трьома критеріями: само- 
збереження, природозбереження, соціозбере-
ження (табл. 4). 

Результати діагностики учасників контрольної 
групи є стабільними протягом експериментальної 
роботи: домінування самозбереження виявлено 
у 45% студентів, домінування соціозбереження 

Таблиця 3
Зміни поведінкового компонента екологічної грамотності 

до початку та після експериментального впливу

Рівень
розвитку 

компоненту

Кількість студентів (%)
Контрольна група Експериментальна група

До формувального 
впливу

Після формувального 
впливу

До формувального 
впливу

Після формувального 
впливу

Низький 25 25 20 5
Середній 65 65 70 55
Високий 10 10 10 40

Таблиця 4
Зміни ставлення до оточуючого середовища до початку та після експериментального впливу

Домінуюче
ставлення

Кількість студентів (%)
Контрольна група Експериментальна група

До формувального 
впливу

Після формувального 
впливу

До формувального 
впливу

Після формувального 
впливу

Самозбереження 45 45 50 15
Соціозбереження 45 45 45 45

Природозбереження 10 10 5 40
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також виявлено у 45% здобувачів, природозбере-
ження переважає у 10%. 

В експериментальній вибірці фіксуються зміни 
таких критеріїв: домінування самозбереження 
знижується із 50% до 15% опитаних, водночас 
переважання орієнтації на природозбереження 
зростає з 5% до 40% учасників вибірки. При 
цьому відсоток студентів з домінуванням соціо-
збереження не змінився у процесі експеримен-
тального впливу (залишився на рівні 45%). Отри-
мані результати вказують на позитивний вплив 
еколого-психологічного тренінгу на підвищення 
орієнтації до природозбереження.

Значущість результатів первинної й вторинної 
діагностики у контрольний та експериментальній 
групах було проаналізовано шляхом обчислення 
t-критерію Стьюдента за допомогою програми 
SPSS. Коефіцієнти позначені зірочкою вказу-
ють на рівень значущості – 0,05, а двома зіроч-
ками – 0,01. Встановлено, що у контрольній групі 
за всіма досліджуваними параметрами показники 
не вказують на значущі відмінності після прове-
дення експерименту.

Значущі відмінності в експериментальній 
групі фіксуються за показниками етичних, праг-
матичних установок у ставленні до природи, ког-
нітивного та поведінкового складників екологіч-
ної грамотності, орієнтації на самозбереження та 
природозбереження (табл. 5). Для підтвердження 
ефективності тренінгової програми було обчис-
лено показники t-критерій Стьюдента. Отже, ана-
ліз результатів первинної і вторинної діагностики 

у контрольній та експериментальній вибірках 
свідчить про ефективність розробленого тренінгу 
формування екологічної грамотності майбутніх 
педагогів професійного навчання.

Висновки. Як інструмент формування еко-
логічної грамотності студентів було обрано  
соціально-психологічний тренінг. Вибір такої 
форми роботи було обґрунтовано її ефективністю 
у когнітивних змінах та емоційною привабливістю 
для здобувачів освіти, що інтенсифікує роботу 
учасників та підвищує продуктивність впливу.

Для перевірки ефективності експерименталь-
ного впливу було сформовано дві вибірки – експе-
риментальну та контрольну. У результаті аналізу 
результатів первинної і вторинної діагностики 
було виявлено позитивні зрушення за різними 
компонентами екологічної грамотності: когні-
тивним, емоційним, поведінковим. Особливо 
значущими є зрушення за показниками етичних 
і прагматичних установок у ставленні до при-
роди, когнітивного та поведінкового складників 
екологічної грамотності, орієнтації на самозбере-
ження та природозбереження. Тобто, розроблений 
тренінг формування екологічної грамотності для 
майбутніх педагогів професійного навчання про-
демонстрував свою ефективність.

Подальші перспективи вивчення проблеми 
формування екологічної грамотності у майбут-
ніх педагогів професійного навчання вбачаємо у 
розробці та перевірці ефективності спеціальних 
навчальних курсів відповідно до специфіки освіт-
ніх програм.

Таблиця 5
Показники t-критерію Стьюдента за досліджуваними параметрами

Досліджувані параметри
Показники t-критерію Стьюдента

Контрольна група Експериментальна група
Естетична установка 0,09 0,11
Когнітивна установка 0,08 0,12

Етична установка 0,07 2,94**
Прагматична установка 0,09 2,71*

Когнітивна складова 0,1 2,64*
Поведінкова складова 0,11 3,01**

Самозбереження 0,03 2,51*
Соціозбереження 0,02 0,11

Природозбереження 0,02 2,64*
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СТРУКТУРНО-ПЕДАГОГІЧНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ 
ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 
ДО ТРЕНЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ІГРОВИХ ВИДАХ СПОРТУ

У процесі дослідження на основі використання педагогічного моделювання розроблено структурно-педаго-
гічну модель формування готовності майбутніх вчителів фізичної культури до тренерської діяльності в ігрових 
видах спорту. 

Метою дослідження стало розкриття сутності структурно-педагогічної моделі формування готовності 
майбутніх вчителів фізичної культури до тренерської діяльності в ігрових видах спорту. До складу моделі уві-
йшли такі блоки: мотиваційно-цільовий (мета, завдання, принципи, підходи), процесуально-діяльнісний (педаго-
гічні умови, навчальні дисципліни, методи), оцінювально-результативний (компоненти, рівні, результат). Обрано 
загально-дидактичні принципи (свідомості та активності; наочності, доступності та індивідуалізації, систе-
матичності), принципи фізичного виховання (принцип гармонійного розвитку особистості, принцип зв’язку із 
життєдіяльністю, принцип оздоровчої спрямованості), підходи (компетентнісний, особистісно-орієнтований, 
акмеологічний та діяльнісний). 

Методи навчання поділені за джерелом знань на словесні (пояснення, розповідь, бесіда, лекція, дискусія); 
наочні (демонстрація, показ); практичні (вправи, практичні заняття); за рівнем пізнавальної діяльності (пояс-
нювально-ілюстративні, проблемні, частково-пошукові, дослідницькі засоби, форми). 

Конкретизовано компоненти готовності майбутніх вчителів фізичної культури до тренерської діяльності в 
ігрових видах спорту (мотиваційний, науково-теоретичний, практичний, психофізіологічний і фізичний), уточ-
нено критерії та визначено показники за високим (творчим), середнім (репродуктивним) і низьким (стихійним) 
рівнями. Розроблена структурно-педагогічна модель формування готовності майбутніх вчителів фізичної куль-
тури до тренерської діяльності найбільш повно відображає розвиток досліджуваного феномена.

Ключові слова: вчитель фізичної культури, структурно-педагогічна модель, тренерська діяльність, ігрові 
види спорту.
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Сопотницька О., Машталер I. Структурно-педагогiчна модель формування готовностi...

STRUCTURAL AND PEDAGOGICAL MODEL OF FORMATION OF READINESS 
OF FUTURE TEACHERS OF PHYSICAL CULTURE 

FOR COACHING ACTIVITI IN GAME SPORTS

In the course of research on the basis of the use of pedagogical modeling, a structural and pedagogical model for 
the formation of the readiness of future teachers of physical culture is developed to coaching activities in gaming sports. 

The purpose of the study was the disclosure of the essence of the structural and pedagogical model of the formation 
of future teachers of physical culture to coaching activity in gaming sports. The model includes the following blocks: 
motivational-target (purpose, tasks, principles, approaches), procedural-activity (pedagogical conditions, educational 
disciplines, methods), evaluation-productive (components, levels, result). 

The general scientific principles (consciousness and activity; visibility, availability, systematics), principles of 
physical education (the principle of harmonious development of personality, the principle of communication with the life, 
the principle of health orientation), approaches (competent, personally oriented, acmeological and activity) are chosen. 
Training methods are divided by the source of knowledge on verbal (explanation, story, conversation, lecture, discussion); 
on visual (demonstration, show); for practical (exercises, practical classes); by level of cognitive activity (explanatory 
illustrative, problem, partial search, research, forms). 

The components of the readiness of future teachers of physical culture to coaching activity in gaming sports 
(motivational, scientific and theoretical, practical, psychophysiological and physical) are specified, the criteria and 
indicators for high (creative), medium (reproductive) and low (spontaneous) levels are specified. Thus, a structural and 
pedagogical model for the formation of the readiness of future teachers of physical culture to coaching activity is most 
fully reflecting the development of the studied phenomenon.

Key words: physical education teacher, structural-pedagogical model, coaching activity, game sports.

Постановка проблеми. Багатогранність про-
фесійної діяльності тренера з ігрових видів спорту 
(волейболу, баскетболу, гандболу, футболу) вимагає 
від фахівців використовувати у своїй практичній 
діяльності положення спортивної та професійної 
педагогіки, теорії та методики спортивного тре-
нування, теорії та методики обраного виду спорту, 
анатомії, фізіології, біохімії, біомеханіки, спор-
тивної медицини, психології. Проблема полягає у 
тому, що як тільки тренер увійшов у спортивний 
зал, він відразу стає для гравців команди фахівцем 
із конкретного ігрового виду спорту, спортивним 
педагогом і психологом, фізіологом, спортивним 
лікарем, соціальним партнером. Головне завдання 
його спортивної діяльності полягає в досягненні 
спортивного результату та перемоги у змаганнях. 

Отже, високопрофесійний та успішний тренер з 
ігрових видів спорту повинен глибоко та різнобічно 
знати свій вид професійної діяльності, обраний 
ним вид спорту в усіх його нюансах, вміти готувати 
своїх спортсменів до змагань. Тобто, без належного 
рівня сформованості показників мотиваційного, 
науково-теоретичного, практичного, психофізіо-
логічного та фізичного компонентів готовності до 
тренерської діяльності вчитель фізичної культури 
не зможе підготувати ігрову команду з волейболу, 
баскетболу, гандболу, футболу.

Аналіз останніх досліджень. У науковій літе-
ратурі всебічно висвітлено загальні аспекти під-
готовки майбутніх вчителів фізичної культури 
(А. Воронов, М. Карченкова, А. Конох, О. Проні-
ков, Л. Сущенко, О. Тимошенко, Б. Шиян), дослі-
джено можливості компетентнісного підходу у 

формуванні професіоналізму вчителів фізичної 
культури (В. Зданюк, О. Онопрієнко, Н. Самсу-
тіна, В. Троценко, Н. Фазлєєв, А. Чепелюк), проа-
налізовано психолого-педагогічні підходи до фор-
мування готовності вчителів фізичної культури 
до різних видів професійної діяльності (К. Дроз-
дова, Є. Жуковський, Р. Карпюк, М. Карченкова, 
О. Котова, Р. Маслюк).

Останніми десятиліттями науковці 
(Ж. Бережна, А. Блєєр, Н. Волянюк, І. Гріго-
ровіч, Т. Міхайлова, Є. Романіна, О. Чугрєєва) 
активно вивчають професійну діяльність тре-
нера. Встановлено, що психолого-педагогічні 
аспекти професіоналізму тренера висвітлено у 
працях О. Басенка, Є. Заколодної, П. Кандиби, 
О. Нагорняк, Т. Полякової, Г. Проценко, В. Федо-
рова. У дослідженні К. Маркова проаналізовано 
професійну підготовку майбутніх тренерів з ігро-
вих видів спорту. Загальні механізми формування 
готовності майбутніх вчителів фізичної культури 
до тренерської діяльності висвітлено у роботах 
О. Ємця, О. Когана, А. Сватьєва, О. Свєртнєва.

Метою статті стало розкриття сутності струк-
турно-педагогічної моделі формування готовності 
майбутніх вчителів фізичної культури до тренер-
ської діяльності в ігрових видах спорту.

Виклад основного матеріалу. У багатьох 
навчальних закладах України педагогічне моде-
лювання фахівця активно використовується для 
опису видів професійної діяльності, опису функ-
цій, які повинен виконувати майбутній фахівець 
на своєму робочому місці. На основі педаго-
гічного моделювання визначається необхідний  
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перелік теоретичних знань, вмінь і навичок. Зага-
лом кінцевою метою педагогічного моделювання 
є розробка моделі фахівця як аналога його діяль-
ності, що дозволить йому отримати конкретний 
опис професійної діяльності, сприятиме вияв-
ленню невідповідностей між підготовкою та кон-
кретною діяльністю.

Обґрунтуємо, чому ми використовуємо тер-
мін «структурно-педагогічна модель». Вважаємо, 
що модель є структурною, оскільки складається 
із сукупності структурних блоків, між якими є 
чіткий взаємозв’язок. Досягнення високого рівня 
сформованості готовності випускника педагогіч-
ного ВНЗ до професійної діяльності може бути 
здійснене лише за організації освітнього процесу 
як цілісного системного комплексу, що складається 
із взаємопов’язаних структурних елементів. При 
цьому принципи, закони чи порядок зв’язку цих 
елементів створюють чітку внутрішню структуру. 
Розроблену модель вважаємо педагогічною, бо в її 
основу покладено педагогічні аспекти формування 
готовності, а головним детермінантом її дієвості 
виступають виокремлені педагогічні умови.

В основу практичної діяльності з розробки 
структурно-педагогічної моделі було покладено 
поради А. Маркової (Маркова, 1995: 55–63), яка 
підкреслює, що за змістом модель у розгорнутому 
вигляді повинна включати характеристики осо-
бистості, які повинні вдосконалитися під час екс-
периментального дослідження та яким повинна 
підкорятися дослідна робота. Зокрема, у дослі-
дженні взято до уваги дві поради авторки щодо 
розробки моделі, а саме:

1. За структурою розроблена модель повинна 
містити у збалансованому вигляді окремі «блоки», 
які зумовлюють цілі та засоби, що впливають на 
результати.

2. За функціями вона повинна бути прогнос-
тичною та передбачати можливість оновлення 
кожного із виокремлених блоків на основі збалан-
сованих і чітких взаємозв’язків між ними.

Отже, структурно-педагогічна модель перед-
бачає сукупність мотиваційно-цільового, проце-
суально-діяльнісного, оцінювально-результатив-
ного структурних блоків (рис. 1).

Мотиваційно-цільовий блок включає мету, 
завдання, підходи та принципи, на основі яких 
реалізовується процес підготовки майбутніх вчи-
телів фізичної культури до тренерської діяль-
ності в ігрових видах спорту. До процесуально-
діяльнісного блоку включено педагогічні умови, 
навчальні дисципліни, методи, форми та засоби 
підготовки майбутнього вчителя до тренерської 
діяльності. Оцінювально-результативний блок 

охоплює компоненти, критерії, рівні сформова-
ності готовності майбутнього вчителя фізичної 
культури до тренерської діяльності та очікуваний 
результат.

Перший складник мотиваційно-цільового 
блоку – це мета, яка сформульована нами 
так – забезпечити формування готовності май-
бутніх вчителів фізичної культури до тренерської 
діяльності в ігрових видах спорту на засадах осо-
бистісно-орієнтованого навчання.

На основі цієї мети були поставлені конкретні 
завдання у процесі професійної підготовки май-
бутніх вчителів до тренерської діяльності:

– проаналізувати професійну діяльність тре-
нера у порівнянні з професійною діяльністю вчи-
теля фізичної культури та з’ясувати особливості 
професійної діяльності тренера в ігрових видах 
спорту;

– дослідити зміст готовності майбутніх вчите-
лів фізичної культури до тренерської діяльності 
в ігрових видах спорту та конкретизувати компо-
ненти, критерії, показники та рівні й визначити 
стан її сформованості;

– визначити потенціал особистісно-орієнтова-
ного навчання у формуванні готовності майбутніх 
вчителів фізичної культури до тренерської діяль-
ності в ігрових видах спорту;

– виявити й теоретично обґрунтувати педа-
гогічні умови формування готовності майбутніх 
вчителів фізичної культури до тренерської діяль-
ності з ігрових видів спорту;

– розробити структурно-педагогічну модель 
формування готовності майбутніх вчителів фізич-
ної культури до тренерської діяльності в ігрових 
видах спорту та експериментально перевірити 
ефективність обґрунтованих педагогічних умов і 
структурно-педагогічної моделі.

Центральне місце у мотиваційно-цільовому 
блоці посідають підходи, які, на думку науковців 
(Арєф’єв, Єдинак, 2001), виступають як методо-
логічна основа дослідження та спрямовують май-
бутнього фахівця на реалізацію у своїй діяльності 
певної сукупності взаємопов’язаних цілей відпо-
відно до вимог освітньої парадигми. До основних 
підходів віднесено компетентнісний, особистісно-
орієнтований, акмеологічний і діяльнісний.

На основі узагальнення напрацювань науков-
ців було обрано конкретні загально-дидактичні 
принципи, які ми вважаємо за доцільне покласти 
в основу формування готовності майбутніх вчите-
лів фізичної культури до тренерської діяльності в 
ігрових видах спорту, а саме: свідомості та актив-
ності; наочності, доступності та індивідуалізації, 
систематичності. Дамо їм характеристику.
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Рис. 1. Структурно-педагогічна модель формування готовності  
майбутніх вчителів фізичної культури до тренерської діяльності в ігрових видах спорту  

МОТИВАЦІЙНО-ЦІЛЬОВИЙ БЛОК 

 

 
Мета: забезпечити формування готовності майбутніх вчителів фізичної культури  

до тренерської діяльності в ігрових видах спорту  
на засадах особистісно-орієнтованого навчання. 

Принципи: загальнодидактичні (свідомості та активності, 
наочності, доступності та індивідуалізації, систематичності);  

принципи формування фізичної культури (гармонійного розвитку 
особистості, зв’язку із життєдіяльністю, оздоровчої 

спрямованості); принципи особистісно-орієнтованої освіти 
(природодоцільності; культуродоцільності; індивідуально-

особистісного підходу; ціннісно-смислової спрямованості освіти; 
зв’язку навчання із вихованням). 

Підходи: 
компетентнісний, 

особистісно-
орієнтований, 

акмеологічний, 
діяльнісний 

Завдання: розвинути мотиваційну сферу та вдосконалити ціннісні орієнтації, 
підвищити рівень теоретичних знань у галузі тренерської діяльності  

в ігрових видах спорту; удосконалити якість сформованих вмінь і навичок  
у тренерській діяльності; забезпечити стійкість до стресових ситуацій 

 і професійну працездатність; покращити рівень фізичної підготовленості  
в ігрових видах спорту. 

ОЦІНЮВАЛЬНО-РЕЗУЛЬТАТИВНИЙ БЛОК 

Результат: сформованість готовності майбутніх вчителів фізичної культури  
до тренерської діяльності в ігрових видах спорту. 

Компоненти: 

психофізіологічний фізичний 

мотиваційний науково-теоретичний практичний 

Рівні: 

високий (творчий) середній (репродуктивний) низький (стихійний) 

ПРОЦЕСУАЛЬНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ БЛОК 
Навчальні дисципліни: «Спортивні ігри 

та методика їх викладання»; «Вступ до 
спеціальності», «Спортивно-педагогічне 
вдосконалення в обраному виді спорту», 
«Педагогічна майстерність»; «Загальна 

теорія підготовки спортсменів»; 
«Практикум зі спортивних ігор». 

Форми: індивідуальна та групова. 

Засоби: фізичні вправи, практичні 
завдання, тренінги, спортивні ігри, 

навчальні посібники, тестові завдання на 
паперових носіях, комп’ютерне тестування, 

мультимедійний супровід. 

Методи: за джерелом знань: словесні 
(пояснення, розповідь, бесіда, лекція, 

дискусія); наочні (демонстрація, показ); 
практичні (вправи, практичні заняття); за 

рівнем пізнавальної діяльності: 
пояснювально-ілюстративні, проблемні, 

частково-пошукові, дослідницькі. 

Педагогічні умови: 
1) створення особистісно-
орієнтованого освітнього 

середовища на основі професійно-
спрямованої мотивації на ігрові 

види спорту; 
2) удосконалення самостійної 
роботи майбутніх фахівців в 

опануванні ігрових видів спорту на 
основі особистісно-орієнтованого 

навчання; 
3) розробка та використання 

комплексу тренінгових вправ у 
підготовці майбутніх фахівців з 

ігрових видів спорту; 
4) забезпечення вибору власної 

освітньої траєкторії з урахуванням 
рівня навченості, здібностей та 
індивідуальних особливостей; 
5) налагодження соціального 

партнерства під час удосконалення 
фізичної підготовки в ігрових 

видах спорту. 
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Принцип свідомості та активності передба-
чає визначення шляхів творчої співпраці викла-
дача та студентів при досягненні цілей навчально-
виховної діяльності. Його сутність полягає у 
формуванні в майбутніх фахівців стійкої потреби 
в оволодінні цінностями фізичної культури та сти-
мулюванні прагнення до самовдосконалення як 
тренера з ігрових видів спорту.

Принцип наочності надзвичайно важливий в 
ігрових видах спорту. У волейболі, баскетболі, ганд-
болі та футболі не можливо обійтися без наочного 
показу сутності рухових дій, біомеханічних законо-
мірностей їх побудови. Він передбачає формування 
у студентів точного чуттєвого образу, техніки, так-
тики, фізичних спроможностей, що виявляються не 
тільки за зоровими відчуттями, а й за сукупністю 
відчуттів, які надходять з інших органів чуття: 
слуху, вестибулярного апарату, рецепторів м’язів. 
Основними формами чуттєвого пізнання у реалі-
зації принципу наочності є чуття, сприйняття та 
уявлення. Відчуття відображають окремі власти-
вості фізичних вправ (наприклад, швидко, сильно, 
повільно, слабко). У результаті багаторічних трену-
вань кваліфіковані спортсмени набувають здатності 
до тонких диференційованих відчуттів під час вико-
нання спеціалізованих рухових дій.

Принцип доступності та індивідуалізації 
передбачає визначення стимулюючої міри склад-
ності педагогічного завдання у процесі опану-
вання студентами функцій тренера з ігрових 
видів спорту, враховуючи особливості статі, стану 
здоров’я та рівня теоретичної й практичної під-
готовленості. Доступність залежить як від мож-
ливостей студентів, так і об’єктивних труднощів, 
які виникають під час виконання завдань коор-
динаційної складності, надмірної енергоємності, 
небезпеки.

Принцип систематичності передбачає побу-
дову навчально-виховного процесу у вигляді 
певного алгоритму, що забезпечує логіку і 
взаємозв’язок різних аспектів управління. Він 
вимагає, щоб процес формування готовності май-
бутніх вчителів фізичної культури до тренерської 
діяльності в ігрових видах спорту не зводився до 
проведення епізодичних, розрізнених заходів, а 
здійснювався безперервно та послідовно.

Зазначимо, що процес формування готовності 
майбутніх вчителів фізичної культури до тренер-
ської діяльності в ігрових видах спорту базувався 
на принципах фізичного виховання. У цьому кон-
тексті за основу було прийнято погляди Т. Круце-
вич (Круцевич, 2003: 50–51), яка виділяє принципи 
формування фізичної культури. До цих принципів 
віднесено принцип гармонійного розвитку осо-

бистості, який полягає у тому, що фізична куль-
тура в житті людини повинна займати відповідне 
місце, з потребами суспільства, з інтересами самої 
особистості; принцип зв’язку з життєдіяльністю 
відіграє прикладну функцію фізичної культури 
в суспільстві – підготовлює членів суспільства 
до діяльності у сфері виробництва, а за необхід-
ності – і до участі у військово-бойових діях, забез-
печує безпечний рівень життєдіяльності; принцип 
оздоровчої спрямованості відображає гуманіс-
тичну спрямованість культури у суспільстві. Суть 
цього принципу полягає в тому, що фізична куль-
тура повинна сприяти зміцненню здоров’я, тому 
має спонукати руховим діям, розвитку фізичних 
здібностей і вихованню особистих якостей.

Наповнення процесуально-діяльнісного блоку 
структурно-педагогічної моделі зумовлено тим, 
що вища фізкультурна освіта потребує інновацій-
них змін у професійній підготовці фахівців, мета 
діяльності яких передбачає забезпечення форму-
вання фізично культурної, а не просто тілесно 
здорової людини, здатної здійснювати і забезпе-
чувати на всіх рівнях педагогічно організоване 
фізкультурне виховання. 

Науковці констатують, що за всіма показни-
ками більш освічені фахівці мають більш висо-
кий рейтинг і в плані задоволеності професією, і в 
плані професійного вдосконалення, і в плані пер-
спектив кар’єрного зростання. Цей аспект насам-
перед враховувався нами під час формування 
готовності майбутніх вчителів фізичної культури 
до тренерської діяльності у системі вищої освіти 
через процесуально-діяльнісний складник моделі. 
У цьому зв’язку провідним елементом мають 
виступати педагогічні умови, які виокремлено 
на засадах особистісно-орієнтованого навчання 
(Сопотницька, 2015: 114).

Отже, чільне місце відведено таким педагогіч-
ним умовам:

– створення особистісно орієнтованого освіт-
нього середовища на основі професійно-спрямо-
ваної мотивації на ігрові види спорту;

– удосконалення самостійної роботи майбут-
ніх фахівців в опануванні ігрових видів спорту на 
основі особистісно-орієнтованого навчання;

– розробка та використання комплексу тре-
нінгових вправ у підготовці майбутніх фахівців з 
ігрових видів спорту;

– забезпечення вибору власної освітньої траєк-
торії з урахуванням рівня навченості, здібностей 
та індивідуальних особливостей;

– налагодження соціального партнерства під 
час удосконалення фізичної підготовки в ігрових 
видах спорту.
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Зазначимо, що впроваджувалися вони під час 
вивчення студентами таких навчальних дисциплін: 
«Вступ до спеціальності» (1 семестр, 2,5 кре-
дити), «Спортивні ігри та методика їх викла-
дання» (2-4 семестри, 6 кредитів); «Гандбол»  
(6 семестр, 1,5 кредитів); «Педагогічна майстер-
ність» (7 семестр, 3 кредити); «Загальна теорія 
підготовки спортсменів» (8 семестр, 2 кредити); 
«Практикум зі спортивних ігор» (8 семестр, 3 кре-
дити); «Спортивно-педагогічне удосконалення в 
обраному виді спорту» (1-8 семестр, 9,5 кредитів). 
Загалом навчальні дисципліни нами обиралися з 
тих міркувань, щоб охопити весь цикл навчання 
бакалаврів. Під час формування готовності ми 
прагнули, щоб на кожному році навчання вивчали 
дисципліну, яка була б безпосередньо дотична до 
авторського бачення процесу формування готов-
ності майбутніх вчителів фізичної культури до 
тренерської діяльності в ігрових видах спорту.

Для практичного впровадження виокремлених 
педагогічних умов було прийнято рішення про 
доцільність внесення у структурно-педагогічну 
модель конкретних методів навчання. Зокрема, 
методи навчання розглядалися як «способи упо-
рядкованої взаємозумовленої діяльності викла-
дачів і студентів, організації пізнавальної діяль-
ності, спрямованої на розв’язання завдань освіти, 
виховання та розвитку в процесі навчання» (Якса, 
2007: 187). Без методів навчання, на думку Н. Якси 
(Якса, 2007: 187), не можливо досягнути постав-
леної мети, реалізувати запланований зміст, адже 
вони розглядаються як проміжна ланка між цілями 
та результатом навчання. У своєму дослідженні 
ми виходили з постулату О. Вишневського про 
те, що вибір методів є вирішальним у побудові 
навчання, адже вони визначають «головну техніку 
навчального процесу» (Вишневський, 2008: 135).

У практичному аспекті методи навчання поді-
лено за джерелом знань на словесні (пояснення, роз-
повідь, бесіда, лекція, дискусія); наочні (демонстра-
ція, показ); практичні (вправи, практичні заняття). 
За рівнем пізнавальної діяльності було використано 
такі групи методів: пояснювально-ілюстративні, 
проблемні, частково-пошукові, дослідницькі.

Як вагомий чинник процесуально-діяльніс-
ного блоку структурно-педагогічної моделі були 
конкретні форми і засоби, які використовуються у 
процесі професійної підготовки майбутніх вчите-
лів фізичної культури до тренерської діяльності в 
ігрових видах спорту. Отже, з метою впровадження 
педагогічних умов були використані індивідуальна 
та групова форми роботи, які в нашому баченні мати-
муть суттєвий вплив на формування усіх компонен-
тів готовності та позитивно впливатимуть на рівень 

самооцінки фізичних якостей і здібностей майбут-
нього фахівця як спортивного тренера. До засобів 
навчання, які плануємо використати у формуванні 
готовності майбутніх вчителів фізичної культури 
до тренерської діяльності в ігрових видах спорту, 
віднесено фізичні вправи, практичні завдання, тре-
нінги, спортивні ігри, навчальні посібники, тестові 
завдання на паперових носіях, комп’ютерне тесту-
вання, мультимедійний супровід.

В оцінювально-результативний блок струк-
турно-педагогічної моделі включено компоненти, 
критерії, рівні готовності та результат. Зокрема, очі-
куємо вдосконалення мотиваційного, науково-тео-
ретичного, практичного, психофізіологічного та 
фізичного компонентів готовності. Уточнимо, що 
мотиваційний компонент включає мотиви, які спо-
нукають до діяльності у сфері фізичної культури і 
спорту, а саме діяльності тренера-викладача, бажання 
стати висококваліфікованим тренером з ігрових видів 
спорту, одержати роботу, прагнення до саморозвитку, 
самовиховання й професійного вдосконалення, сис-
тематичне ведення здорового способу життя. 

Науково-теоретичний компонент готовності 
складається з теоретичних знань, які є основою 
для практичних дій. Суть практичного компо-
нента полягає в наявності сформованих у май-
бутнього тренера професійних вмінь і навичок. 
Психофізіологічний компонент забезпечує про-
фесійну працездатність тренера, здатність вільно 
керувати своєю поведінкою і поведінкою інших, 
впевнено і наполегливо продовжувати розпочату 
справу, бути врівноваженим, витриманим і стій-
ким до стресових ситуацій. До змісту фізичного 
компонента діяльності тренера належать стан 
здоров’я та фізичного розвитку відповідно до 
вимог професійної діяльності.

Ефективність підготовки майбутніх вчителів 
фізичної культури до тренерської діяльності ми оці-
нюємо на основі таких критеріїв: стійкий інтерес 
до навчального процесу; прагнення до реалізації 
власного професійного потенціалу тренера з ігро-
вих видів спорту (мотиваційний компонент); зна-
ння про загальні підходи до організації тренерської 
діяльності; ступінь оволодіння знаннями, необхід-
ними для виконання майбутньої професійної діяль-
ності тренера з ігрових видів спорту (науково-тео-
ретичний компонент); оволодіння організаційними 
вміннями; оволодіння комунікативними вміннями 
(практичний компонент); стійкість до стресових 
ситуацій; професійна працездатність майбутнього 
тренера з ігрових видів спорту (психофізіоло-
гічний компонент); рівень загальної та спеціаль-
ної фізичної підготовленості студентів з ігрових 
видів спорту; ступінь сформованості спеціальних  
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рухових вмінь і навичок студентів, необхідних для 
виконання функцій тренера з ігрових видів спорту 
(фізичний компонент).

Залежно від ступеня сформованості готовності 
вчителя фізичної культури до тренерської діяль-
ності в ігрових видах спорту виділено три рівні 
готовності: високий (творчий), середній (репро-
дуктивний) і низький (стихійний). Вважаємо, що 
лише високий і середній рівні можна вважати 
належними, тоді як низький рівень готовності не 
забезпечує можливості майбутньому фахівцеві 
виконувати функції тренера.

Висновки. Таким чином, вважаємо, що розро-
блена структурно-педагогічна модель формування 
готовності майбутніх вчителів фізичної культури 
до тренерської діяльності найбільш повно відо-
бражає розвиток досліджуваного феномена. Усі 
структурні складники розглядаємо як елементи 
цілісного процесу, що забезпечують найкращий 
результат для кожного окремого студента, який у 
майбутньому планує працювати на посаді тренера 
з ігрових видів спорту.

Перспективи подальших досліджень вбачаємо 
у пошуку напрямів реалізації розробленої моделі.
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ІННОВАЦІЙНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ 
СУЧАСНОГО МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ ФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

У статті йдеться про важливість і переваги використання інноваційних засобів у навчанні іноземних мов, 
що забезпечує розвиток комунікативних, професійних і творчих компетенцій та стимулює потребу майбутнього 
учителя-філолога у самоосвіті. Виявлено, що впровадження інноваційних засобів навчання іноземних мов позитив-
но впливає на мотивацію майбутнього фахівця філологічних спеціальностей і на кінцевий результат навчання – 
рівень оволодіння мовою. Проаналізовано використання інноваційних методів навчання майбутнього фахівця філо-
логічних спеціальностей у професійній діяльності. Визначено, що основне завдання викладача – пробудження та 
розвиток інтересу студентів до саморозвитку, пізнання, навчання, використовуючи інноваційні засоби навчання; 
підвищення рівня професійної компетентності майбутніх філологів для створення і просування методичного гра-
мотного контенту. Проведене дослідження показало недостатній рівень обізнаності та готовності майбутнього 
фахівця філологічних спеціальностей до застосування інноваційних нововведень доповненої реальності у власній 
освітній діяльності, сильні та слабкі сторони такого нововведення. З’ясовано, що використання інноваційних засо-
бів навчання під час вивчення англійської мови дає змогу побудувати нову модель навчання, де домінантне міс-
це належить майбутньому фахівцю філологічних спеціальностей. Упровадження всього комплексу інноваційних 
методів і засобів у навчальний процес ЗВО з урахуванням їх доцільного поєднання є соціально значущим аспектом у 
формуванні творчої особистості майбутнього фахівця філологічних спеціальностей.

На основі вивчення змісту підготовки учителів філологічних спеціальностей до професійної діяльності в інно-
ваційному освітньому середовищі у структурі закладу вищої освіти визначено, що вона є складником у змісті 
відповідних методологічних концепцій, вимагає від філолога професійно значущих знань, умінь і навичок, спеці-
альних особистісних якостей і здібностей, набуття досвіду для успішної професійної діяльності в інноваційному 
освітньому середовищі. Проаналізовано використання інноваційних методів навчання учителів-філологів у про-
фесійній діяльності.

Ключові слова: професійна діяльність, інноваційне освітнє середовище, мультимедійні  технології,  
інформаційна компетенція, фахівець філологічних спеціальностей.
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INNOVATION EDUCATIONAL ENVIRONMENT 
AS A BASE OF DEVELOPMENT OF INNOVATION PERSONALITY 
OF FUTURE SPECIALISTS OF PHILOLOGICAL SPECIALITIES

The article deals with the importance and advantages of using innovation means in the teaching of foreign languages, 
which provides the development of communicative, professional and creative competences and stimulates the need of 
future teacher-philologist self-education. The implementation of innovation means of teaching of foreign languages have 
a positive effect at motivation of future specialist of philological specialties and the end result of learning – level of 
language acquisition is detected in it. The using of innovation methods of teaching of future specialist-philologists in the 
professional activity is analyzed. It is determined that the main task of the teacher is the awakening and development of 
students’ interest in self-development, knowledge and learning, using of innovation means; raising the level of professional 
competence of future philologists to create and promote methodically literature content. The study showed an insufficient 
level of awareness and willingness of future teacher of philological specialties to apply augmented reality innovation 
technologies in their own educational activities, the strengths and weakness of this innovation. The use of innovative 
teaching means of teaching during learning of English allows building a new model, where the dominant place belongs 
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of future specialist of philological specialties is determined in it. Implementation of the whole complex of innovation 
methods and means in teaching process with using their appropriate combination is social significant aspect in formation 
of creative personality of future specialist of philological specialties.

The role of innovation educational environment in professional activity of future teachers-philologists, content 
corresponding methodological concepts, types of information competences, which have of teachers-philologists for effective 
realization of professional responsibilities in future are determined in the article. Functions of innovation educational 
environment and its capabilities for improving of education quality of teachers the philology specialty revealed in it. The 
connection between innovation educational environment and formation of bases the pedagogical mastership is defined. The 
using of innovation methods of teaching of teachers-philologists in the professional activity is analyzed.

Key words: innovation educational environment, multimedia technologies, information competence, professional 
activity, specialist of philological specialties.

Постановка проблеми. В умовах соціальних 
та економічних змін у суспільстві одним із важ-
ливих завдань освіти є реформування педагогіч-
ної освіти,  розрахованої на всебічну підготовку 
професійної діяльності вчителя-філолога, який 
здатний працювати з новітніми досягненнями на 
національному та світовому рівнях, прагнучи до 
постійного саморозвитку та самовдосконалення 
в нових умовах розвитку держави. У міжнарод-
них документах: Лісабонській конвенції, Болон-
ській декларації, Всесвітній декларації про вищу 
освіту XXI століття, Загальноєвропейських реко-
мендаціях із мовної освіти акцентується увага 
про створення нового інформаційно-навчального 
простору. У нових умовах професійної діяльності 
фахівець філологічних спеціалізацій переосмис-
лює свою роль щодо процесу навчання мови й 
мовлення,  розуміння мовних одиниць як осно-
вного засобу навчання,  усвідомлює різноманіт-
ність існування мови в різних формах, видах, на 
різних носіях.

Аналіз науково-педагогічних джерел, навчаль-
них планів, програм ЗВО засвідчив, що на сучас-
ному етапі є  деяка розбіжність у судженнях 
науковців щодо питання підготовки вчителів філо-
логічних спеціальностей до професійної діяль-
ності в інноваційному освітньому середовищі, 
яка має низку певних особливостей, що засвідчує 
актуальність такої проблеми.

В освітньому процесі сучасного  закладу 
вищої освіти першочерговим завданням виступає 
професійна підготовка студентів-філологів, що 
включає запровадження інформаційно-комуні-
каційних технологій у галузі навчання та викла-
дання: здатність приймати науково обґрунтовані 
рішення, організацію нових форм засвоєння 
нової сучасної інформації. Освітня політика у 
галузі вивчення іноземних мов спрямована на 
розвиток тих умінь і навичок, які дозволяють 
бути мобільними, компетентними, обізнаними, 
тому велика увага приділяється різним формам 
тестового контролю, використанню мультиме-
дійних засобів у процесі викладання іноземних 

мов, online-лекціям, віртуальним школам, спря-
мованим на подолання часових і просторових 
факторів освітнього процесу. Завдання закладів 
вищої освіти –  розробити навчально-методичне 
й програмно-апаратне забезпечення дистанцій-
ного навчання, розвинути мережу віртуальних 
наукових та освітніх лабораторій, інформаційних 
ресурсів навчально-наукового характеру, електро-
нних бібліотек (інформаційних кейсів із вивчених 
дисциплін), репозитаріїв тощо (Козак, 2012: 37). 
Створюються нові центри освітніх технологій, 
науково-освітні мережі зі значним інтелектуаль-
ним змістом: бази даних та інформація з різних 
напрямів науки й освіти, електронною бібліоте-
кою, системою пошуку інформації, забезпечення 
віддаленого користування потужними електро-
нними освітніми ресурсами (Zoom, Teams, Google 
classes), роботою в режимі віртуальних наукових і 
освітніх лабораторій, здійснення мультисервісної 
обробки інформації.

Аналіз досліджень. Численні розвідки щодо 
вдосконалення системи стратегічного управління 
вищою освітою шляхом сучасних інформаційних 
технологій, управління інноваційним потенціа-
лом представлені у вітчизняній і зарубіжній педа-
гогічній думці  (Л. Гайдук, В. Грига, О. Косенко, 
І. Єгоров, Л. Гриценко, О. Пархоменко, Г. Андро-
щук, О. Герасименко, В. Щекунов); забезпечення 
інформатизації вищої освіти (Л. Зайнутдінова, 
І. Захарова, Є. Полат, І. Роберт, А. Смирнов, В. Сол-
даткін); узагальнення різних підходів науковців 
до визначення сутності поняття «інформаційно-
освітнє середовище вишу» (Б. Ахметов, О. Гонча-
рова, Н. Зарічанська, А. Калюжний, А. Камінська, 
О. Косолапов, В. Крюков, О. Торіна, О. Шапран); 
організаційних аспектів упровадження в освітній 
процес нових інформаційних технологій (С. Бон-
дарев, В. Биков, Т. Габай, Н. Гунько,  М. Жалдак, 
Л. Козак, П. Корчемний, Ю. Машбіц, О. Співаков-
ський, В. Хомич).

Мета  дослідження  –  визначити  роль  інно-
ваційного освітнього середовища як важливого 
компонента у професійній діяльності фахівців 
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філологічних спеціальностей, визначити види 
інформаційної компетенції, якими мають оволо-
діти філологи  для  ефективного  здійснення  про-
фесійних  обов’язків  у майбутньому.

Виклад основного матеріалу. Якісна сучасна 
мовна підготовка філологів передбачає створення 
та інтеграцію професійно орієнтованого навчання 
іноземних мов, проєктної методики навчання, 
використання Інтернет-ресурсів, освітніх мовлен-
нєвих вебсайтів. У процесі навчання  іноземних 
мов виникає потреба у вдосконаленні різних засо-
бів і методів інноваційного навчання, таких як: 
мультимедійне забезпечення, електронні енци-
клопедії, використання різних видів тестів, ство-
рення і підтримка навчальних сайтів, презентації 
граматичного матеріалу – все це робить прива-
бливішим і  цікавим навчальний матеріал, який 
дає результативність і доцільність використання 
у ЗВО. Оволодіння студентами інноваційною 
нетрадиційною і складною технологією вимагає 
конкретного перегляду системи професійної під-
готовки вчителів філологічних спеціальностей у 
закладах вищої освіти.

Нині підготовка сучасного вчителя у вищій 
школі спрямована не лише на оволодіння ним зна-
ннями, уміннями і навичками, але й на адапта-
цію до умов майбутньої професійної діяльності у 
соціумі. Орієнтація системи вищої освіти на фор-
мування професійної компетентності майбутніх 
фахівців філологічних спеціальностей вимагає 
створення освітнього середовища, що спонукає до 
реалізації стратегічних цілей і завдань розвитку.

Під освітнім середовищем розуміють при-
родне і штучно створене соціокультурне оточення 
людини, яке включає зміст і різні засоби освіти, 
що забезпечують продуктивну діяльність студен-
тів і спрямовують процес розвитку особистості 
за допомогою створення сприятливих для цього 
умов (Шапран, 2020: 261).

Ми погоджуємося з думкою А. Камінської, 
яка стверджує, що «інноваційними моделями у 
сучасній вищій школі є контекстне навчання, імі-
таційне навчання, проблемне навчання, модульне 
навчання, повне засвоєння знань, дистанційне 
навчання. Успішне впровадження інноваційних 
моделей навчання вимагає масштабної системної 
роботи», і для цього насамперед необхідно (Камін-
ська, 2012: 47): переглянути зміст і спрямованість 
навчання у ЗВО, запровадити систему матеріаль-
ного стимулювання педагогів, які активно й ефек-
тивно реалізують ідеї  інноваційного навчання у 
своїй практичній діяльності.

Особливо значущу роль у підготовці студентів 
під час вивчення іноземних мов відіграють: упро-

вадження в лекційні курси методології та мето-
дики науково-дослідного пошуку; застосування 
науково-дослідних занять; орієнтація різних видів 
практики (освітньої, виробничої, асистентської) 
на інноваційну діяльність майбутніх філологів; 
спрямування роботи студентських наукових гурт-
ків та інших форм досліджень на пошук і творче 
засвоєння інноваційних ідей вітчизняної та світо-
вої науки і практики; використання підсумкових 
щорічних науково-практичних університетських, 
міжнародних конференцій та інших форумів для 
системного аналізу та оцінювання проведеної 
роботи за певний період з урахуванням їх інно-
ваційного характеру, що дозволяє всім учасникам 
обмінюватися набутими дидактичними знаннями.

Більшість  ЗВО внаслідок глобальної панде-
мії COVID-19 тимчасово припинили аудиторне 
навчання в рамках пакета заходів, спрямованих 
на боротьбу зі швидким поширенням коронаві-
русу. Зміна формату навчання в закладах вищої 
освіти стала найбільш непередбачуваною подією 
в освіті. Тому заклади вищої освіти змушені були 
шукати альтернативні дистанційні інноваційні 
засоби та методи навчання під час різних локда-
унів, які б доцільно та ефективно замінили очний 
процес навчання. За умов викликів сьогодення 
серед пріоритетних напрямів університету Григо-
рія Сковороди у Переяславі є низка інноваційних 
засобів і методів освітнього процесу:

– автоматизація управління навчальним про-
цесом у ЗВО за допомогою спеціальних інформа-
ційно-комунікаційних технологій;

– створення інноваційного освітнього середовища.
Інформаційна структура університету Григорія 

Сковороди у Переяславі базується на локальних 
комп’ютерних та телекомунікаційних мережах, 
навчальній телевізійній студії «Універс-TV», біблі-
отечно-інформаційному центрі, центрі тестових 
технологій, бібліотечно-інформаційному цен-
трі, Інтернет-сайті тощо. Завдяки інформаційним 
технологіям університет створив комп’ютерне 
навчальне середовище на базі Moodle. Інноваційне 
освітнє середовище Moodle пропонує широкий 
спектр можливостей для повноцінної підтримки 
процесу навчання, різноманітні способи подання 
навчального матеріалу, перевірки знань і контролю 
успішності фахівців філологічних спеціальностей. 
Користувачі системи Moodle мають доступ до елек-
тронних ресурсів: робочих навчальних програм, 
текстів лекцій, методичних вказівок для виконання 
семінарських, практичних та лабораторних робіт, 
посібників, рекомендованої літератури, запитань 
до тестового контролю, перелік тем рефератів, 
самостійної роботи над темами.
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Для роботи з будь-яким ресурсом кожному сту-
денту досить зайти в систему Moodle під своїм 
логіном і паролем, знайти відповідний навчальний 
курс, відкрити (завантажити) необхідний ресурс. 
Зареєстрованими користувачами системи можуть 
бути лише студенти університету Григорія Сково-
роди у Переяславі. Під час реєстрації користувачів 
проводиться ідентифікація студента за допомогою 
бази даних електронної інформаційної системи 
університету. Організація самостійної роботи сту-
дентів також здійснюється через Moodle. Система 
навчально-методичних засобів, методичні матері-
али, рекомендована література, завдання та вказівки 
викладачів для виконання студентами самостійної 
роботи, розміщені в системі Moodle,  є доступ-
ними для завантаження та ознайомлення. У закладі 
вищої освіти здійснено перехід на електронну 
тестову форму моніторингу якості навчального 
процесу, що дозволяє системно та постійно контр-
олювати навчальну діяльність кожного студента, 
суб’єктивно оцінювати їхні знання.

Великого поширення набув новий напрям у 
сфері дистанційного навчання – Інтернет-плат-
форми, «хмарні технології», які допомагають 
реалізувати особистісно орієнтований підхід 
до навчання, забезпечують індивідуалізацію та 
диференціацію навчання з урахуванням можли-
востей майбутнього фахівця філологічних спеці-
альностей, їх рівня володіння мовою, можливос-
тей та уподобань, спонукають до пошуку нових 
форм освітньої діяльності. Інтернет-ресурси міс-
тять велику кількість фактичних і ілюстративних 
матеріалів, які зазвичай подаються у більш ціка-
вій формі, ніж на паперових носіях, що дозволя-
ють збільшити кількість практичних та творчих 
робіт пошукового характеру (Шемуда, 2018: 185).

Одним із найбільш поширених засобів інфор-
маційних технологій у підготовці майбутніх 
фахівців філологічних спеціальностей є електро-
нні підручники. Вони є не лише засобом навчання, 
а й засобом контролю. Використання різноманіт-
них відеоматеріалів, фільмів, мультимедійних 
програм, електронних словників, мультимедійних 
довідників та енциклопедій допомагають ство-
рити належні умови у професійній діяльності вчи-
теля філологічних спеціальностей.

Ефективною сучасною технологією навчання 
під час професійної підготовки майбутніх фахів-
ців філологічних спеціальностей є “Case-Study”. 

Цей метод базується на описі будь-якої проблеми 
чи ситуації, пов’язаної з майбутньою філологіч-
ною професією. Суть креативної технології поля-
гає в творчому підході до вирішення проблеми 
педагогічного процесу, під час якого інтереси та 
цінності особистості є домінуючим складником 
організації та змістом освітньої діяльності. Осно-
вним елементом навчального процесу стають не 
знання, а інформація (Гунько, 2014: 43).

На практичних та семінарських заняттях 
доцільно використовувати різноманітні форми з 
технологіями творчого мислення майбутніх фахів-
ців філологічних спеціальностей (Дубасенюк, 
2011: 146). Однією із сучасних методик навчання 
іноземної мови натепер є метод проєктів. Осо-
бливо значущу роль у підготовці майбутніх фахів-
ців філологічних спеціальностей до вивчення іно-
земних мов відіграють Інтернет-конференції, які 
дають можливість усім учасникам освітнього про-
цесу обмінюватися повідомленнями, що являють 
собою значну дидактичну цінність. Хоча, як пока-
зує практика, до недоліків інноваційного навчання 
відносять недоступність або повільність Інтернет-
з’єднання у сільській місцевості, де проживають 
студенти. Тому доцільно використовувати змішане 
навчання, щоб уникнути таких труднощів.

Висновки та перспективи. Таким чином, 
упровадження всього комплексу інноваційних 
методів і форм у навчальний процес ЗВО з ура-
хуванням їх доцільного поєднання є соціально 
значущим аспектом у формуванні творчої осо-
бистості майбутнього вчителя-філолога; забезпе-
чує доступність навчання у зручний час і у зруч-
ному місці; збільшує мотивацію, автономність, 
безперервність вивчення іноземної мови; дозво-
ляє використання командної та групової роботи; 
забезпечує сприятливе середовище для вивчення 
іноземної мови. Якість використання інновацій-
ного освітнього середовища зумовлюється виро-
бленою інформаційною компетенцією фахівців 
філологічних спеціальностей, що є важливим 
складником їхньої професійної діяльності.

Перспективою подальших досліджень є роз-
роблення різних видів завдань, тестів, спрямова-
них на професійну підготовку майбутніх фахівців 
філологічних спеціальностей із використанням 
інноваційних змішаних технологій навчання, які 
б повноцінно задовольнили освітні проблеми здо-
бувачів вищої школи в Україні.
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НАУКОВО-МЕТОДИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ НАСТАВНИКА 
ЯК ПРОВІДНИЙ ІНСТРУМЕНТ ВЗАЄМОДІЇ, ЕФЕКТИВНОСТІ 

ТА СПАДКОЄМНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ТРАДИЦІЙ

У статті проаналізовано та виокремлено основні підходи до формулювання, визначення й розвитку науково-
методичної компетентності за класифікаційними ознаками професіограм викладачів у післядипломній педагогіч-
ній освіті, зокрема наставників, концептуалізовано принципи, підходи та технології їхньої підготовки зі сформо-
ваною компетентністю синергізму становлення і розвитку. Визначено двосторонність процесу наставництва, 
інтерна ототожнено з уперше призначеною на посаду педагогічного працівника особою без практичного досвіду 
педагогічної діяльності; педагога-наставника – із педагогічним працівником із досвідом педагогічної діяльності не 
менше п’яти років за відповідною спеціальністю (такою самою або спорідненою предметною спеціальністю або 
спеціалізацією), метою діяльності якого є здійснення супроводу та підтримки в педагогічній діяльності педагогіч-
ного працівника протягом першого року професійної діяльності. Сформульовано дефініцію поняття «професійна 
науково-методична компетентність наставника», котра нами розглядається як інтегральна характеристика, що 
включає трудову діяльність високої якості, значний рівень професіоналізму і професійні компетенції, характери-
зується наявністю достатнього досвіду в певній галузі та продуктивною соціально-педагогічною участю в пере-
даванні ключових корпоративних компетенцій і галузевих цінностей початківцям трудової діяльності – молодим 
кадрам. Розроблено професіограму наставника у післядипломній педагогічній освіті з характеристикою особли-
востей професійної підготовки, концептуалізацією системних якостей, знань, умінь, здатностей, сформованості, 
готовності, відповідальності та відповідності. Актуалізовано науково-методичні інструменти для наставництва 
через визначення принципів, підходів, видів наставництва в освіті, технік і провідних ролей наставника. Проаналі-
зовано й виокремлено види компетентностей наставника (професійні та психолого-педагогічні, науково-методич-
ну, загальнокультурну, самоосвітню, етико-естетичну), основні заходи педагогічної інтернатури.

Ключові слова: наставник, інтерн, науково-методична компетентність, науково-методичні інструменти 
для наставництва.

Svitlana TOLOCHKO,
orcid.org/0000-0002-9262-2311,

Doctor in Education, Associate Professor,
Chief Researcher at the Laboratory of Extracurricular Education

Institute of Problems on Education of National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine
(Kyiv, Ukraine) svitlana-tsv@ukr.net

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL COMPETENCE OF A MENTOR 
AS A LEADING TOOL OF INTERACTION, EFFICIENCY AND INHERITANCE 

OF PEDAGOGICAL TRADITIONS

The article analyzes and highlights the main approaches to the formulation, definition and development of scientific 
and methodological competence on the basis of teachers’ professiograms in postgraduate pedagogical education, including 
mentors, conceptualizes principles, approaches and technologies of their training with the formed competence of formation 
and development synergy. Two-sidedness of the mentoring process is determined, an intern is identified with a person for 
the first time appointed to the position of a teacher without practical experience of pedagogical activity; teacher-mentor 
is identified with a teaching employee whose experience of pedagogical activity is not less than five years in the relevant 
specialty (same or related subject specialty or specialization), and whose purpose is to support pedagogical activity of a 
teaching employee during the first year of professional activity. The definition of the concept of “professional scientific 
and methodological competence of a mentor” is formulated, which we consider as an integral characteristic that includes 
high quality work, a high level of professionalism and professional competence, characterized by sufficient experience 
in a particular field and productive socio-pedagogical participation in key corporate competencies and industry values 
for beginners – young people. The professional profile of the mentor in postgraduate pedagogical education with the 
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characteristic of features of professional training, conceptualization of system qualities, knowledge, abilities, maturity, 
readiness, responsibility and conformity is developed. Scientific and methodological tools for mentoring have been updated 
through the definition of principles, approaches, types of mentoring in education, techniques and leading roles of mentors. 
The types of competencies of a mentor (professional and psychological-pedagogical, scientific-methodical, general cultural, 
self-educational, ethical-aesthetic), main activities of the pedagogical internship are analyzed and singled out.

Key words: mentor, intern, scientific-methodological competence, scientific and methodological tools for mentoring.

Постановка проблеми. Ухвалення Закону 
України «Про повну загальну середню освіту» 
(Закон України «Про повну загальну середню 
освіту», 2020) актуалізувало норму про педагогічну 
інтернатуру, яку мають пройти протягом першого 
року роботи молоді педагоги без досвіду фахової 
діяльності, котрі приймаються на посаду педаго-
гічного працівника. Відповідно до вищеозначеного 
Закону педагогічна інтернатура пов’язується зі 
здійсненням заходів для забезпечення здобуття та/
або вдосконалення професійних компетентностей 
і педагогічної майстерності шляхом супроводу та 
підтримки в педагогічній діяльності з боку досвід-
ченого педагогічного працівника (педагога-настав-
ника) та використання різних форм професійного 
розвитку (відвідування навчальних занять, опра-
цювання відповідної літератури тощо). Зростає 
зацікавленість освітянської спільноти до особис-
тості педагога-наставника, його прав і обов’язків, 
компетентності, готовності, професіоналізму та 
майстерності, ролей тощо.

Аналіз досліджень. У світовій сучасній науці 
є чимало досліджень, присвячених наставни-
цтву. Зокрема, закордонні дослідники А. Гаргре-
авес, М. Фуллан, А. Франке, К. Скамп, П. Гудзон 
вивчали наставництво викладачів вищої школи 
та вчителів. Значення поведінки наставника для 
розвитку якості наставництва досліджували 
В. Годшальк, Дж. Сосайк. Складові частини 
наставництва та поради для наставника висвітлю-
вали В. Бред Джонсон і Чарльз Р. Рідлі. К. Крем, 
Д. Оліен, С. Керрол уточнили поняття наставни-
цтва, описали процес його розвитку, класифіку-
вали функції наставника, визначили особливості 
взаємин «наставник – молодий фахівець» тощо.

Дослідження українських науковців присвя-
чені різним аспектам наставництва. Так, Н. Гаври-
лів аналізувала наставництво як інструмент сучас-
ної освіти, взаємодії між викладачем і студентом. 
О. Антонова та М. Бойченко розглядали ментор-
ство як форму підтримки обдарованих і талано-
витих в Україні, а також у країнах ЄС і США. 
Сучасними є наукові дослідження О. Іваницької 
в контексті інтеграції освіти України до Євро-
пейського освітнього простору, а саме Еразмус + 
координатор як тьютор і ментор за умов зростання 
академічної мобільності у ЗВО України. Психоло-
гічний аспект тьюторської та кураторської діяль-

ності у процесі роботи з іноземними студентами 
у ЗВО України вивчала Н. Моргунова, а І. Семе-
ненко – технологію педагогічного супроводу у 
процесі фахової підготовки іноземних студентів 
за умов технічного ЗВО. М. Морозова аналізувала 
наставництво як процес формування особистості 
молодого спеціаліста, Т. Осипова – теоретико-
методичні засади підготовки майбутніх учителів 
до педагогічного наставництва. Серед компарати-
вістських досліджень назвемо працю М. Зембиць-
кої про наставництво в системі середньої освіти 
та концептуальні підходи до здійснення наставни-
цтва молодих учителів у США.

Мета статті – структурно-системний аналіз 
визначення змісту, форм і методів формування нау-
ково-методичної компетентності за класифікацій-
ними ознаками професіограм викладачів у післяди-
пломній педагогічній освіті, зокрема наставників, 
концептуалізація принципів, підходів і технологій 
їхньої підготовки зі сформованою компетентністю 
синергізму становлення і розвитку.

Виклад основного матеріалу. Проєкт Поло-
ження про педагогічну інтернатуру, розроблений 
на виконання ст. 23 Закону України «Про повну 
загальну середню освіту», подає термінологічний 
апарат, відповідно до якого інтерна ототожнено 
з уперше призначеною на посаду педагогічного 
працівника особою без практичного досвіду педа-
гогічної діяльності; педагога-наставника – із 
педагогічним працівником із досвідом педаго-
гічної діяльності не менше п’яти років за відпо-
відною спеціальністю (такою ж або спорідненою 
предметною спеціальністю або спеціалізацією), 
метою діяльності якого є здійснення супроводу 
та підтримки в педагогічній діяльності педагогіч-
ного працівника протягом першого року профе-
сійної діяльності (Проєкт Положення про педаго-
гічну інтернатуру, 2020).

Під наставництвом розуміють процес вза-
ємодії більш досвідченої в певній сфері людини 
з менш досвідченою, під час якого відбувається 
передача знань, формування навичок, умінь, ком-
петенцій, розвиток компетентностей. Досвід і зна-
ння, щодо яких будуються взаємини наставництва, 
можуть стосуватися як особливої професійної 
тематики, так і широкого кола питань особистого 
розвитку. Сфери застосування наставництва: адап-
тація молодих фахівців, послуги з особистісного  
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розвитку, науковий супровід тощо. Дослідниця 
М. Морозова ототожнює його і масштабним 
поширенням різноманітного за видами, формами 
та організації навчання, результативним щодо 
самореалізації та професійного зростання, нази-
ває найефективнішим інструментом навчання 
персоналу. Наставник є кваліфікованим фахівцем 
організації (закладу освіти), здатним забезпечити 
більш комфортний процес адаптації в колективі; 
сприяти кар’єрному зростанню, професійному 
розвитку; дати оцінку діяльності інтернів під час 
випробувального терміну (Морозова, 2016).

Здійснений структурно-логічний аналіз і систе-
матизація (Толочко, 2019) уможливили створення 
табл. 1 «Професіограма наставника в післядиплом-
ній педагогічній освіті» з характеристикою особли-
востей професійної підготовки, концептуалізацією 
системних якостей, знань, умінь, здатностей, сфор-
мованості, готовності, відповідальності та відпо-
відності в синергізмі становлення і розвитку.

Науково-методичні інструменти для настав-
ництва

Принципи наставництва в освіті: добро-
вільної участі (узгодження часу, місця, змісту, 
форм, методів консультування); конфіденційності 
(необхідність запобігання розголошенню, витоку 
будь-якої інформації, тобто «довірчої, що не під-
лягає розголосу, секретної»; може бути оприлюд-
нена лише зі згоди сторін); прийняття рішення 
(пояснення наставником суті обговорюваного 
питання, проблеми, заохочення до обговорення 
через передачу особистого досвіду); загального 
руху (підпорядковування процесів спілкування, 
планування, вирішення питань підвищенню 
професіоналізму як інтерна, так і наставника); 
зворотного зв’язку (систематичне та своєчасне 
спілкування між наставником і підопічним задля 
коригування «курсу» та досягнення цілей), поваги 
честі й гідності особистості (досягнення довіри 
між наставником та інтерном для забезпечення 
успішних результатів наставництва), співробіт-
ництва (створення сприятливих умов для забезпе-
чення продуктивної роботи наставництва і досяг-
нення намічених цілей підопічним).

Підходи наставництва в освіті: навчальний 
(навчання, інформування вчителя-початківця, 
надання йому консультативної допомоги для 
компенсації відсутніх теоретичних і практичних 
знань); інструментальний (реалізація методич-
ної складової частини процесу наставництва: 
передача наставником певного набору методів і 
прийомів навчання, розвитку професійних умінь 
і навичок); мотиваційний (соціально-психоло-
гічна допомога молодим фахівцям, підвищення 

їхньої впевненості у собі, заохочення до усвідом-
лення свого професійного «Я», активної взаємодії  
з іншими учасниками освітнього процесу); андра-
гогічний (навчання дорослих на засадах толерант-
ності, комунікабельності, емпатійності, корек-
тності та доброзичливості) (Зембицька, 2015).

Види наставництва в освіті: індивідуальне 
(«рівний рівному», зростання й розвиток вчи-
теля – це спільна мета і для наставника, і для 
самого вчителя-початківця; якісний зворотний 
зв’язок; чіткі дедлайни; легкозасвоювані поради); 
групове (обмін досвідом для групи вчителів через 
взаємовідвідування навчальних занять, спільне 
обговорення і групову рефлексію).

Види наставництва як процесу форму-
вання особистості молодого фахівця: настав-
ництво-супервізія (надавання відомостей щодо 
організації, перспектив розвитку, навчання осно-
вних навичок; здійснення контролю); формальне 
(пояснення цілей роботи і навчання на спеціально 
організованих тренінгах; формальні процедури 
та правила наставництва); ситуаційне (необхідна 
допомога у складних ситуаціях); неформальне 
(наставник бере на себе всю відповідальність за 
«учня»; добровільне наставництво без фінансової 
винагороди) (Морозова, 2016: 314).

Техніки наставництва в освіті: супровід 
(дбайливе та сумлінне виконання навчальних задач 
разом з інтерном); сівба (підготовки інтерна до май-
бутніх змін, ситуативне застосування певного зна-
ння чи вміння); каталізація (поглиблення навчання 
за досягнення критичного рівня змін, занурення у 
вир інновацій, провокування нового способу мис-
лення, змін в ідентичності та/або перебудові жит-
тєвих цінностей); демонстрація (витлумачення 
незрозумілого особистим прикладом, демонстра-
цією власних умінь, навичок, компетенцій, ком-
петентностей); збір урожаю (зауваження, усві-
домлення здобутків, підсумовування, коригування 
через постановку запитань: «Чого Ви навчилися?», 
«Наскільки корисним це є для Вас?»).

Провідні ролі наставника: фасилітатора (про-
ведення зустрічей у формі діалогу для сумісного 
аналізу, планування, прийняття рішень, реалізації 
задач, обговорення й коригування); модератора 
(розширення світогляду інтерна, набуття та засто-
сування нових навичок та умінь); експерта, колеги 
або товариша (використання різних способів 
представлення інформації: гостьова лекція, пре-
зентація, проєктна робота у групах); консультанта 
(передавання знань іншій людині, заохочення до 
використовування певних методів, розуміння про-
грам, продуктів; методичні рекомендації щодо 
здійснення навчальної діяльності в конкретних 
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ситуаціях); тренера (підготовка інтерна до досяг-
нення цілей, допомога в розвитку власних навичок 
планування, осмислення, вирішення завдань, при-
йняття рішень, безоціночна позиція та викорис-
тання технології (питання відкритого типу, пауза, 
перефразування, з`ясування або зондування), роз-
виток мислення, сприйняття та прийняття рішень, 
самостійний підхід до навчання).

Аналіз досліджень вчених і власні наукові 
пошуки щодо видів компетентності викладачів-
наставників закладів освіти подано нами в табл. 2 
«Види компетентностей наставника».

Аналіз психолого-педагогічної літератури та 
власні дослідження дають можливість визначити 
професійну науково-методичну компетент-
ність наставника як інтегральну характерис-
тику, яка включає трудову діяльність високої 
якості, значний рівень професіоналізму і профе-
сійні компетенції, що характеризується наявністю 
достатнього досвіду в певній галузі та продук-
тивною соціально-педагогічною участю в пере-
даванні ключових корпоративних компетенцій і 

галузевих цінностей початківцям трудової діяль-
ності – молодим кадрам. Інтегративні властивості 
такого процесу полягають у безперервному та 
систематичному вдосконаленні їхніх компетент-
ностей: професійних, загальнокультурних і спе-
ціальних (психолого-педагогічних, методичних 
і коуч-компетенцій) для свідомого і відповідаль-
ного управління як своїми змінами у професій-
ному вдосконаленні, так і вирішення психолого-
педагогічних і організаційно-методичних завдань 
навчання, забезпечуючи тим самим його ефектив-
ність і спадкоємність у контексті певних закладів 
освіти та наукових і педагогічних шкіл.

Відповідно до Проєкту Положення про педа-
гогічну інтернатуру основні заходи педагогічної 
інтернатури пов’язані із проведенням індивіду-
альних консультацій, бесід педагога-наставника 
з інтерном; допомогою в підбиранні відповідної 
літератури, підготовкою навчальних занять, роз-
робленням дидактичних матеріалів тощо; взаємо-
відвідуванням навчальних занять, відвідуванням 
уроків досвідчених педагогічних працівників, 

Таблиця 1
Професіограма наставника в післядипломній педагогічній освіті

Дефініція поняття 
«наставник»

фахівець, індивідуальний наставник із організації двосторонньої співпраці із протеже-
початківцем шляхом неформальної освіти, адаптації, соціалізації та психологічної 
допомоги, фахової комунікації, особистого чи професійного розвитку підопічного, 
вибудовування індивідуальної освітньої траєкторії неперервної освіти та кар’єри, 
реалізації власної концепції життєвого успіху

системні якості ерудиція, науковий інтелект, креативність, системне та позитивне мислення, 
життєрадісність, гуманізм, гнучкість, наполегливість, безоціночна позиція, стійкість  
до стресів, відповідальність, саморозвиток, цілеспрямованість, мобільність, 
адаптивність, рефлективність, емоційний інтелект, полікультурність, толерантність, 
емпативність, розвиненість мови, бажання бути зразком для інших педагогів

знання педагогіки та навчального предмета/дисципліни, психології, андрагогіки;  
оволодіння інноваційними технологіями

уміння сформулювати ефективні комунікативні стратегії викладання та консультування; 
планувати наукове пізнання, формування умінь, навичок, компетенцій, 
компетентностей, професіоналізму, майстерності

здатність проектувати освітній, освітньо-науковий процес; вибудовувати довірливі  
професійні стосунки; почуватися впевнено та переконувати інших  
у процесі академічного заняття у колег-педагогів

сформованість щодо здійснення процесу адаптації молодих людей до специфіки діяльності в 
педагогічній професії, професійного консультування для активізації процесів 
самонавчання та саморозвитку вчителя-початківця шляхом надання безперервної 
зворотного зв’язку в процесі спільного аналізу ситуацій і проблем

готовність до створення спільно з початківцем вчителем/викладачем перспективи для здобуття 
та/або вдосконалення професійних компетентностей і педагогічної майстерності 
протягом першого року професійної діяльності педагогічного працівника, 
неперервного навчання, життєвих і робочих ситуацій із метою продукування 
подальших знань,

відповідальність за адаптацію початківця вчителя/викладача до організаційної культури установи, 
зокрема етики ділового спілкування, традицій і норм поведінки в закладі освіти

відповідність професійного консультування під час формування індивідуальної програми розвитку 
молодого фахівця (вчителя/викладача), теоретичної та практичної підтримки під час 
педагогічної інтернатури (випробувального періоду) або стажування
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здійсненням рефлексії педагогічної діяльності; 
проведенням моніторингу результатів навчання 
учнів; участю у «круглих столах», тренінгах, 
навчальних семінарах із методичних питань, 
творчих звітах педагогів; вивченням системи 
роботи вчителів із метою застосування ідей 
кращого педагогічного досвіду шляхом аналізу 
їхніх сайтів професійних спільнот, періодич-
них професійних видань. Вищеозначені заходи  
можуть відбуватися як у закладі освіти, так і 
дистанційно в режимі відеоконференції або ауді-
оконференцій (Проєкт Положення про педаго-
гічну інтернатуру, 2020).

Вищеозначеним Проєктом Положення про 
педагогічну інтернатуру визначено обов’язки 
педагога-наставника й інтерна [12], які нами пред-

ставлено в табл. 3 «Обов’язки педагога-настав-
ника та інтерна».

Висновки. Підсумовуючи зазначене вище, 
можемо констатувати, що науково-методична 
компетентність наставника є провідним інстру-
ментом взаємодії, ефективності та спадкоємності 
педагогічних традицій закладів освіти та науко-
вих і педагогічних шкіл, специфічною, багатоас-
пектною, динамічною та креативною категорією, 
актуальною в контексті змінних процесів у сус-
пільстві. Розроблена професіограма наставника 
в післядипломній педагогічній освіті з характе-
ристикою особливостей професійної підготовки, 
концептуалізацією системних якостей, знань, 
умінь, здатностей, сформованості, готовності, 
відповідальності та відповідності в синергізмі 

Таблиця 2
Види компетентностей наставника

Види компетентностей Суть компетентностей
Професійні  

та психолого-педагогічні
– продуктивний педагог, здатний забезпечити ефективну взаємодію;
– володіє знаннями у сфері педагогіки та навчального предмета/дисципліни;
– упевнений у власних фахових навичках;
– проявляє якісні вміння роботи у групі (колаборація);
– демонструє впевненість під час відвідування його навчальних занять колегами, 
у т. ч. й інтерном;
– дотримується правил внутрішнього розпорядку, процедур і морально-етичних 
кодексів закладу освіти;
– здатний вести спостереження за здійсненням освітнього процесу в закладі 
освіти;
– демонструє навички співпраці з колегами та представниками адміністрації;
– ентузіаст і професіонал у своїй справі

Науково-методична – прагне освоїти нові методики та технології, використовуючи досвід колег;
– спроможний створити інноваційні стратегії викладання (научіння);
– демонструє вміння уважного слухання, ставлення запитань для обмірковування 
та розуміння;
– дотримується правил позитивної та конструктивної критики;
– володіє навичками тайм-менеджменту щодо ефективного використання часу

Загальнокультурна – спроможний забезпечити довірливі фахові взаємини;
– володіє навичками виявлення турботи щодо емоційних станів 
і фахових потреб молодих педагогів;
– толерантний до індивідуальних політичних переконань;
– демонструє навички роботи в полікультурному середовищі;
– проявляє якісні вміння йти на контакт і налагоджувати стосунки

Самоосвітня – виявляє потребу навчатися впродовж життя;
– проходить навчання з андрагогіки, у т. ч. в рамках заходів підвищення 
кваліфікації, неформальній та інформальній освіті;
– проявляє емоційно-ціннісне ставлення до власної особистості  
(самоконтроль, самовизначення, самооцінку, самоорганізацію,  
саморозвиток, самокритичність, самореалізацію)

Етико-естетична – бажає бути еталоном для колег-педагогів;
– проявляє відданість професії педагога;
– переконаний у значущій ролі наставництва в освітньому процесі;
– знайомить із традиціями закладу освіти;
– готовий захищати справи колег;
– життєрадісний, гнучкий, наполегливий;
– терплячий, толерантний, неприскіпливий;
– увічливий і дотримується конфіденційності
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становлення і розвитку, проаналізовані науково-
методичні інструменти для наставництва, визна-
чені види компетентностей наставника сприяти-
муть, на нашу думку, більшому усвідомленню 

освітянською спільнотою особливостей відбору, 
підготовки та специфічної професійної діяльності 
вчителів і викладачів як наставників для молодих 
педагогів.

Таблиця 3
Обов’язки педагога-наставника й інтерна

Обов’язки педагога-наставника Обов’язки інтерна
узгодження з інтерном часу та місця 
проведення заходів педагогічної інтернатури

виконання обов’язків згідно з посадовою інструкцією 
й обов’язків, покладених на нього трудовим договором 
і правилами внутрішнього розпорядку, визначеними 
установчими документами закладу освіти

сприяння розвиткові позитивних 
якостей інтерна та формуванню його 
загальнокультурного і професійного кругозору

реалізація освітнього процесу з урахуванням  
психолого-фізіологічних, вікових особливостей здобувачів 
освіти, специфіки навчального предмета, використання 
різноманітних форм, прийомів, методів і засобів навчання

наставницька підтримка, сприяння адаптації 
інтерна до педагогічної діяльності, знайомство 
із традиціями закладу освіти, особливостями 
організації освітнього процесу

набуття компетентностей зі спеціальності (предметної 
спеціальності, спеціалізації), педагогіки, психології, необхідних 
для забезпечення процесу навчання, виховання і розвитку 
особистості, у т. ч. осіб з особливими освітніми потребами

виявлення професійних, методичних проблем 
під час реалізації інтерном освітнього процесу 
та сприяння їхньому вирішенню

набуття компетентностей із моніторингу педагогічної 
діяльності й аналізу педагогічного досвіду, проведення 
освітніх вимірювань, застосування освітніх технологій 
і методів навчання, ефективних способів взаємодії всіх 
учасників освітнього процесу

звітування про результати виконання 
програми педагогічної інтернатури на 
засіданні педагогічної ради

самостійний вибір форм, видів, напрямів і суб’єктів  
надання освітніх послуг із підвищення кваліфікації

проходження навчання з питань андрагогіки,  
у т. ч. в рамках заходів підвищення 
кваліфікації

участь у засіданнях професійних спільнот педагогічних 
працівників, семінарах, навчаннях, тренінгах, вебінарах, 
майстер-класах тощо з метою вдосконалення педагогічної 
майстерності, забезпечення освітнього процесу та інших 
питань, пов’язаних із педагогічною діяльністю
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РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ЕКОНОМІСТІВ У СИСТЕМІ 
ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ – ПОЧАТОК ХХІ ст.)

У статті представлена система економічної освіти в Україні в період другої половини ХХ – початку ХХІ ст.,  
розглянуті найважливіші особливості її розвитку й охарактеризовано відмінні риси різноманітних етапів.

Стаття розкриває основну базу ЗВО України, які здійснювали підготовку економістів. Окремо розглянуте 
питання, пов’язане із проблемою переходу від системи підготовки економістів для планової економічної моделі 
господарювання до системи з ринково-регульованими формами діяльності.

Представлений перелік економічних спеціальностей, згідно з яким велася підготовка в різні економіко-соці-
альні історичні періоди, і проаналізовано його трансформацію. Розкриті кількісні показники студентів, котрі 
проходили професійну підготовку на різних історичних етапах розвитку вітчизняної вищої економічної школи. 
У дослідженні представлені ключові Закони, Постанови, Укази та Рішення, які регламентували систему під-
готовки економічних кадрів у різні періоди. Відображені цілі, функції, завдання вищої економічної школи та її 
якісні характеристики, що існували на представлених історичних етапах. Розглянуті форми навчання, терміни 
підготовки, а також питання доступності вищої освіти.

Окремо у статті порушено тему підготовки фахівців інженерно-економічних спеціальностей, що мала місце 
виключно в 60–80-х рр. ХХ ст. Значна увага акцентована на кількісному збільшенні економічних ЗВО, комерціа-
лізації вищої освіти та пов’язаними із цим змінами у якості економічної освіти в 90-х рр. ХХ ст. У дослідженні 
виділені тенденції розвитку європейсько-орієнтованих перетворень 2000-х рр. у системі підготовки висококва-
ліфікованих і конкурентних фахівців для економічної галузі, а також представлені основні напрями інтеграції 
України у сучасний світовий освітній простір.

За результатами дослідження розвитку підготовки економістів в Україні представлені рекомендації з фор-
мування системи вищої освіти на підставі традиційних українських цінностей, вітчизняного прогресивного 
історичного досвіду та з орієнтацією на педагогічні досягнення освітніх систем провідних зарубіжних країн.

Ключові слова: економіст, економічна освіта, економічна система, інженер-економіст, педагогічний досвід, 
період, розвиток економічної освіти.
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DEVELOPMENT OF ECONOMISTS PROFESSIONAL TRAINING 
IN THE SYSTEM OF HIGHER EDUCATION OF UKRAINE 

(SECOND HALF OF XX – BEGINNING OF XXI century)

The article represents the system of economic education in Ukraine during the second half of the XX – beginning of 
the XXI century, considers the most important features of its development and describes the distinctive characteristics of 
different stages.

The article deals with the main base of Ukrainian higher educational institutions that trained economists. The issue 
related to the problem of transition from the system of economists professional training for the planned economy model 
to the system of market-driven economy is considered separately.

The authors present the list of economic specialties for professional training in different economic and social historical 
periods, and analyse their transformation. The article deals with quantitative characteristics of students who received 
professional training at different historical stages of the national higher economic school development. The research 
represents the key laws, acts, decrees and decisions regulating the system of economic staff training in different periods. 
The authors reflect the goals, the functions, and the tasks of the higher economic school and its qualitative characteristics 
at the presented historical stages. The article considers the forms of study, the terms of training as well as the problems 
of higher education availability.
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Педагогiка

The article approaches particularly the subject of specialists in engineering and economic specialties training which 
took place only in the 1960s – 1980s. Much attention has been paid to the quantitative increase in economic higher 
educational institutions, to the higher education commercialization and the associated qualitative changes of economic 
education in the 1990s. The study accentuates the tendencies in European-oriented transformations development in the 
2000s in terms of the system of highly qualified and competitive professionals training for the economic sector, and it also 
presents the main directions of Ukraine’s integration into the global modern educational system.

The recommendations for the formation of higher educational system on the basis of traditional Ukrainian values, 
national progressive historical experience and focusing on pedagogical achievements of advanced foreign countries’ 
educational systems have been given according to the results of the study of economists training development in Ukraine.

Key words: economist, economic education, economic system, specialist in engineering and economic, pedagogical 
achievements, period, economic education development.

Постановка проблеми. Актуальність вивчення 
питання професійної підготовки фахівців еко-
номічної галузі у контексті розвитку вітчизня-
ної професійної освіти зумовлена безперервним 
процесом глобалізації й уніфікації економічних 
і соціальних зв’язків у світовому економічному 
просторі. Протягом усього періоду перетворення 
системи вищої економічної освіти України, пере-
ходу від системи підготовки фахівців із плановою 
економічною моделлю господарювання до рин-
ково-орієнтованої сформувалася стійка тенденція, 
пов’язана із цілеспрямованою втратою зв’язку 
історичної спадщини із прогресивним педагогіч-
ним досвідом. Формування нових концептуаль-
них підходів в освітньому процесі неможливе без 
детального вивчення історичного досвіду й ана-
лізу досягнень попередніх поколінь.

Аналіз досліджень. Аналізом окремих питань 
тенденцій розвитку економічної освіти в Україні 
займалися: С.М. Домбровська, яка досліджувала 
процес підготовки економістів у вищій школі за 
умов тимчасової лібералізації 60-х рр. ХХ ст. й 
аналізувала вплив процесів демократизації на 
стан і розвиток вищої освіти в Україні; А.М. Сін-
гаївська, котра вивчала еволюцію вищої еконо-
мічної освіти, а також деякі аспекти її змісту і 
суспільної цінності для України; Л.А. Руденко, 
яка проводила наукові дослідження підготовки 
фахівців для економічної галузі в освітній системі 
70–80-х рр. ХХ ст.; замкнутість системи вищого 
економічного навчання України досліджувала 
в 1990-х рр. Е.І. Доменнікова; Р.Ю. Кігель на 
початку 90-х рр. ХХ ст. розглядав питання стану 
системи вищої освіти; Н.А. Красовська вивчала 
проблему підготовки економістів за умов транс-
формації вищої школи; Л.О. Плахотнікова працю-
вала над питанням впливу економічних умов на 
процес реформування системи вищої освіти. Так 
само дослідженнями, безпосередньо пов’язаними 
з вивченням розвитку системи підготовки еко-
номістів в Україні, займалися С.Д. Гелей, 
З.В. Гіптерс, М.М. Голубка, І.В. Жабровець, 
І.В. Лантух, О.Н. Місько, Л.М. Потапюк, В.І. Труба, 

В.Г. Федоренко, Ю.М Чекушіна, М.В. Шишкін,  
І.О. Яблочникова та ін.

Мета статті – вивчення змісту, функцій та 
історичної послідовності основних етапів, що 
характеризують професійну підготовку фахівців 
економічної галузі у контексті розвитку вітчизня-
ної професійної освіти у ЗВО України у виділе-
них нами хронологічних рамках другої половини 
ХХ – початку ХХI ст.

Виклад основного матеріалу. Згідно із затвер-
дженим Наказом Міністерства освіти і науки 
України від 04 березня 2020 р. «Стандарту вищої 
освіти за спеціальністю 051 «Економіка» для 
магістерського рівня вищої освіти» основними 
цілями підготовки економістів у сучасних ЗВО 
України є «підготовка висококваліфікованих про-
фесіоналів з економіки, які володіють сучасним 
економічним мисленням, теоретичними знаннями 
та прикладними навичками, здатних розв’язувати 
складні дослідницькі, інноваційні й управлінські 
задачі та проблеми функціонування економічних 
систем різного рівня, що характеризуються неви-
значеністю умов і вимог» (Про затвердження 
стандарту, 2020).

Сьогодні і протягом усього ХХ ст. професія 
«економіст» була однією з найбільш затребуваних 
і необхідних на ринку праці. Спеціаліст еконо-
мічного профілю задіяний практично у будь-якій 
сфері діяльності людини: у промисловості, сіль-
ському господарстві, торгівлі, банківській діяль-
ності. За останній час функції, виконувані еконо-
містами, значно розширилися. Сьогодні економіст 
повинен вміти застосовувати навички аналізу, 
планування, прогнозування й управління на під-
приємствах і в установах усіх типів діяльності.

Вища економічна освіта в Україні має гли-
боке історичне коріння і педагогічні традиції. До 
початку другої половини ХХ ст. на території УРСР 
спеціалізованими ЗВО для підготовки економіч-
них кадрів були: Львівський торгово-економічний 
університет (1816 р.), Київський національний 
економічний університет (1906 р.), Київський 
національний торговельно-економічний універ-
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ситет (1946 р.), Одеський національний економіч-
ний університет (1921 р.), Донецький національ-
ний університет економіки і торгівлі (1920 р.), 
Харківський національний економічний універси-
тет (1893 р.), Полтавський університет економіки 
і торгівлі (1961 р.), Тернопільський національно-
економічний університет (1966 р.), Криворізький 
економічний інститут (1966 р.) та ін.

Професійна економічна освіта в Україні у 
60-х рр. ХХ ст. активно розвивалася. ЗВО, що від-
повідають за підготовку кадрів для економічної 
діяльності, цілком і повністю відповідали завдан-
ням народного господарства з підготовки фахів-
ців. У систему вищих економічних закладів УРСР 
входили ЗВО, котрі здійснювали підготовку як за 
класичними економічними спеціальностями, так і 
за галузевими інженерно-економічними.

Виходячи із прийнятого у 1958 р. Закону «Про 
зміцнення зв’язку школи з життям і про подаль-
ший розвиток народної освіти в СРСР», поряд із 
поширеною, як в УРСР, так і в багатьох країнах 
світу, системою денного навчання почала розви-
ватися вечірня та заочна освіта.

Одним із визначальних моментів у підготовці 
фахівців у період із плановою економікою був 
факт безкоштовної вищої освіти, що у сукуп-
ності із системою стипендіального забезпечення 
студентів денної форми навчання робило його 
доступним для всіх бажаючих отримати спеціаль-
ність і створювало необхідний набір матеріальної 
підтримки для проходження повного курсу підго-
товки. Студенти вечірньої та заочної форми мали 
за місцем основної роботи скорочений робочий 
тиждень і додаткові навчальні відпустки.

Рішеннями ХХІ з’їзду КПРС і Законом «Про 
зміцнення зв’язку школи з життям і про подальший 
розвиток народної освіти в СРСР» була намічена 
програма подальшого розвитку й удосконалення 
системи вищої освіти, в т. ч. університетської та 
економічної, на основі реалізації одного із прин-
ципових положень марксистсько-ленінської тео-
рії – з’єднання навчання із продуктивною працею 
(Зиновьев, Ременников, 1962). Цей Закон одним із 
головних завдань вищої освіти декларував необ-
хідність підготовки висококваліфікованих фахів-
ців, вихованих на основі марксистсько-ленін-
ського вчення, які опанували новітні досягнення 
вітчизняної та зарубіжної науки і техніки, добре 
знають практику справи.

В економічних та інженерно-економічних ЗВО 
здійснювалася підготовка фахівців з Економіки 
промисловості, Економіки народного господар-
ства, Економіки планування та Матеріально- 
технічного постачання, Економіки планування 

народного господарства, фахівців із Фінансів 
і кредитної справи, Статистики, Механізації 
обліку й обчислювальних робіт, Бухгалтерського 
обліку, Організації механізованої обробки еко-
номічної інформації, Економічної кібернетики,  
Товарознавства й організації торгівлі, Техноло-
гії й організації громадського харчування, інже-
нерів-економістів різноманітної спеціалізації за 
галузями промисловості, а також викладачів-еко-
номістів із політичної економії.

Інженерно-економічна освіта була досить 
затребуваною у період із 60-х по 80-ті рр.  
ХХ ст. після проведеної серії реформ у промис-
ловій сфері, коли стали більше уваги приділяти 
економічним аспектам проектування виробів  
і формуванню виробничих систем.

Чинна у період 60–80-х рр. ХХ ст. в Україні 
система підготовки інженерів-економістів для 
промисловості, будівництва, сільського господар-
ства, автомобільного і залізничного транспорту 
та інших галузей переважно базувалася у Хар-
ківському інженерно-економічному інституті та 
деяких інших галузевих вишах УРСР. Навчальні 
плани за інженерно-економічними спеціальнос-
тями передбачали (крім вивчення математики, 
економічних і суспільних дисциплін із розшире-
ним курсом політичної економії) курси фізики, 
хімії, групи технічних дисциплін за обраною 
спеціальністю (опір матеріалів, технічну меха-
ніку, технологію виробництва, машини й облад-
нання та інших предметів). Мала місце глибока 
спеціалізація в окремих галузях промисловості 
(машинобудівної, хімічної, радіоелектронної, 
металургійної, гірничої, нафтогазової, лісової, 
поліграфічної, легкої та ін.), транспорту (заліз-
ничного, автомобільного, повітряного, водного), 
енергетики, будівництва, зв’язку, міського госпо-
дарства. Готувалися також інженери-економісти 
за спеціальними профілями, які використовува-
лися у всіх галузях (Лепеш, 2017).

Найбільш затребувані випускники вищої 
школи з інженерно-економічною освітою були 
на початку 80-х рр. ХХ ст., коли на більшості 
підприємств машинобудування (тракторного, 
сільськогосподарського), електротехнічної про-
мисловості та інших галузей зросла необхідність 
функціонально-вартісного аналізу проектування, 
виробництва й управління технічними й органі-
заційними системами. З’явилося стимулювання 
інженерно-економічних розробок із боку галузе-
вих міністерств і партійних органів (Лепеш, 2017).

Економічна освіта здійснювалася за денною, 
вечірньою та заочною формами навчання. Комплекс 
навчальних дисциплін за кожною спеціальністю  
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визначався профілем майбутньої роботи сту-
дента. Методологічною і загальнотеоретичною 
основою підготовки майбутніх економістів пері-
оду із плановою економікою була марксистсько-
ленінська політична економіка (Педагогическая 
энциклопедия, 1965).

Термін навчання в економічних ЗВО УРСР 
для більшості економічних спеціальностей ста-
новив 4 роки, а для інженерів-економістів – від 
4,5 до 5,5 років залежно від початкової наявності 
практичних навичок, отриманих на виробництві 
за обраною спеціальністю. На вечірніх і заочних 
факультетах період навчання становив на 1 рік 
більше, ніж термін підготовки за відповідною 
спеціальністю на денному відділенні.

Підготовка фахівців для економічної галузі 
здійснювалася за загальними для всіх ЗВО 
навчальними планами та курсовою системою 
навчання, яка включала в себе обов’язкове відвід-
ування лекцій, практичні та семінарські заняття, 
лабораторні практикуми, навчальну та виробничу 
практику, розробку дипломних робіт та екзамена-
ційну атестацію.

Всього навчання у ЗВО України на економічних 
спеціальностях у 1960/1961 навчальному році про-
ходило 34,9 тис. осіб (Народне господарство, 1986).

Головними центрами з підготовки висококва-
ліфікованих економістів та інженерів-економіс-
тів для різних галузей народного господарства в 
Україні були Київ, Одеса та Харків.

Харківський національний економічний уні-
верситет (Харківський інженерно-економічний 
інститут), єдиний у своєму роді ЗВО в УРСР, 
готував інженерів-економістів для металургійної, 
гірничої, хімічної та машинобудівної галузей про-
мисловості, а також фахівців із механізації обліку 
й обчислювальних робіт. У 1960 р. на 6 факуль-
тетах – машинобудівному, хімічному, гірському, 
металургійному, вечірньому і заочному – навча-
лися приблизно 2 000 студентів (Зиновьев, Ремен-
ников, 1962).

Одеський національний економічний універ-
ситет (Одеський кредитно-економічний інсти-
тут) на початку 1960 р. вів підготовку близько  
4 000 студентів на кредитно-економічному, облі-
ково-економічному заочному та вечірньому 
факультетах (Зиновьев, Ременников, 1962).

Київський національний економічний уні-
верситет (Київський інститут народного госпо-
дарства), один із найстаріших ЗВО України, на 
початок 60-х рр. ХХ ст. нараховував 4 факультети: 
економіки промисловості, економіки сільського 
господарства, фінансово-економічний та облі-
ково-статистичний. Підготовку на денному, вечір-

ньому і заочному відділеннях в 1960 р. проходили 
близько 5 000 майбутніх економістів (Зиновьев, 
Ременников, 1962). 

Київський інститут народного господарства не 
лише готував спеціалістів для України та інших 
республік СРСР, але й почав із 1960-х рр. здій-
снювати підготовку іноземців. Станом на 1985 р. 
у ньому вже навчалися представники 51 країни 
світу. Були встановлені тісні контакти з низкою 
вишів Німеччини, Чехословаччини, Угорщини, 
Польщі – країн, яким була притаманна планова 
економіка (Віхи історії, 2020).

Період планової економічної політики 60-х рр. 
ХХ ст. в Україні після прийняття реформатор-
ського закону «Про зміцнення зв’язку школи з 
життям і про подальший розвиток народної 
освіти в СРСР» можна охарактеризувати як недо-
вгий період відродження та розвитку економічної 
науки. На цьому етапі помітно намітилися осла-
блення цензури в політичних та ідеологічних 
питаннях, які позитивно позначилися на розвитку 
теорії економічної думки. У науково-педагогічних 
колах активно дискутувалися питання про роль 
впливу політичних наук на навчальний процес, а 
також взаємозв’язок політичної економії та інших 
галузей знань. У 60-ті рр. можна відзначити 
нетривалий момент українізації та деякої децен-
тралізації у системі вищої освіти України.

Певне послаблення політико-ідеологічної цен-
зури позитивно позначилося на розвитку еконо-
мічної теорії. Одночасно з теоретичною пробле-
мою співвідношення політики й економіки було 
піднято питання про зв’язок політичної економії з 
іншими науками. Це питання у радянській еконо-
мічній літературі було дуже актуальним, оскільки 
розв’язання багатьох економічних проблем в кра-
їні залежало від того, наскільки це відповідало 
ідеологічним установкам (Хрустальова, 2018).

Основними завданнями ЗВО УРСР у період із 
плановою економікою декларувалися підготовка 
висококваліфікованих фахівців із високими нави-
чками теоретичної та практичної підготовки, що 
відповідало сучасним вимогам науково-техніч-
ного прогресу, й орієнтація на досягнення ліди-
руючих світових позицій в освітній і промисловій 
сфері. Обов’язковою діяльністю ЗВО того пері-
оду була науково-дослідницька робота, розробка 
навчально-методичної літератури, виховання 
власних науково-педагогічних кадрів і підготовка 
висококласних фахівців для відповідних галузей 
народного господарства. Невід’ємною частиною 
навчального процесу у ЗВО був взаємозв’язок 
теоретичного навчання та виробничої практики. 
Науково-теоретичний рівень підготовки фахівців 
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відповідав сучасним світовим економічним досяг-
ненням у розвитку науки та техніки.

Помітну роль у розвитку економічної освіти 
відіграла постанова ЦК КПРС від 31 серпня 
1971 р. «Про поліпшення економічної освіти 
трудящих». Постійна увага з боку держави, яка 
приділялася розширенню системи підготовки 
економістів із вищою освітою, призвела до зміц-
нення матеріально-технічної бази, будівництва 
нових навчальних корпусів, спортивних майдан-
чиків і залів, студентських їдалень і гуртожитків 
для студентів. Значно розширилася мережа спе-
ціалізованих ЗВО, котрі ставили перед собою за 
мету якісну підготовку фахівців економічного 
спрямування для народного господарства Укра-
їни. У 1960–1980-х рр. підготовку економістів 
здійснювали такі спеціалізовані ЗВО України, як 
Донецький інститут радянської торгівлі, Київ-
ський торгово-економічний інститут, Київський 
інститут народного господарства, Одеський 
інститут народного господарства, Полтавський 
кооперативний інститут, Тернопільський фінан-
сово-економічний інститут, Харківський інже-
нерно-економічний інститут та ін.

Позитивним моментом у підготовці економіс-
тів планового періоду можна відзначити розвиток 
таких революційних для світової економіки методів 
соціалістичної економічної теорії, як математичний 
і статистичний методи економічного аналізу.

Досить короткий період підйому розвитку сис-
теми підготовки фахівців для економічної галузі 
й економічної науки загалом закінчився кризою 
1970–1980-х рр.

Період економічного застою 1970-х рр. нівелю-
вав позитивні зрушення що намітилися у системі 
вищої освіти. Висока швидкість науково-техніч-
ного прогресу вимагала певної мобільності у фор-
муванні систем підготовки фахівців, але ЗВО не 
мали достатньої самостійності для внесення змін 
до навчальних програм, а міністерства і відом-
ства, які відповідали за підготовку програм для 
навчального процесу, враховуючи заполітизова-
ність того періоду, не завжди встигали за змінами, 
що відбувалися. Навчальний процес здійснювався 
за умов викладання дисциплін загальнонауко-
вого, спеціального і професійного спрямування, 
які взаємно не перетиналися. Що в кінцевому 
підсумку позначилося на неможливості викорис-
тання майбутніми фахівцями левової частки отри-
маних знань у науковій, педагогічній і виробничій 
діяльності.

До середини 1980-х рр. в УРСР вже функці-
онувало 146 вищих навчальних закладів, у т. ч.  
10 спеціалізованих економічних ЗВО. Кількість 

студентів, які отримували економічну освіту в 
вищих навчальних закладах України, на 1985/86 
навчальний рік становило 114,1 тис осіб (Народне 
господарство, 1986).

Застійні тенденції 70-х рр. ХХ ст. у розвитку 
народного господарства країни привели до повно-
масштабної економічної кризи у другій половині 
1980-х рр. Початок «перебудови», перехід від пла-
нової економічної моделі до ринкових відносин, 
які якраз формувалися в той період, спонукали 
до виникнення нової концепції господарювання, 
покликаної виховувати економічну самостійність 
і фінансову відповідальність. Економічна наука 
ставила перед собою нові завдання з вивчення 
ринкових відносин і трансформації соціалістич-
ної планової економіки в ринково регульовану.

Концепція соціально-економічної перебудови 
країни вимагала переорієнтації народного госпо-
дарства та його підрозділів із кількості на якість, 
із валової на кінцеву продукцію, з росту спожи-
вання ресурсів на ресурсозбереження (Колемаев, 
1988). У прийнятому ЦК КПРС і Радою Міністрів 
у 1987 р. документі «Основні напрямки пере-
будови вищої і середньої спеціальної освіти в 
країні» були відображені вимоги до економічної 
освіти, згідно з якими професійні навички сучас-
ного економіста повинні були включати не тільки 
фундаментальну економічну освіту, а й конкретні 
знання з економіки тих підрозділів народного гос-
подарства, у яких він планує практикувати.

У 1980-х рр. економічна теорія перебувала у 
кризовому стані. Вона стала догматичною та схо-
ластичною, нездатною пояснити засади тогочас-
ного економічного розвитку, окреслити потрібні 
напрями подальшого руху суспільства. Вже 
наприкінці 1980-х – на початку 1990-х рр. в еко-
номічній науці починають формуватися засади 
нової концепції господарювання, яка бере за 
вихідний пункт економічну самостійність і фінан-
сову відповідальність. У центр уваги економічної  
теорії потрапляють питання роздержавлення, його 
способи, методи та завдання. Переосмислюється 
природа ринкових відносин, соціально-економіч-
ного устрою суспільства. Вирішуються проблеми 
трансформації планової соціалістичної економіки 
в ринкову (Хрустальова, 2018).

У розділі «Освіта і підготовка кадрів» Комп-
лексної програми науково-технічного прогресу в 
СРСР, прийнятої в 1988 р., мета діяльності вищої 
школи була сформульована таким чином: «Мета – 
формування у випускників професійних знань і 
умінь, досвіду творчої діяльності, особистісних 
якостей, що забезпечують його активне впрова-
дження у професійну та громадську діяльність на 

Федун Д. Розвиток професiйної пiдготовки економiстiв у системi вищої освiти України...



Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 36, том 3, 2021234

Педагогiка

певному освітньо-кваліфікаційному рівні». Голо-
вним завданням ЗВО було повне забезпечення 
потреб народного господарства у фахівцях такого 
рівня кваліфікації, що відповідав би вимогам нау-
ково-технічної революції та розвитку продуктив-
них сил, зростанню культурно-освітнього рівня 
суспільства. Вища школа була покликана забезпе-
чити істотне підвищення якості підготовки фахів-
ців, котрі володіли би сукупністю таких особис-
тісних якостей, як:

− високий теоретичний і практичний рівень 
загальнонаукової фундаментальної підготовки, 
мобільність отриманих знань, умінь і навичок в 
обраній сфері професійної діяльності;

− активна життєва позиція, відданість справі 
патріотизму і соціалістичного інтернаціоналізму;

− розвиток студентського самоврядування;
− культура творчої діяльності, психологічна 

стійкість, ефективність спільної діяльності в 
колективі (Кононенко, 2012).

У кінці 80-х рр. ХХ ст. в Україні підготовку 
студентів здійснювали 10 спеціалізованих еконо-
мічних ЗВО, у яких проходили навчання 69 тис. 
студентів (Народное образование, 1990).

У перехідний етап від планової економічної 
моделі господарювання до ринково-регульованої 
робився наголос на розробці нових економічних 
спеціальностей, які би відповідали тенденціям і 
вимогам перебудовного періоду. Так само зміню-
валися й удосконалювалися навчальні плани та 
програми ЗВО.

Відмінною рисою в системі підготовки фахів-
ців із вищою освітою на початку 90-х рр. ХХ ст. 
став початок фактичної відмови від державного 
планування і розподілу випускників.

Також із переходом до ринкових відносин, 
подальшою глобалізацією економічного простору 
і комерціалізацією системи вищої освіти Укра-
їни була припинена підготовка фахівців інже-
нерно-економічних спеціальностей, зосереджено 
увагу на підготовці економістів універсального 
профілю. До середини 90-х рр. згідно з Поста-
новою Кабінету Міністрів України від 18 травня 
1994 р. «Про Перелік напрямів підготовки фахів-
ців з вищою освітою за професійним спряму-
ванням, спеціальностей різних кваліфікаційних 
рівнів та робітничих професій» у ЗВО України 
велася підготовка економістів за 9 спеціальнос-
тями: Економічна теорія, Економічна кіберне-
тика, Міжнародна економіка, Фінанси і кредит, 
Економічна статистика, Облік і аудит, Економіка 
підприємства, Маркетинг, Управління трудовими 
ресурсами. Так само в кінці ХХ ст. до галузі знань 
«Економіка, комерція та бізнес», крім суто еконо-

мічних спеціальностей, належали 10 різних спе-
ціалізацій менеджменту та 6 – зі сфери торгівлі.

У 90-х рр. ХХ ст. в українських ЗВО йшов про-
цес перетворення навчальних програм і зміни спе-
ціалізацій при підготовці економістів для господа-
рювання за умов ринкової економіки.

Перехід до ринкових відносин розглядається 
нами як період радикальної перебудови всієї 
системи економічної освіти України із погляду 
як його змісту, так і організації. З метою впрова-
дження передових методик і технологій у процес 
підготовки економістів вивчався і запозичувався 
досвід, накопичений системами вищої економіч-
ної освіти в інших країнах.

Уже в 1991 р. був прийнятий Закон Укра-
їни «Про освіту», в якому була розроблена нова 
структура системи освіти. До вже наявних тоді у 
системі вищої освіти освітньо-кваліфікаційних 
рівнів «Молодший спеціаліст» і «Спеціаліст» із 
метою відповідності світовим освітнім стандар-
там додані ступені «Бакалавр» і «Магістр».

З метою впровадження передового досвіду в 
системі освіти в 1993 р. приймається Державна 
національна програма розвитку освіти «Освіта 
(Україна ХХІ століття)», котра своїм головним 
стратегічним завданням реформування освіти 
ставила «відродження і розбудову національної 
системи освіти як найважливішої ланки вихо-
вання свідомих громадян Української держави, 
формування освіченої, творчої особистості, ста-
новлення її фізичного і морального здоров’я, 
забезпечення  пріоритетності розвитку людини, 
відтворення та трансляції культури і духовності 
в усій різноманітності вітчизняних і світових 
зразків; виведення освіти в Україні на рівень 
освіти розвинутих країн світу шляхом докорін-
ного реформування її концептуальних, структур-
них, організаційних засад; подолання монополь-
ного становища держави в освітній сфері через 
створення на рівноправній основі недержавних 
навчально-виховних закладів; глибокої демокра-
тизації традиційних навчально-виховних закла-
дів; формування багатоваріантної інвестиційної 
політики в галузі освіти». У програмі «Освіта» 
був задекларований також перехід «до гнучкої, 
динамічної ступеневої системи підготовки фахів-
ців, яка дасть змогу задовольняти потреби і мож-
ливості особистості у здобутті певного освітнього 
та кваліфікаційного рівнів за бажаним напрямом 
відповідно до її здібностей; формування мережі 
вищих навчальних закладів, яка за освітніми та 
кваліфікаційними рівнями, типами навчальних 
закладів, формами і термінами навчання, дже-
релами фінансування задовольняла б інтереси 
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особи та потреби кожного регіону і держави зага-
лом; підвищення освітнього і культурного рівня 
суспільства; піднесення вищої освіти України на 
рівень досягнень розвинутих країн світу та її інте-
грація у міжнародне науково-освітнє співтовари-
ство» (Про державну, 1993).

Старт періоду незалежності України, розви-
ток ринкових відносин суб’єктів господарювання, 
вихід на міжнародні ринки, дав глибокий поштовх 
у розвитку економічної освіти. Найбільш затребу-
ваною і поширеною спеціальністю в країні стає 
«Економіст». Характерною рисою періоду з рин-
ковим регулюванням економіки є провідна роль 
економічної функції вищої освіти, основна мета 
якої полягала в задоволенні постійно зростаю-
чих потреб економіки у висококваліфікованих 
фахівцях. Підвищення конкурентоспроможності 
продукту виробництва на ринку, початок розви-
тку наукомістких галузей виробництва у країні, 
запозичення, що добре зарекомендували себе на 
заході, та впровадження сучасних революційних 
технологій, становлення і розвиток нових методів 
керівництва й аналізу у професійній діяльності – 
всі ці фактори вплинули на збільшення обсягу під-
готовки фахівців для економічної галузі, модерні-
зацію переліку спеціальностей і зростання числа 
як комерційних, так і державних ЗВО, котрі вели 
підготовку фахівців для економічної галузі.

Упродовж 1990-х – початку 2000-х рр. голов-
ною тенденцією в секторі вищої освіти було його 
фізичне збільшення. Кількісне зростання супро-
воджувалося зниженням якості освітніх послуг, 
потужною комерціалізацією вищої освіти. Екс-
тенсивний розвиток цього сектору зумовлювався 
як реальними потребами суспільства й економіки 
(розвиток комунікаційних та інформаційних тех-
нологій, реструктуризація економіки), так і поя-
вою ринково привабливої спеціальності еконо-
міста. Задоволення попиту на отримання вищої 
економічної освіти, який збільшився в рази, від-
бувалося завдяки збільшенню числа комерційних 
ЗВО в Україні, які переважно спеціалізувалися 
на підготовці та випуску фахівців економічних і 
юридичних спеціальностей. У період із 1990 по 
1995 рр. в Україні було створено 111 приватних 
ЗВО, а до 2005 р. існувало вже 202, навчання в 
яких здійснювалося переважно на комерційній 
основі (Касьянов, 2015).

Розвиток державної системи підготовки 
економічних кадрів в університетах України  
в ХХІ ст. відбувається в контексті реформування 
інтеграційних процесів вищої освіти в єдиний 
європейський освітній простір, тенденції якого 
відображені в Указі президента України від  

14 вересня 2000 р. «Про Програму інтеграції 
України до Європейського Союзу». Приєднання 
України у 2005 р. до Болонської угоди дало поча-
ток європейсько орієнтованим перетворенням в 
системі вищої освіти.

Серед основних напрямів перетворень у підго-
товці фахівців для економічної галузі в 2000-х рр. 
можна виділити: перехід на рівневу систему під-
готовки, введення європейської кредитно-транс-
ферної системи, розробку Національних рамок 
кваліфікацій економічних спеціальностей і їхніх 
характеристик, введення додатка до диплома 
європейського зразка, приведення системи вищої 
освіти України до європейських стандартів (Кре-
мень, 2009).

Згідно з постановою Кабінету Міністрів від 
13 грудня 2006 р. «Про перелік напрямів, за 
якими здійснюється підготовка фахівців у вищих 
навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем бакалавра» підготовка економістів до ЗВО 
України здійснювалася за 10 напрямами підго-
товки: «Економічна теорія», «Економічна кібер-
нетика», «Міжнародна економіка», «Економіка 
підприємства», «Управління персоналом і еконо-
міка праці», «Прикладна статистика, маркетинг», 
«Фінанси і кредит», «Облік і аудит», «Товарознав-
ство і торговельне підприємництво».

На початок 2010/11 навчального року в ЗВО 
України в галузі знань «Економіка підприєм-
ства» навчалися 449 458 студентів, із них за 
рівнем молодшого спеціаліста – 44 330, бака-
лавра – 305 712, спеціаліста – 64 958, магістра –  
34 458 (Основні показники, 2011).

Процес інтеграції України у світове освітнє 
співтовариство відбувається шляхом реформу-
вання і розвитку вітчизняної системи вищої освіти 
за трьома напрямами:

а) європейським (участь у Болонському процесі);
б) американським (вивчення можливостей 

позитивного досвіду США як світового лідера в 
галузі вищої економічної освіти);

в) пострадянським (збереження національних 
особливостей і традицій вищої економічної школи 
й інтеграційні процеси на пострадянському про-
сторі) (Ильина, 2009).

Сьогодні підготовка економістів в Україні здій-
снюється у досить великому переліку ЗВО дер-
жавної та приватної форм власності. Серед них 
особливе місце займають:

− Київський національно економічний уні-
верситет. На дев’яти факультетах університету 
можна отримати 33 різні спеціальності;

− Київський національний торгово-еконо-
мічний університет, до структури якого входять 
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6 факультетів, що реалізують 59 програм підго-
товки фахівців;

− Харківський національний економічний 
університет. Складається з 9 факультетів, які готу-
ють фахівців для економічної галузі за 36 спеці-
альностями;

− Одеський національний економічний уні-
верситет. На 5 факультетах готує висококласних 
фахівців для економічної галузі за 21 спеціаль-
ністю;

− Львівський торгово-економічний універси-
тет. На трьох факультетах ведеться підготовка із 
25 спеціальностей.

У цих і багатьох інших українських ЗВО сьо-
годні економічну освіту отримують понад 210 
тис. студентів (Основні показники, 2016) за 
такими спеціальностями, як: «Економіка підпри-
ємства», «Економіка міста та урбаністика», «Еко-
номічна аналітика», «Економічна кібернетика», 
«Міжнародна економіка», «Підприємництво», 
«Комерційна діяльність і логістика», «Еконо-
міка бізнесу», «Економіка торгівлі», «Економіка 
галузевих ринків», «Управління бізнесом», «Під-
приємництво», «Торгівля і біржова діяльність», 
«Міжнародні економічні відносини», «Економіка 
і бізнес-аналітика підприємства», «Економічна 

теорія та економічна політика», «Управління пер-
соналом і економіка праці» та ін.

Висновки. Розвиток економічної освіти із дру-
гої половини ХХ ст. і дотепер можна охарактери-
зувати впливом безперервного процесу переходу 
від ідеологічних основ соціалістичної економіч-
ної думки планової економіки до капіталістичної 
ідеології з методами ринкових відносин, а також 
пошуком оптимальної моделі підготовки конку-
рентоспроможних фахівців для економічної діяль-
ності. Глибоке реформування і перебудова укра-
їнського суспільства, наслідок важкий і досить 
тривалий перехід від системи із плановою еконо-
мікою до ринкового регулювання економічними 
процесами створюють певні труднощі, характерні 
безпосередньо перехідному періоду.

При формуванні системи вищої економічної 
освіти, що відповідає сучасним викликам і тенден-
ціям, її необхідно будувати на основі традиційних 
українських освітніх цінностей і орієнтуючись на 
позитивний педагогічний досвід зарубіжних країн 
із ринковою економікою. Максимально позитив-
ний ефект для економічного розвитку можливо 
отримати за адекватного об’єднання різноманіт-
них освітніх тенденцій, накопичення і перетво-
рення набутого і запозиченого досвіду.
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ПЕДАГОГІЧНІ ПОГЛЯДИ Н. ЗАСЕНКО НА САМОСТІЙНІСТЬ 
У ВИСЛОВЛЮВАННЯХ ДІТЕЙ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ СЛУХУ 

ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН ПРИРОДНИЧОГО ЦИКЛУ

У статті розкриваються особливості формування самостійних висловлювань в учнів молодших та середніх 
класів під час вивчення природознавства. У статті зроблено акцент на тому, що для всебічного розвитку осо-
бистості дітей з порушеннями слуху важливу роль відіграє усвідомлене засвоєння учнями природничого матеріалу.

Проаналізовано праці Н. Засенко та визначено, що видатна вчена переймалася відсутністю наступності у 
змісті тогочасних навчальних програм природничих дисциплін, вивчення яких передбачене у дошкільних закладах 
та початкових класах.

Продемонстровано, що поширені узагальнюючі терміни діти використовують в основному правильно, засво-
єння ж інших понять вимагає спеціальної роботи над ними. З’ясовано, що у практиці роботи тогочасних шкіл 
під час проведення предметних уроків є значні недоліки на всіх етапах вивчення об’єктів.

Визначено, що видатний сурдопедагог велику увагу приділяла використанню наявних у дітей знань і збагачен-
ня їх новими. З’ясовано, що одним з істотних недоліків під час проведення предметних уроків є мала активність 
учнів і недостатнє використання вже наявних у них знань і вмінь.

Продемонстровано, що в процесі вивчення природничого матеріалу глухими учнями особливу увагу Н. Засенко 
приділяла порівнянню, адже дітям з порушеннями дуже складно встановити схожість об’єктів.

У статті подано короткий аналіз експериментальних досліджень Н. Засенко та представлено викорис-
тання різноманітних форм діяльності самих учнів. Особлива увага при цьому приділялась зарисовкам предме-
тів на різних етапах їх вивчення. Наголошено на тому, що, незважаючи на позитивні сторони самостійних 
висловлювань учнів, під час проведення перших експериментальних уроків Н. Засенко виявлені й істотні недоліки.  
Основним з них було те, що висловлювання учнів не мали певної чіткості і системи.

Зазначено, що в процесі своєї педагогічної діяльності видатний сурдопедагог розробила прийоми активізації діяль-
ності учнів на предметних уроках, серед яких були такі види роботи, як самостійні розповіді учнів про предмет; пере-
вірка їхніх знань у процесі спостереження та аналізу об’єкта та шукання тих даних, які учні не помітили самостійно.

Ключові слова: природознавство, порушення слуху, натуральні предмети, спілкування, самостійні висловлю-
вання, індивідуальна та колективна робота.
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N. ZASENKO’S PEDAGOGICAL VIEWS ON INDEPENDENCE 
IN THE STATEMENTS OF CHILDREN WITH HEARING IMPAIRMENTS DURING 

THE STUDY OF NATURAL SCIENCE SUBJECTS

The article reveals the peculiarities of the independent statements’ formation in primary and secondary school students 
while studying natural sciences. The article emphasizes that for the comprehensive development of the personality of children 
with hearing impairments an important role is played by the conscious assimilation of natural material by students. 

The works of N. Zasenko are analyzed and it is determined that the outstanding scientist was concerned about the lack 
of continuity in the content of the former curricula of natural sciences, the study of which is provided in preschools and 
primary schools. 

It has been shown that common general terms are used correctly by children, but mastering other concepts requires 
special work. It was found that the practice of the schools of that time in conducting subject lessons has significant 
shortcomings at all stages of learning objects. 
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It is determined that the outstanding teacher of persons who are hearing impaired paid great attention to the use of 
existing knowledge of children and their enrichment with new ones. It was found that one of the significant shortcomings 
of the subject lessons is the low activity of students and insufficient use of existing knowledge and skills. 

It has been shown that in the process of studying natural material by the deaf students N. Zasenko paid special 
attention to comparison, as it is very difficult for children with disabilities to establish the similarity of objects. 

The article presents a brief analysis of experimental research by N. Zasenko and shows the use of various forms of 
students’ activity. Particular attention was paid to the sketches of objects at different stages of their study. It is emphasized 
that despite the positive aspects of independent statements of students, during the first experimental lessons N. Zasenko 
revealed significant shortcomings. The main one was that the students’ statements did not have a certain clarity and system. 

It is noted that in the process of her pedagogical activity the outstanding deaf educator developed methods of activating 
the students’ activity at the subject lessons, among which were such types of work as independent stories of students about 
the subject; checking their knowledge in the process of observing and analyzing the object and searching for data that 
students did not notice on their own.

Key words: nature study, hearing impairment, natural subjects, communication, independent comments, individual 
and collective work.

Постановка проблеми. Швидке поширення 
процесу інтеграції в Україні зумовлює потребу у 
якісній підготовці майбутніх корекційних педа-
гогів до роботи в умовах інклюзивного навчання, 
адже сучасний етап розвитку суспільства харак-
теризується переосмисленням прав дітей з осо-
бливими освітніми потребами на навчання у 
загальноосвітніх закладах за місцем прожи-
вання. Передбачене вдосконалення освіти дітей з 
особливими освітніми потребами вимагає одно-
часно їхньої психологічної та соціальної реабілі-
тації, що дасть можливість безперешкодно жити 
у суспільстві.

Однією із категорій дітей з особливими освіт-
німи потребами, яким притаманний своєрідний 
процес розвитку, є діти із порушеннями слуху. 
Тому на сучасному етапі розвитку спеціаль-
ної освіти в Україні постає потреба у суттєвому 
оновленні змісту та методичного забезпечення 
навчального процесу нечуючих та слабочуючих 
дітей. Спеціальна освіта має підготувати доступ-
ний матеріал для роботи з дітьми з особливими 
освітніми потребами, ґрунтуючись при цьому на 
ретельному вивченні вітчизняного досвіду.

Аналіз досліджень. Методологічні засади роз-
витку мовлення дітей з особливими освітніми 
потребами розкрито у наукових працях О. Мар-
тинчук, С. Миронової, Ю. Пінчук, О. Потапенко, 
Л. Руденко, В. Синьова, О. Супруна, М. Шеремет 
та ін. Ґрунтовні дослідження історико-педагогіч-
них аспектів становлення та розвитку сурдопеда-
гогіки як окремої галузі вітчизняної дефектології 
загалом та певних напрямів спеціальної освіти 
зокрема висвітлюються в численних наукових пра-
цях українських учених (І. Єременко, Н. Засенко, 
С. Кульбіда, Л. Фомічова, М. Ярмаченко та ін.). 

Мета статті – вивчення поглядів Наталії Федо-
рівни Засенко на самостійність у висловлюваннях 
дітей з порушеннями слуху під час вивчення дис-
циплін природничого циклу.

Виклад основного матеріалу. У процесі 
навчання глухих учнів винятково важливим є 
питання про створення сприятливих умов для 
формування правильних уявлень і проведення 
системи роботи з метою навчання учнів робити 
узагальнення. Серед різноманітних узагальнень 
велике значення мають узагальнення природни-
чого характеру.

Формування узагальнюючих понять у глухих 
учнів є надзвичайно важливим і складним проце-
сом. До початку спеціального навчання діти спосте-
рігали поодинокі предмети і явища, набули певного 
обсягу специфічних знань. Проте через відсутність 
словесного мовлення вони не користуються логічно-
узагальненим мисленням (Засенко, 1972: 69).

Вивчення природознавства в молодших кла-
сах Н. Засенко розцінювала як досить важливий 
розділ навчально-виховної роботи, в процесі якої 
створювалися широкі можливості для всебічного 
розвитку особистості дітей з порушеннями слуху. 
Проте ці можливості могли бути реалізовані лише 
за умов свідомого засвоєння учнями природничого 
матеріалу. Як відомо, основний обсяг знань учні 
молодших класів дістають на предметних уроках. 
Дослідження Н. Засенко дають змогу побачити, 
що у проведенні предметних уроків є значні недо-
ліки на всіх етапах навчання: формалізм, пасивне 
засвоєння дітьми відомостей про предмети, вико-
ристання одноманітних, суто словесних методів 
і форм роботи, а основними видами діяльності 
учнів є сприймання і запам’ятовування викладе-
ного вчителем матеріалу (Засенко, 1971: 54).

Так, на початковому етапі навчання дітей з 
порушеннями слуху велике значення має вивчення 
природничого матеріалу. Адже, вивчаючи нату-
ральні предмети та явища, учні збагачують і 
поглиблюють знання про навколишню дійсність, 
встановлюючи зв’язки між предметами і різними 
явищами, усвідомлюючи їх причинно-наслідкову 
взаємозалежність. 
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Вивчення природничого матеріалу почина-
ється з перших днів навчання дітей з порушен-
нями слуху, тому Н. Засенко переймалася дуже 
важливим питанням: визначенням обсягу, харак-
теру і системи розміщення його на різних етапах 
навчання дітей (як змінюється зміст природни-
чого матеріалу від класу до класу, як зростають 
програмні вимоги до його вивчення) та прово-
дила аналізи навчальних програм для дошкільних 
закладів, програм з предметних уроків і читанок 
для молодших класів. У результаті досліджень 
виявлено низку недоліків, зокрема:

1. Відсутня наступність у змісті природничого 
матеріалу, вивчення якого передбачене у дошкіль-
них закладах та початкових класах.

2. Відсутність програмних вимог до вивчення 
цього матеріалу в підготовчому класі.

3. Програма предметних уроків для 1–4 класів 
не містить чіткої системи та вікових особливостей 
збільшення матеріалу з класу до класу.

4. У книгах для читання багато матеріалу при-
родничого характеру (40–50%), але нечітко роз-
крита система розміщення та введення нових уза-
гальнень, відсутність наступності в ускладненні 
матеріалу для читання від класу до класу.

Видатний сурдопедагог наводить низку недо-
ліків у практиці школи як масової, так і спеціаль-
ної у разі вивчення дітьми навколишнього світу. 
Основні з них зводилися до того, що викладання 
природничого матеріалу мало здебільшого сло-
весний характер, вчителі мало використовували 
саму природу. Істотним недоліком було і те, що 
«надмірно слабо використовувався досвід учнів» 
(Засенко, 1969: 18), а на уроках не використову-
ються і не вивчаються натуральні предмети. Так, 
протягом усього уроку чучело могло простояти на 
столі, а урок проходив у звичний спосіб: бесіда, 
читання, запитання за прочитаним.

Ці самі зауваження, але більшою мірою, стосу-
ються змісту природничого матеріалу в 6 класі з роз-
ділу «Тварини». За програмою учні вивчають велику 
кількість тварин. Але класифікацію їх і формування 
узагальнюючих понять нею не передбачено. Зна-
чною мірою цей недолік усувається в підручнику 
з природознавства для 6 класу. Тут багато узагаль-
нень, проте також немає чітких принципів класифі-
кації тваринних організмів і системи розташування 
узагальнень різної міри (Засенко, 1972: 70).

Для усунення цих недоліків Н. Засенко про-
водила експериментальні предметні уроки  
в ІІІ–ІV класах з розділу «Тварини» за темами, 
передбаченими програмою. Основними принци-
пами, покладеними в основу експериментальних 
уроків, були такі як:

1) максимальне використання під час вивчення 
нового об’єкта наявних у глухих учнів знань для 
активізації їхньої розумової діяльності;

2) організація цілеспрямованої діяльності 
учнів на кожному етапі вивчення об’єктів; 
постановка перед ними конкретних пізнаваль-
них завдань і надання процесу вивчення об’єкта 
дослідницького характеру;

3) всебічне використання самого предмета як 
джерела знань глухих дітей;

4) уточнення наявних у глухих учнів знань і 
збагачення їх новими; 

5) максимальна активізація процесу вивчення 
предметів на основі збільшення питомої ваги 
самостійності учнів за керівної ролі педагога 
(Засенко, 1965: 29–30).

Видатний сурдопедагог вважала, що почина-
ючи з 1 класу треба систематично навчати учнів 
групувати об’єкти, класифікувати і узагальню-
вати їх. Проте слід враховувати частоту вживання 
того чи іншого поняття в процесі спілкування і те, 
наскільки науковий зміст його відповідає «повсяк-
денному». Проведені Н. Засенко дослідження пока-
зали, що поширені узагальнюючі терміни («риби», 
«дерева» тощо) діти використовують в основному 
правильно. Узагальнення «птахи» у побуті вжива-
ється у вужчому розумінні, ніж біологічне поняття, 
і не пов’язується з такою характерною ознакою, 
як літання. Тому діти, не засвоївши інших харак-
терних ознак такої групи тварин, не відносять 
до птахів півня, курку, гуску, качку, індика (свій-
ських). Засвоєння цього поняття вимагає спеціаль-
ної роботи. Інші поняття («плазуни», «гризуни»), 
навпаки, можуть успішно засвоюватись лише в 
процесі навчання. Проводячи роботу над узагаль-
неннями, слід враховувати ступінь кожного уза-
гальнення (Засенко, 1972: 72).

Проводячи низку досліджень, Н. Засенко 
з’ясувала, що в практиці роботи шкіл у разі про-
ведення предметних уроків є значні недоліки на 
всіх етапах вивчення об’єктів. Спостерігався 
формалізм під час вивчення предметів, пасивне 
засвоєння дітьми відомостей про них, викорис-
тання одноманітних, суто словесних методів і 
форм роботи. Основними видами діяльності учнів 
є сприймання і запам’ятовування викладеного 
вчителем матеріалу. Ці недоліки в організації і 
методиці роботи на предметних уроках негативно 
позначаються на характері знань глухих учнів 
(Засенко, 1965: 29). 

Аналіз змісту природничого матеріалу, досвіду 
організації і методики вивчення його в школах 
глухих дав Н. Засенко підставу зробити деякі 
висновки:
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1. Під час вивчення визначеного програмою 
природничого матеріалу в школі глухих сурдо-
педагогам слід  приділяти велику увагу не лише 
засвоєнню знань про поодинокі об’єкти, а й фор-
муванню у дітей відповідних узагальнень. Це 
допоможе систематизувати знання учнів.

2. Робота над узагальненням залежить від 
характеру самого узагальнення. В одних випад-
ках, коли учні користуються і вже розуміють суть 
узагальнюючого поняття, на його основі можна 
вивчати поодинокі об’єкти, виділяючи істотні 
ознаки кожного з них. В інших доцільно виді-
лити  характерні ознаки цілої низки об’єктів і 
лише після цього сформулювати узагальнення.

3. Незалежно від місця і системи роботи над 
узагальненням доцільно, розкриваючи його, 
давати всі істотні  ознаки, бо, засвоївши одну чи 
кілька ознак, учням важко усвідомити зміст уза-
гальнення (Засенко, 1972: 72–73). 

Особливу увагу талановитий педагог приді-
ляла використанню наявних у дітей знань і зба-
гаченню їх новими. Вивчення стану знань глухих 
учнів про предмети навколишньої дійсності перед 
вивченням цих об’єктів на предметних уроках 
свідчили про те, що діти мають значний запас 
знань і можуть викласти їх за допомогою само-
стійних висловлювань, відповідей на запитання і 
графічних зображень предметів.

Наявні в учнів знання досить своєрідні за своїм 
характером:

а) найбільше актуалізуються знання, що нале-
жать до способу життя тварин;

б) найменший обсяг знань діти мають про 
ознаки об’єкта загалом і окремих його частин. 
Серед названих учнями ознак переважне місце 
займають ті, що безпосередньо сприймаються;

в) здійснюючи мислено аналіз об’єкта, глухі 
учні переважно обмежуються виділенням і нази-
ванням основних його частин (Засенко, 1965: 30).

З іншого боку, одним з істотних недоліків у разі 
проведення предметних уроків є мала активність 
учнів і недостатнє використання вже наявних у 
них знань і вмінь.

Про велику роль наявних у дітей знань і необ-
хідність використання їх у навчальному процесі 
є багато цінних педагогічних висловлювань як 
видатних педагогів минулого, так і радянських.

Розроблення системи уроків з різних розді-
лів навчальних програм, в основу яких покладене 
вивчення предметів і явищ навколишнього світу 
та широке використання таких видів діяльності, як 
спостереження учнів, виготовлення певних об’єктів 
(макетів, таблиць), різні види зарисовок, вимірю-
вання, широка мовна діяльність, планування і звіт-

ність за свою роботу, є необхідною умовою для 
реалізації принципу свідомості в процесі навчання 
учнів молодших класів (Засенко, 1971: 59).

Сприймання нового матеріалу глухою дити-
ною також повинне базуватись на вже наявних 
знаннях і її практичному досвіді.

Досить цінним під час проведення таких уроків 
є включення в роботу слабких учнів. Вони активно 
працюють, пригадують, що знають про виучувану 
тварину, намагаються викласти знання словесно. 
Видатна вчена порівнювала результати своїх 
досліджень з іншими даними експериментальних 
досліджень, зокрема проведеного Н. Модестовою 
з учнями молодших класів масової школи. Одно-
часно зауважувала, що активність слабких учнів 
досить своєрідна, адже вони часто підіймають руки, 
хочуть відповідати. Але обсяг знань у них малий і 
їм доводиться повторювати вже сказане. Спостері-
гається пряма залежність – активність навчальної 
діяльності перебуває в безпосередньому зв’язку з 
рівнем знань кожного учня (Засенко, 1965: 31–32).

Незважаючи на недоліки в роботі з такою 
категорією дітей видатний педагог намагалась 
виділити і позитивні моменти у цих розповідях, 
зокрема те, що всі діти працюють самостійно і 
висловлюють те, про що вони довідалися з най-
різноманітніших джерел.

Крім того, в процесі вивчення природни-
чого матеріалу глухими учнями особливу увагу 
Н. Засенко приділяла порівнянню. Значення цього 
засобу в навчанні дітей досить широко показане в 
педагогічній літературі. Особливості порівняння 
об’єктів глухими учнями ґрунтовно вивчені на 
основі психологічних досліджень і висвітлені у 
сурдопедагогічній літературі. Відомо, що порів-
няння – складна розумова діяльність. Щоб порів-
няти два чи кілька об’єктів, треба зіставити їх за 
одними і тими самими категоріями. Спеціальні 
дослідження психологів показали, що на почат-
ковому етапі навчання глухих учнів утрудняє цей 
співвідносний аналіз. Проте в процесі навчання 
вони оволодівають послідовністю у порівнянні 
і навчаються зіставляти різні ознаки. Однак тут 
проявляється друга, досить важлива своєрідність. 
Глухим дітям дуже важко встановити схожість 
об’єктів. Не володіючи словесною мовою, вони 
прагнуть запам’ятати зовнішні ознаки кожного 
предмета, щоб розпізнати його, відрізнити від 
інших. Відмінність об’єктів – життєво важлива 
умова для розумової і практичної діяльності глу-
хих. Поступовий розвиток словесного мислення 
дає змогу долати й ці труднощі (Засенко, 1971: 59).

Особливо цінним є те, що у разі використання 
наявних у дітей знань змінюється ставлення їх до 

Хрипун Д. Педагогiчнi погляди Н. Засенко на самостiйнiсть у висловлюваннях дiтей...



Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 36, том 3, 2021242

Педагогiка

самого процесу вивчення об’єктів, поширюється і 
поглиблюється інтерес до вивчення навколишньої 
дійсності. Знаючи, що вчитель використовуватиме 
наслідки їх спостережень, діти самі намагалися 
уважніше вдивлятися в предмети, що їх оточують. 
Крім того, учитель міг впливати на розширення 
досвіду учнів, ставлячи перед ними певні завдання 
з проведення завчасних спостережень за об’єктами, 
що вивчатимуться на предметних уроках.

Досвід роботи Н. Засенко показує, що вчитель 
школи глухих, як правило, стимулює учнів до 
активної діяльності. Для цього він широко вико-
ристовує запитання для залучення їх до роботи. 
Він постійно впливає на учня; ініціатива виходить 
лише від учителя, а учень протягом усього уроку 
залишається об’єктом впливу. Під час самостій-
них висловлювань ініціативу починає проявляти 
сам учень, тому що він хоче показати свої знання 
сам. Це дуже важливо в школі глухих. Джерело 
активності учня в цьому разі криється в роботі 
його думки, у прагненні викласти свої думки. 
Демонструючи перед учнями повагу до їхніх 
знань, сурдопедагог досягає того, що самі діти 
шукають і чекають випадку показати свої знання, 
розкрити зміст своїх спостережень. А це своєю 
чергою активізує їхню навчальну діяльність 
(Засенко, 1965: 32).

На уроках використовувалися знання учнів і 
організовувалося дійове вивчення за участю різ-
них органів чуття. Досить важливим завданням, 
яке Н. Засенко намічала під час проведення уро-
ків, було усвідомлення учнями певної послідов-
ності, взаємозв’язку і системи у викладі матеріалу. 
Вся діяльність учнів має бути чітко розпланована. 
Наприклад, для того щоб зробити зарисовку в 
зошитах на тему «Зовнішній вигляд кроля», 
Н. Засенко чітко планувала діяльність учнів:

− Що ми будемо робити?
− Будемо малювати кролика.
− Що для цього потрібно?
− Папір, олівець і чучело кролика.
− Який план роботи? (Засенко, 1971: 56).
План роботи складався колективно з учнями, 

встановлювалася послідовність зображення і від-
значалися деякі характерні ознаки. 

Учні, виконуючи зарисовки, користувалися 
колективно складеним планом і спостерігали 
предмет у натурі, а не обводили трафарет. Це 
ще раз давало змогу привернути їхню увагу до 
істотних ознак кожної частини, примушувало не 
механічно обводити готовий контур, а вдивлятися 
у сам об’єкт і аналізувати його. В процесі вико-
нання цього виду роботи у дітей виникала гостра 
потреба в знаннях і на основі цього формувалися 

певні практичні уміння. Учні на своїх малюнках 
робили відповідні підписи всіх частин тіла та їх 
ознак. Малюнки, виконані дітьми, аналізувалися 
учителем, порівнювалися з натуральним предме-
том. Наприкінці уроку діти розповідали про хід 
виконання ними роботи.

Видатний сурдопедагог зазначала, що під час 
самостійних розповідей спостерігалося зосеред-
ження уваги всіх учнів класу, що визначалося різ-
ними мотивами: дітям цікаво знати, про що саме 
розповість товариш; вони знають, що треба буде 
доповнювати відповідь; продумуючи її разом з 
викликаним учнем і відтворюючи особисті зна-
ння, діти порівнюють їх з відомостями, викладе-
ними товаришем, дістаючи задоволення (Засенко, 
1965: 33).

Таким чином, цілеспрямовано здійснюючи 
принцип єдності індивідуальної і колективної 
роботи, учитель досягав активізації роботи всіх 
учнів класу.

Проводячи кожний вид роботи, Н. Засенко 
використовувала різноманітні форми діяльності 
самих учнів. Особливу увагу приділяла зарисовкам 
учнями предметів на різних етапах їх вивчення. 
Н. Засенко проводила дослідження, які показали, 
що більшість дітей ще до спеціального вивчення 
предмета можуть за допомогою малюнка передати 
певний обсяг знань. Тому видатний педагог широко 
використовувала зарисовки не лише після вивчення 
об’єкта, а й безпосередньо в процесі вивчення 
його з метою поглиблення і поширення знань та 
активізації розумової діяльності дітей. При цьому 
застосовувались найрізноманітніші варіанти і види 
зарисовок. Учні не просто змальовували об’єкт, а 
виконували певне завдання: домалювати, розгля-
даючи об’єкт, окремі частини у зображенні, нама-
лювати об’єкт по пам’яті, а потім порівняти малю-
нок з натуральним предметом і зробити відповідні 
уточнення; порівняти малюнок, виконаний перед 
докладним аналізом предмета за допомогою запи-
тань вчителя і після цього; передати на малюнку те, 
що сприйнято безпосередньо у разі спостереження 
і вивчення об’єкта; передати через зображення всю 
суму знань про об’єкт за певним планом (зовніш-
ній вигляд тварини, де живе, чим живиться, як 
пересувається, яку користь приносить) (Засенко, 
1971: 54–55).

Проте, незважаючи на всі викладені вище 
позитивні сторони самостійних висловлювань 
учнів, під час проведення перших експеримен-
тальних уроків Н. Засенко виявлені й істотні недо-
ліки. Основним з них було те, що висловлювання 
учнів не мали певної чіткості і системи. Учні не 
викладали знань про об’єкт в якомусь певному 
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аспекті, а говорили про різні сторони його, вна-
слідок чого висловлювання були безсистемними 
(Засенко, 1965: 33).

На основі експериментального навчання 
Н. Засенко розробила прийоми активізації діяль-
ності учнів на предметних уроках. Дуже корис-
ними були такі види роботи, як самостійні розпо-
віді учнів про предмет (без його демонстрування); 
перевірка їхніх знань у процесі спостереження і 
аналізу об’єкта та шукання тих даних, яких учні 
не помітили самостійно; запитання учнів про неві-
домі сторони предмета; дійове вивчення об’єкта 
учнями в певній послідовності за допомогою різ-
номанітних за характером запитань і завдань педа-
гога; повідомлення нових даних учителем; зв’язна 
розповідь учнів про предмет (Засенко, 1971: 54).

Проводячи предметні уроки на основі зазначе-
них принципів, Н. Засенко ставила за мету, щоб 
отримані учнями знання були повними, усвідом-
леними і міцними, щоб діти вміли самостійно 
вивчати нові об’єкти навколишньої дійсності. Ці 
завдання здійснювались у поєднанні з виконанням 
інших завдань: залучення до роботи з вивчення 
предметів усіх учнів класу, включаючи й мало-
активних; розвиток інтересу дітей до пізнання 
навколишньої дійсності; максимальне збагачення 
і розвиток їхнього мовлення (Засенко, 1965: 30).

Результати експериментального дослідження 
опубліковані і значною мірою втілені в практику 
проведення предметних уроків у школах глухих. 
Працюючи над визначенням основних шляхів і 
найкращих умов для реалізації принципу свідо-
мості в процесі вивчення природничого матеріалу 
і проводячи експериментальні уроки з окремих 
тем у молодших класах Київської школи глухих, 
видатна вчена мала можливість ще раз перекона-

тись у доцільності прийомів активізації діяльності 
глухих учнів. Разом із тим слід підкреслити, що 
кожен з цих прийомів, як показували дослідження 
Н. Засенко, є надзвичайно важливою умовою для 
свідомого засвоєння учнями знань про природу 
(Засенко, 1971: 55).

Висновки. Аналіз наукової, творчої та педаго-
гічної діяльності Н.  Засенко показав непересіч-
ність цієї постаті, її вагомий вплив на становлення 
й розвиток спеціальної освіти в Україні на різних 
етапах розбудови нашої держави та дозволив зро-
бити такі висновки.

Дослідження наукової спадщини Н. Засенко дало 
можливість розкрити своєрідність її педагогічних 
поглядів на навчання та виховання дітей з порушен-
нями слуху. Під час роботи в школі Н. Засенко звер-
тала увагу на особливості підвищення активності та 
самостійності учнів на уроках:

– під час вивчення нового об’єкта макси-
мально використовувати наявні в дітей знання з 
метою активізації в них розумової діяльності;

– на кожному етапі вивчення потрібно органі-
зовувати цілеспрямовану діяльність, давати чіткі 
пізнавальні завдання для того, щоб уроки набу-
вали дослідницького характеру;

– максимально активізувати процес вивчення 
предметів та приділяти увагу самостійності дітей 
під керівництвом вчителя.

Виконане дослідження не вичерпує всіх аспек-
тів науково-педагогічної спадщини Н. Засенко, 
оскільки залишаються невивченими архівні дже-
рела. Серед перспективних напрямів для подаль-
ших досліджень можна назвати: дослідження та 
аналіз школи Засенко, визначення та обґрунту-
вання періодів науково-педагогічної й творчої 
діяльності Н. Засенко.
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СІМЕЙНО-ОРІЄНТОВАНІ ПРОГРАМИ СУПРОВОДУ: РАННЄ ВТРУЧАННЯ

У статті розглянуто перспективи та проблеми впровадження практик раннього втручання в освітній простір 
України. Вказано, що послуга раннього втручання нині має фрагментарний характер, недосконалою є модерація 
та логістика отримання такої послуги родинами, в яких виховується дитина з особливими освітніми потребами.

Доведено, що створення національної платформи раннього втручання дасть можливість побудувати 
безбар’єрну та ефективну співпрацю між громадами та урядом щодо системного підходу до впровадження 
послуг раннього втручання. Запропоновано використати досвід пілотного проєкту щодо проведення онлайн-
анкетування, своєрідного скринінг-тесту на єдиній платформі раннього втручання, що дозволить за необхіднос-
ті вчасно звернутися за допомогою, а запровадження такої платформи допомогло б у модерації подальших дій 
батьків та логістиці отримання такої послуги.

Зазначено ключові механізми алгоритмізації послуги раннього втручання, побудови «дорожньої карти» для 
успішної реалізації програми раннього втручання: перший крок – виявлення дітей з високим ризиком порушень 
(анкети-опитувальники, звернення за телефоном до координатора програми, соціальна реклама ефективності 
програм раннього втручання, створення єдиної платформи для модерації та логістики подальших дій), другий – 
розробка індивідуальної програми раннього втручання (робота команди супроводу за активної участі батьків), 
третій – реалізація програми раннього втручання та оцінка ефективності її (індивідуальна програма передбачає 
декілька кластерів: запит => визначення ключової проблеми => оцінка когнітивного, моторного, соціально-емо-
ційного, мовленнєвого розвитку та адаптивних навичок дитини, вивчення емоційного мікроклімату в родині => 
встановлення цілей => оцінка досягнення відповідної цілі та кластеру, що розпочинається узгодженим запитом).

Виокремлено проблеми впровадження програм раннього втручання: низьку інформаційну насиченість та обі-
знаність суспільства у потребах регіонів щодо запровадження системи раннього втручання, підготовку та 
перепідготовку міждисциплінарної команди супроводу, бар’єрність у побудові діалогу між громадою та відпо-
відними організаціями, що забезпечують впровадження такої системи, міжкультурний аспект взаємодії, недо-
статнє фінансування відповідних програм та забезпечення комплексного підходу в адмініструванні, модерації 
та логістиці надання послуги раннього втручання.

Ключові слова: раннє втручання, програма раннього втручання, міждисциплінарна команда супроводу,  
принципи раннього втручання, алгоритмізація.
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FAMILY-BASED PROGRAMMES OF SUPPORT: EARLY INTERVENTION

The author has examined the prospects and issues of implementing the practices of early intervention in the educational 
space of Ukraine. It is stated that the service of early intervention is fragmented, the moderation and logistics of this 
service for families raising a child with special educational needs are imperfect. 

It has been proven that the creation of a national platform of early intervention will provide an opportunity to build barrier-
free and effective cooperation between communities and the government on a systematic approach to the implementation of 
the services of early intervention. The author proposes to use the experience of a pilot project of an online survey – a kind of 
screening test on a united platform for early intervention, which will if necessary seek help in time, and the establishment of 
this platform would help moderate parental actions and logistics of the service of early intervention.

The key steps of algorithmizing the service of early intervention, constructing a “road map” for successful 
implementation of the programme of early intervention are identified: the first step is to identify children at high risk 
of disorders (questionnaires, phone calls to the programme coordinator, social advertising of the programmes of early 
intervention, a united platform for moderation and logistics of further actions), the second step is to develop the individual 
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programme of early intervention (based on the cooperation between support team and parents), the third step is to 
implement the programme of early intervention and estimate its efficiency (the individual programme provides several 
clusters: query => definition of a key problem => assessment of child cognitive, motor, social and emotional, and 
speech development and its adaptive skills, examination of an emotional microclimate in a family => goals setting => 
assessment of the achievement of relevant goal and cluster that begins with the agreed query).

The author has highlighted the problems of implementation of the programmes of early intervention: low information 
and public awareness of the needs of the regions to implement the systems of early intervention, training and retraining 
of interdisciplinary support team, barriers to dialogue between the community and organizations that implement the 
system, insufficient funding of the programmes and providing an integrated approach to the administration, moderation 
and logistics of the service of early intervention.

Key words: early intervention, programmes of early intervention, interdisciplinary support team, principles of early 
intervention, algorithmizing.

Постановка проблеми. Нині в нашій державі 
сім’ї, в яких виховується дитина з порушеннями 
психофізичного розладу, обмежені в отриманні 
послуги раннього втручання, сімейного супро-
воду із забезпечення розвитку дитини, її здоров’я, 
соціалізації та здорового мікроклімату в родині. 
За статистикою у 13–18% дітей ще в перші роки 
життя фахівці виявляють затримку чи порушення 
у розвитку або ймовірний ризик того, що таке 
порушення може виникнути (Панченко, Запла-
тинська, 2018). Заходи, орієнтовані на розвиток 
дитини раннього віку, орієнтуючись на досвід 
країн західної Європи (Eurlyaid – Європейська 
Асоціація Раннього Втручання), є ключовими 
для успіху у соціалізації і розвитку таких дітей 
та характерною рисою сучасного світу (Всеукр. 
форум, 2017).

Аналіз досліджень. Британський менеджер 
програми «Батьки за раннє втручання в Україні» 
Арморер Васон на пресконференції Всеукраїн-
ського форуму визначила важливість впрова-
дження програм раннього втручання в національ-
ний простір нашої країни, вказавши, що надання 
таких послуг є надзвичайним моментом для 
об’єднання зусиль кваліфікованих фахівців, акти-
вістів, батьків та громадських організацій (Все-
укр. форум, 2017). 

Про розуміння важливості зміни парадигми 
надання комплексних соціальних послуг роди-
нам на рівні держави свідчать Указ Президента 
України «Про заходи, спрямовані на забезпе-
чення додержання прав осіб з інвалідністю» від 
13.12.2016 року № 553/2016 (Указ Президента 
України, 2016) та розпорядження Кабінету Міні-
стрів України від 22.05.2019 року № 350-р «Деякі 
питання створення системи надання послуги 
раннього втручання для забезпечення розвитку 
дитини, збереження її здоров’я та життя» (Роз-
порядження Кабінету Міністрів України, 2019). 
Підписання Меморандуму взаєморозуміння між 
різними організаціями, установами, що залу-
чені до побудови системи раннього втручання 

(Міністерство соціальної політики, Міністерство 
освіти і науки, Міністерство фінансів, Міністер-
ство юстиції, Міністерство закордонних справ, 
Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ, Благодійний фонд 
«Інститут раннього втручання» для дітей із пору-
шенням розвитку та дітей-інвалідів, Всеукраїн-
ська ГО «Національна Асамблея людей з інвалід-
ністю України», Всеукраїнська фундація «Захист 
прав дітей», Фундація Soft Tulip, Європейська 
асоціація раннього втручання EURLYAID), дозво-
лило створити основу для започаткування єдиної 
платформи раннього втручання, у діяльність якої 
входитиме координування роботи та напрацю-
вання єдиних підходів та практик функціонування 
системи раннього втручання в Україні (Панченко, 
Заплатинська, 2018).

Створення національної платформи ран-
нього втручання дасть можливість побудувати 
безбар’єрну та ефективну співпрацю між грома-
дами та урядом щодо системного підходу до впро-
вадження послуг раннього втручання. 250 000 
тисяч дітей в Україні віком від 0–4 років, за оцін-
ками експертів, потребують такої послуги (Мініс-
терство охорони здоров’я України, 2017).

Незважаючи на те, що практика раннього втру-
чання в країнах Західної Європи широко викорис-
товувалася ще із середини ХХ століття, для укра-
їнських дослідників це новий етап у розумінні 
абілітації, сімейно-орієнтованого підходу, реабі-
літації та міждисциплінарної взаємодії (А. Колу-
паєва, М. Кропівницька, Л. Рибченко, Б. Бухолець, 
О. Савченко, О. Роговська, Г. Кукуруза, В. Тара-
сенко, В. Тарасун, О. Склянська, Т. Панченко, 
А. Заплатинська, А. Шевцов та ін.).

Мета статті – акцентувати увагу на проблемах 
та перспективах впровадження системи раннього 
втручання в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Європейський 
досвід запровадження програм раннього втру-
чання базується на забезпеченні безперешкодного 
доступу кожній родині, в якій виховується дитина 
з певними порушеннями, до системи комплексної 
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допомоги, наближеності надання такої послуги 
за місцем проживання, фінансової доступності 
послуги, сімейно-орієнтованого підходу, міждис-
циплінарної роботи команди супроводу (медична, 
психологічна, соціальна та педагогічна допомоги).

М. Кропівницька у дисертаційному дослі-
дженні «Державне управління системою раннього 
втручання у сфері забезпечення прав дитини в 
Україні» окреслила низку ключових проблем 
щодо вдосконалення нормативно-правової бази, 
безбар’єрної співпраці всієї команди супроводу, 
функціонування центрів раннього втручання, 
доступності такої послуги. Науковиця вказує на 
фрагментарний характер надання послуги ран-
нього втручання в Україні порівняно з розгалу-
женою системою соціальних послуг. Ключовою 
ж проблемою організації таких центрів дослід-
ниця визначає відсутність системи моніторингу 
потреби у послузі раннього втручання у регіо-
нальному розрізі (Кропівницька, 2020).

Т. Панченко та А. Заплатинська вказують, що 
створення системи раннього втручання нині є 
актуальним складником реформування системи 
охорони здоров’я, довгострокова перспектива 
такого проєкту дозволить максимально соціалізу-
вати дитину з особливими освітніми потребами, 
зняти психологічну напругу у родині, підвищити 
продуктивність освітнього процесу (Панченко, 
Заплатинська, 2018).

Практикою доведено, що у разі своєчасного 
діагностування порушення здоров’я дитини реа-
білітаційні, корекційні, компенсаторні та тера-
певтичні заходи є найрезультативнішими до 
досягнення нею п’ятирічного віку (Роговська, 
2020). Нині прослідковується негативна тен-
денція щодо невизначеності прийняття суспіль-
ством людей з інвалідністю. Батьки, які вихову-
ють здорову дитину, часто висловлюють активні 
протести щодо спільного навчально-освітнього 
процесу здорових дітей та дітей з особливими 
освітніми потребами, що свідчить про низьку 
інформаційну насиченість таких проєктів та упе-
редженість поглядів щодо прав та можливостей 
розвитку таких дітей.  Голова Всеукраїнського 
громадського об’єднання «Національна Асамблея 
людей з інвалідністю України», Уповноважений 
Президента України з прав людей з інвалідністю 
Валерій Сушкевич зауважив, що запровадження 
програм раннього втручання призведе до систем-
них змін у суспільстві, толерантного ставлення 
до дітей з особливими освітніми потребами та 
родин, у яких виховується така дитина. Система 
раннього втручання формуватиме принципово 
нові взаємини між родинами, командою супро-

воду та суспільством, що надалі підвищить обі-
знаність суспільства і родин з дітьми про особли-
вості раннього втручання (Міністерство охорони 
здоров’я України, 2017).

У нашій державі практика раннього втру-
чання, що об’єднує медичну, психологічну, соці-
альну і педагогічну допомогу, функціонує як 
пілотний проєкт у десяти областях, зокрема, най-
активнішими в упровадженні системи раннього 
втручання виступають громадські організації, 
започатковані батьками, які виховують дітей з 
особливими освітніми потребами.

Відсутність статистики щодо кількості дітей 
раннього віку з порушеннями в розвитку або з 
ризиком виникнення таких порушень ускладнює 
впровадження системи раннього втручання. Важ-
ливим є досвід запровадження системи раннього 
втручання у межах проєкту Twinning (м. Харків, 
м. Одеса, м. Львів та Закарпаття), використання 
моделі онлайн-контролю, своєрідного скринінгу 
щодо створення мережі статистичних показни-
ків для вивчення попиту отримання послуги ран-
нього втручання. У зазначених регіонах на сайтах 
обласних державних адміністрацій, управлінь 
соціального захисту населення, освіти, охорони 
здоров’я було розміщено посилання на анкету для 
виявлення у дітей відставання чи порушення у 
розвитку. Така анкета має форму опитувальника, 
що містить матеріал раннього виявлення проблем 
у розвитку дитини. Якщо результати скринінгу 
містять попереджувальні знаки або відзначено 
рядки для відповідності певному віку, вони визна-
чаються як «тривожні», та надається інформація 
щодо рекомендації звернення до центру раннього 
втручання (Кропівницька, 2019).

Національна академія медичних наук України 
та Міністерство охорони здоров’я спільно з Укра-
їнським центром наукової медичної інформації та 
патентно-ліцензійної роботи уклали методичні 
рекомендації щодо технології раннього втру-
чання, основних принципів, алгоритму взаємодії 
та змісту програм. Розробники методичних реко-
мендацій визначили цільовою аудиторією педі-
атрів, сімейних лікарів, неврологів, медичних 
психологів лікувально-профілактичних закладів, 
практичних дитячих психологів і логопедів реа-
білітаційних центрів та відділень соціальної реа-
білітації, кабінетів та центрів раннього втручання 
(Кукуруза та ін., 2017).

Науковці спроєктували платформу раннього втру-
чання, що базується на принципах: сімейно-орієнто-
ваності, міждисциплінарності, функціонального під-
ходу, добровільності та конфіденційності, реалізації 
програм у повсякденному житті (див. табл. 1).
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Таблиця 1
Принципи раннього втручання

Сімейно- 
орієнтований 

принцип

Міждисци- 
плінарний  
принцип

Функціональний 
підхід

Добровільність  
та конфіденційність

Реалізація програм
(повсякденний  

простір)
Супровід дитини 
з особливими 
освітніми 
потребами та 
професійна 
допомога батькам 
і іншим членам 
родини, в якій 
виховується така 
дитина. Батьки 
є активними 
учасниками 
процесу реалізації 
технологій 
раннього 
втручання.

Послугу раннього 
втручання забезпе-
чує команда супро-
воду (психолог, 
логопед, фізичний 
терапевт, педіатр, 
невролог та батьки 
дитини). Фахівці 
працюють з одним 
пакетом документів, 
вивчають потреби 
родини, працюють 
над укладанням 
профілю дитини, 
визначають клю-
чові цілі та шляхи 
їх реалізації; 
кожен із фахівців 
має певний обсяг 
знань із суміжних 
галузей, що надалі  
дозволить побу-
дувати ефективну 
взаємодію в команді 
супроводу у вирі-
шенні професійних 
завдань.

Максимальна 
соціалізація 
дитини, 
повсякденні 
життєві ситуації; 
підвищення 
якості життя 
дитини через 
вивчення її 
можливостей та 
здатності впливу 
на такі ситуації.

Максимальна інфор-
маційна насиченість 
процесів раннього 
втручання, доступ до 
інформації, можли-
вість працювати з 
анкетамиопитуваль-
никами, популяри-
зація їх заповнення, 
висвітлення успіш-
них практик засто-
сування раннього 
втручання, створення 
єдиної платформи для 
модеації та логістики 
послуги.

Вивчення реальних 
життєвих потреб, 
розширення 
можливостей 
дитини (соціальна, 
комунікативна, 
рухова та інші сфери). 
Індивідуалізація та 
інтегрований підхід.

Джерело: укладено на основі матеріалів методичних рекомендацій (Кукуруза та ін., 2017)

Алгоритмізація, запропонована науковцями 
(Кукуруза та ін., 2017), є своєрідною дорожньою 
картою для успішної реалізації програми ран-
нього втручання. Першим кроком є виявлення 
дітей з високим ризиком порушень (анкети-опи-
тувальники, звернення за телефоном до коорди-
натора програми, соціальна реклама ефектив-
ності програм раннього втручання, створення 
єдиної платформи для модерації та логістики 
подальших дій), другий – розробка індивіду-
альної програми раннього втручання (робота 
команди супроводу за активної участі батьків), 
третій – реалізація програми раннього втручання 
та оцінка ефективності її (індивідуальна про-
грама передбачає декілька кластерів: запит => 
визначення ключової проблеми => оцінка ког-
нітивного, моторного, соціально-емоційного, 
мовленнєвого розвитку та адаптивних навичок 
дитини, вивчення емоційного мікроклімату в 
родині => встановлення цілей у SMART-форматі 
=> оцінка досягнення відповідної цілі та клас-
теру, що розпочинається узгодженим запитом) 
(Кукуруза та ін., 2017).

Концепція створення та розвитку системи 
надання послуги раннього втручання в Укра-
їні1 окреслила механізм впровадження системи 
надання послуги раннього втручання з викорис-
танням міжнародних стандартизованих методів 
та тестових систем для раннього виявлення, ство-
рила підґрунтя для напрацювання нормативно-
правової бази, розроблення моделі визначення 
потреби громади у наданні такої послуги, визна-
чила механізми фінансування та застосування 
моніторингу якості та індикаторів її ефективності.

Висновки. Запровадження системи раннього 
втручання, її цілеспрямована модерація та логіс-
тика дозволить зняти соціальну напругу з родин, 
в яких виховується дитина з особливими освіт-
німи потребами, додасть батькам упевненості у 
своїх діях, забезпечить здоровий емоційний клі-
мат у родині, дозволить ефективно використати 
потенціал дитини, підготувати її до інклюзивного 
навчання, максимально соціалізувати. Успішним, 
на наш погляд, було б запровадження досвіду 

1 Укладено за матеріалами Концепції створення та розвитку 
системи надання послуги раннього втручання в Україні.

Цимбал-Слатвiнська С. Сiмейно-орiєнтованi програми супроводу: раннi втручання
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пілотного проєкту онлайн-анкетування, своєрід-
ного скринінг-тесту, кожна мати чи батько могли 
б за порадою лікаря-педіатра відстежувати роз-
виток своєї дитини та вести відповідні записи, 
формуючи анкети онлайн на базі всеукраїнської 
платформи раннього втручання, зрозуміло, що 
таке спілкування має бути конфіденційним, але 
постійний контроль за допомогою такої програми, 
яка видавала б тривожні результати, допомогла 
би родинам вчасно звернутися за допомогою, а 
запровадження єдиної платформи допомогло би 
у модерації подальших дій батьків та логістиці 
отримання такої послуги.

Відповідно, проблемами впровадження про-
грам раннього втручання є низька інформаційна 
насиченість та обізнаність суспільства у потребах 
регіонів щодо запровадження систем раннього 
втручання, підготовка та перепідготовка міждис-
циплінарної команди супроводу, бар’єрність у 
побудові діалогу між громадою та відповідними 
організаціями, що забезпечують впровадження 
такої системи, міжкультурний аспект взаємодії, 
недостатнє фінансування відповідних програм 
та забезпечення комплексного підходу в адміні-
струванні, модерації та логістиці надання послуги 
раннього втручання.
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СТАН МЕНТАЛЬНОГО ЗДОРОВ’Я ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
У ПЕРІОД ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

У статті висвітлено стан ментального здоров’я здобувачів вищої освіти у період дистанційного навчання, 
зумовленого пандемією COVID-19. Авторка стверджує, що ментальне здоров’я відіграє важливу роль у реалізації 
життєвих і професійних цілей та доброго фізичного самопочуття. Також акцентовано увагу на тому, що нині 
увесь світ опинився в умовах жорстких карантинних заходів, а навчання в умовах ізоляції з використанням засобів 
дистанційного навчання стало справжнім випробуванням для всіх учасників освітнього процесу. Отже, здобувачі 
вищої освіти вимушені весь час перебувати в домашніх умовах та навчатися дистанційно, водночас дотримуючись 
здорового способу життя, режиму праці та відпочинку, харчування та занять фізичними вправами.

У контексті проведеного дослідження з’ясовано, що у період дистанційного навчання психічний стан сту-
дентів погіршився, посилилися психосоматичні симптоми стресу, домінують негативні емоції, відчувають три-
вогу, самотність, страх, втому та виснаження. Однак здобувачі вищої освіти розуміють, що небезпечно від-
відувати університет, бо існує ризик захворіти, а навчання онлайн рятує від цього і водночас розвиває вміння 
використовувати новітні інформаційно-комунікаційні технології. Схвальні відгуки щодо дистанційного навчання 
частіше надходять від студентів старших курсів. Натомість першокурсники стверджують, що сприймати 
новий навчальний матеріал краще під час «живого» спілкування з викладачем в аудиторії.

Зроблено висновки, що дистанційне навчання впливає на стан ментального здоров’я здобувачів вищої осві-
ти, а насамперед труднощі, які з ним пов’язані, та погіршення якості результатів навчання. Адже дистанцій-
не навчання вимагає від студентів високого рівня самоорганізації, самодисципліни та мотивації до навчання. 
Навчальний матеріал вони засвоюють самостійно, а це вимагає достатньої сили волі, відповідальності і само-
контролю. Отже, тільки за умов правильно налагодженого режиму праці та відпочинку здобувачі вищої освіти 
у період дистанційного навчання зможуть зберегти власне ментальне здоров’я.

Ключові слова: пандемія, COVID-19, здоров’я, ментальне здоров’я, психічне здоров’я, фізичне здоров’я, 
стрес, карантинні заходи, здобувачі вищої освіти, дистанційне навчання.
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MENTAL HEALTH STATUS OF HIGHER EDUCATION STUDENTS 
DURING DISTANCE LEARNING

The current mental health status of higher education students during distance learning caused by the COVID-19 
pandemic is highlighted in the article. The author argues that mental health plays an important role in the realization of life 
and professional goals and as well as in good physical well-being. Emphasis is also placed on the fact that today the whole 
world is in a situation of strict quarantine measures, and learning in isolation by using distance learning has become a real 
challenge for all the education process participants. As a result, higher education students are forced to stay at home and 
study distantly all the time, adhering to a healthy lifestyle, work and rest, nutrition and exercise at the same time.

In the context of the study, it was found that during the distance learning period, the students’ mental state deteriorated, 
psychosomatic symptoms of stress increased, negative emotions dominated, they started to feel anxiety, loneliness, fear, 
fatigue and exhaustion. However, higher education students understand that it is dangerous to attend university because 
there is a risk of falling ill, and online learning saves from this and, at the same time, develops the ability to use the latest 
information and communication technologies. Positive feedback about distance learning is more likely to come from 
senior students. Instead, freshmen argue that it is better to perceive new learning material during live communication 
with the teacher in the classroom.
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It is concluded that distance learning affects the mental health of higher education students, creating, above all, the 
difficulties with studying and the deterioration of the quality of learning outcomes. After all, distance learning requires from 
students a high level of self-organization, self-discipline and motivation to study. They learn the material on their own, and this 
requires sufficient willpower, responsibility and self-control. Therefore, only under the conditions of a properly established work 
and rest schedule, higher education students during distance learning will be able to maintain mental health.

Key words: pandemic, COVID-19, health, mental health, physical health, stress, quarantine measures, higher 
education seekers, distance learning.

Здоров’я настільки перевищує всю решту 
благ життя, що воістину здоровий злидар 

щасливіший за хворого короля.
А. Шопенгауер

Постановка проблеми. Однією із базових 
цінностей ХХІ століття є здоров’я. У преамбулі 
Статуту Всесвітньої організації охорони здоров’я 
(1948 р.) зазначено, що «здоров’я – це стан повного 
фізичного, духовного і соціального благополуччя, 
а не лише відсутність хвороб або фізичних вад». 
За словами відомого ученого-валеолога Г. Апа-
насенка, «здоров’я – категорія не тільки медико-
біологічна, але й соціальна… Чим вища здатність 
індивіда реалізовувати свої біологічні та соціальні 
функції, тим вищий рівень здоров’я» (Апана-
сенко, 2000: 36–40). У статті 3 Конституції Укра-
їни також зазначено, що здоров’я визначається як 
найвища соціальна цінність (стаття 3).

Загальновідомо, що основою благополучного 
та щасливого життя молоді є ментальне здоров’я, 
яке відіграє важливу роль у реалізації життєвих 
і професійних цілей та доброго фізичного само-
почуття. Отже, термін “mental health” часто трак-
тують як «психічне здоров’я», хоча він має дещо 
ширше значення і включає як емоційне та духо-
вне, так і соціальне благополуччя. ВООЗ визначає 
ментальне здоров’я як стан щастя та добробуту, 
у якому людина реалізує свої творчі здібності, 
може протистояти життєвим стресам, продук-
тивно працювати та робити внесок у суспільне 
життя. Ментальне здоров’я дає людині почуття 
(само)цінності та (само)контролю, сприяє форму-
ванню «Я» у всіх його проявах. Беззаперечним є 
той факт, що майбутні фахівці повинні бути здо-
ровими, фізично та емоційно витривалими, жит-
тєрадісними, активними, комунікабельними, мати 
високу працездатність, бути конкурентоспромож-
ними на ринку праці.

Наукові розвідки засвідчують, що стан менталь-
ного здоров’я людини залежить від багатьох чин-
ників: соціальних, екологічних та економічних. 
Нині в умовах пандемії та упровадження каран-
тинних заходів проблема збереження ментального 
здоров’я здобувачів вищої освіти набуває актуаль-
ності, адже вони вимушені весь час перебувати в 
домашніх умовах та навчатися дистанційно, вод-

ночас дотримуючись здорового способу життя, 
режиму праці та відпочинку, харчування та занять 
фізичними вправами. Невизначений інкубаційний 
період, масштабні карантинні заходи, безсимп-
томний перебіг хвороби, наслідки та ускладнення 
після захворювання, повідомлення про дефіцит 
медичних засобів захисту та звільнення медичних 
працівників, відсутність соціалізації зумовлюють 
у них занепокоєння та породжують почуття розгу-
бленості, страх, тривогу. Тому карантинні заходи 
та дистанційне навчання стали серйозним випро-
буванням для всієї академічної спільноти.

Аналіз досліджень. Проблеми збереження 
психічного та психологічного здоров’я студент-
ської молоді в умовах навчання та інформаційних 
перенавантажень висвітлюються в працях О. Дех-
тярьової, О. Пальчик, С. Пилипенко. Вивченню 
питань розвитку дистанційної освіти присвячені 
праці науковців Р. Деллінг, А. Кларк, Д. Кіган, 
М. Мур, Г. Рамблє, М. Сімонсон, М. Томпсон та 
ін. Науково-педагогічні засади дистанційного 
навчання досліджують О. Андрєєв, Г. Козла-
кова, І. Козубовська, В. Кухаренко, В. Олійник, 
Є. Полат, В. Рибалко, Н. Сиротенко, П. Стефа-
ненко, А. Хуторський та ін. Водночас, незважаючи 
на значну кількість різнопланових досліджень із 
дистанційної освіти, нині немає наукових праць, 
у яких би цілісно й усебічно розглядалися шляхи 
збереження ментального здоров’я здобувачів 
вищої освіти у період дистанційного навчання.

Мета статті – висвітлення стану ментального 
здоров’я здобувачів вищої освіти у період дис-
танційного навчання, зумовленого пандемією 
COVID-19.

Виклад основного матеріалу. Одним із соці-
альних факторів, що впливають на стан здоров’я 
молоді, є навчання. У зв’язку із запровадженим 
внаслідок COVID-19 карантином і пов’язаними 
з ним обмеженнями заклади вищої освіти Укра-
їни перейшли на дистанційну форму навчання, 
яку розглядають як індивідуалізований процес 
набуття знань, умінь, навичок і способів пізна-
вальної діяльності людини. Таке навчання відбу-
вається в основному за опосередкованої взаємодії 
віддалених один від одного учасників навчального 
процесу у спеціалізованому середовищі, яке функ-
ціонує на базі сучасних психолого-педагогічних  
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та інформаційно-комунікаційних технологій 
(Про затвердження Положення про дистанційне 
навчання: наказ МОН України від 25 квітня 2013 р.).

У контексті нашого дослідження великого зна-
чення набуває моніторинг стану ментального 
здоров’я здобувачів вищої освіти у період дистанцій-
ного навчання, зумовленого пандемією появи коро-
навірусу SARS-CoV-2 (збудник COVID-19). Всес-
вітня організація охорони здоров’я визначає спалах 
COVID-2019 як «надзвичайну ситуацію в галузі сус-
пільної охорони здоров’я, що має міжнародне зна-
чення». Стресорами цього періоду називають страх 
захворіти, фейкову інформацію про поширення 
коронавірусної інфекції, розчарування тощо.

В Україні склалася критична ситуація зі станом 
фізичного здоров’я молоді, особливо у період дис-
танційного навчання. Адже навчальна діяльність 
здобувачів вищої освіти характеризується пере-
важно малорухомим станом, тривалим перебуван-
ням в одному і тому положенні за комп’ютером чи 
планшетом. Обмеження рухової активності погір-
шує їхню працездатність і негативно впливає на 
функціонування систем організму.

Нам імпонують міркування В.  Оржеховської 
про те, що світова наука передбачає цілісний 
погляд на здоров’я як на феномен, що інтегрує 
принаймні чотири сфери здоров’я: фізичну, пси-
хічну (розумову), соціальну (суспільну) й духо-
вну. Усі ці складові частини невід’ємні одна від 
одної, тісно взаємопов’язані, діють одночасно, 
а їх інтегрований вплив визначає стан здоров’я 
людини» (Оржеховська, 2006: 29–32).

Як показує досвід, окрім прямого впливу на 
фізичне здоров’я молоді, спалах коронавірусної 
хвороби становить значну загрозу психічному 
здоров’ю, яке трактується як стан душевного 
благополуччя, що характеризується відсутністю 
хворобливих психічних виявів та забезпечує 
адекватну умовам діяльності регуляцію пове-
дінки. Психічне здоров’я особистості залежить 
від правильного харчування, режиму дня, перебу-
вання на свіжому повітрі, рухової активності тощо.  
О.  Бойко визначає психічне здоров’я як «стан інди-
віда, який характеризується цільністю та збалан-
сованістю всіх психічних функцій організму, що 
забезпечують почуття суб’єктивної комфортності, 
здатність до цілеспрямованої діяльності та адек-
ватні форми поведінки» (Кулінцова, 2007: 24–31).

Аналіз досліджень у різних країнах показує, 
що водночас із загрозою фізичному здоров’ю 
спостерігається також погіршення психіч-
ного стану в Німеччині (Gerhold, 2020), Китаї 
(Qiu, Shen, Zhao, Wang,  Xie,  & Xu, 2020), Ізра-
їлі (Levkovich, & Shinan-Altman, 2020), Біло-

русі (Reznik, Gritsenko, Konstantinov, Khamenka, 
& Isralowitz, 2020), Туреччині (Satici, Gocet-
Tekin, Deniz, & Satici,2020), Україні (Haietska, 
Klymanska, Klymanska, Horoshenko). В Україні, 
за даними дослідження «Психоемоційний стан 
українців на карантині», проведеного Соціоло-
гічною групою «Рейтинг» (2020), зафіксовано 
наявність у респондентів ознак депресії, тривож-
ності, паніки, втоми і розладів сну. Зростання 
негативних емоційних станів зафіксоване у пред-
ставників вікових категорій 18–29 і 30–39 років. 
Зокрема, за результатами дослідження «Молодь 
на карантині» (UNICEF, 2020), найбільший пси-
хологічний дискомфорт під час карантину молодь 
віком 14–24 роки відчувала через обмежену сво-
боду пересування, подорожей – 38,2%; неможли-
вість проводити час з друзями – 32,3; відсутність 
активності, розваг – 28,5%; інформаційний тиск, 
багато негативних новин – 25,7%. Середня оцінка 
психологічного комфорту перебування на каран-
тині становила  5,71 (за шкалою від 1 до 10).

Міністерство охорони здоров’я України 
25 березня 2020 р. надало рекомендації щодо 
підтримки психологічного стану під час панде-
мії COVID-19. У документі зазначено, що «вірус 
паніки» страшніший за коронавірусну інфек-
цію. Тому, окрім підтримки фізичного здоров’я, 
фахівці радять попіклуватися і про свій психічний 
стан, щоб уникнути погіршення стану менталь-
ного здоров’я.

Британська соціальна психологиня Марія 
Ягода виокремила шість ознак ідеального мен-
тального здоров’я:

1. Персональна автономія − самостійність та 
уміння приймати рішення, покладаючись тільки 
на власний досвід та бажання.

2. Правильне сприйняття дійсності.
3. Позитивне ставлення до себе – впевненість 

у власних силах, наявність фізичних та психоло-
гічних особливостей, самооцінка.

4. Стійкість до стресу – уміння спокійно оці-
нювати обставини, які є некомфортними.

5. Адаптація до довкілля – швидке пристосу-
вання до нових ситуацій.

6. Самоактуалізація – аналіз власних досяг-
нень, прагнення зростати та розвиватися у профе-
сійній та особистісній сферах (Gerhold, 2020).

Необхідно розмежовувати сфери психічного та 
психологічного здоров’я. Ознаками психологіч-
ного здоров’я молоді є їхня активність, життєра-
дісність, спостережливість, адаптованість до умов 
навчальної діяльності у закладах вищої освіти, 
низька тривожність, емоційна стабільність, здат-
ність сприймати та аналізувати інформацію. 
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Психологічне здоров’я здобувачів вищої освіти 
залежить від педагогічних та психологічних чин-
ників. До педагогічних чинників можна віднести: 
умови навчання, умови проживання, організацію 
навчальної діяльності, навчальне навантаження. 
Порушення психологічної рівноваги є першими 
ознаками ментальних розладів, а саме: фізичних 
(больові відчуття у будь-якій частині тіла, пору-
шення сну); емоційних (відчуття тривоги, страху); 
когнітивних (порушення пам’яті, труднощі з чіт-
ким мисленням); поведінкових (агресія); перцеп-
тивних. Саме у період дистанційного навчання у 
багатьох студентів здобуття знань та умінь супро-
воджуються емоційною напругою, зниженням 
працездатності та показників психічних проце-
сів (пам’ять, мислення, уваги). До того ж хро-
нічно несприятливі емоційні стани можуть при-
зводити до закріплення негативних особистісних 
якостей (дратівливості, тривожності, песимізму 
тощо), що може негативно позначитися на ефек-
тивності навчальної діяльності, якості результа-
тів навчання, взаєминах студента з викладачами, 
перешкоджати професійному становленню.

Зазначимо, що під дистанційною освітою розу-
міють добре організовану й контрольовану само-
освіту з використанням комп’ютерної техніки та 
комунікаційних мереж. Дистанційне навчання 
може відбуватися синхронно або асинхронно. 
Синхронний формат передбачає співпрацю між 
викладачем і студентами у реальному часі за 
допомогою засобів відео- чи аудіозв’язку, спілку-
вання у чаті. Однак слід звернути увагу і на те, 
що у синхронному режимі учасники нерухомо 
сидять біля екрана, тому доцільно чергувати 
розумову активність із фізичною. За допомогою 
асинхронного режиму навчання здобувачі вищої 
освіти працюють у власному темпі та у зручний 
для себе час. Основне завдання викладача полягає 
у наданні студентам чітких вказівок та термінів 
виконання завдань. Приміром, у Прикарпатському 
національному університеті імені Василя Стефа-
ника викладачі забезпечують ефективний освітній 
процес за дистанційною формою у період панде-
мії COVID-19. Варто сказати, що в університеті 
уже декілька років функціонує система дистан-
ційного навчання на платформі d-learn.pnu.edu.
ua, яка раніше використовувалася для організа-
ції самостійної роботи студентів денної і заочної 
форм навчання. На цій платформі навчальні 
матеріали доступні у будь-який час. Між сту-
дентами та викладачами налагоджено постійний 
взаємозв’язок. Також викладачами використову-
ються інші ресурси, такі як: Google Classroom, 
LearningApps, Kahoot тощо.

Таким чином, виникає потреба у моніторингу 
сучасного стану ментального здоров’я здобува-
чів вищої освіти у період дистанційного навчання. 
Наше емпіричне дослідження базувалося на онлайн-
опитуванні з можливістю подальшого кількісного та 
якісного аналізу даних. Респондентами опитування 
стали здобувачі вищої освіти педагогічного факуль-
тету Прикарпатського національного університету 
імені Василя Стефаника.

Нами розроблено авторську анкету, яка скла-
далася із запитань, які умовно можна поділити 
на 4 групи: загальні відомості (вік, стать, місце 
проживання); самоспостереження за самопочут-
тям та емоційним станом у період дистанційного 
навчання (до і під час карантину); загострення хро-
нічних захворювань; зміни у фізичній активності.

Загалом ми намагалися з’ясувати: чи вплива-
ють карантинні заходи та дистанційне навчання 
на ментальне здоров’я здобувачів вищої освіти. 
Анкета передбачала відкриті запитання: Чи дотри-
муєтесь ви карантинних обмежень? Чи змінився 
режим дня у період дистанційного навчання? Чи 
змінилася ваша фізична активність? У зв’язку 
з пандемією COVID-19 наскільки ви відчуваєте 
фізичний дискомфорт (погане фізичне самопо-
чуття, загострення хронічних захворювань)? 
Якою мірою ви відчуваєте психологічний диском-
форт (побоювання, тривога, страх, паніка)? Чи 
відбулися зміни у емоційному стані? Чи стали ви 
тривожними? Чи відчуваєте ви себе самотніми? 
Чи з’явилися депресивні стани? Чи часто турбу-
ють головні болі? Чи є у вас проблеми зі сном? 
Чи змінилась ваша впевненість у собі? Чи змі-
нилась ваша успішність? Чи задоволені ви умо-
вами навчання під час карантину? Чи створені у 
вашому закладі вищої освіти необхідні засоби для 
дистанційного навчання?

Результати дослідження показують, що пси-
хічний стан студентів погіршився, посилилися 
психосоматичні симптоми стресу, домінують 
негативні емоції, вони відчувають тривогу, само-
тність, страх, втому та виснаження. Стає зрозумі-
лим, що дистанційне навчання вимагає від здобу-
вачів вищої освіти високого рівня самоорганізації, 
самодисципліни та мотивації до навчання. Адже 
навчальний матеріал вони засвоюють самостійно, 
а це вимагає достатньої сили волі, відповідаль-
ності і самоконтролю. Підтримувати потрібний 
темп навчання вдається не всім, оскільки активна 
та тривала робота за комп’ютером виснажує.

При цьому 64% респондентів зазначають, що 
карантинні заходи та дистанційне навчання впли-
вають на ментальне здоров’я здобувачів вищої 
освіти, а 25 % – не впливають, інші – не знають.

Цюняк О. Стан ментального здоров’я здобувачiв вищої освiти...



Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 36, том 3, 2021254

Педагогiка

 

Так 
64% 

Ні 
25% 

Не знаю 
11% 

Так Ні Не знаю 

Схвальні відгуки щодо дистанційного навчання 
частіше надходять від студентів старших кур-
сів. Натомість першокурсники стверджують, що 
сприймати новий навчальний матеріал краще під 
час живого спілкування з викладачем в аудиторії. 
Також здобувачі вищої освіти хвилюються щодо 
погіршення результатів навчання. Однак дис-
танційне навчання позитивно оцінили 37%, на 
середньому рівні – 33, негативно – 30%. Дистан-
ційне навчання, особливо надмірне навантаження 
завданнями, необхідність самостійної роботи, від-
сутність контактів з однокурсниками та виклада-
чами призводить до втоми. Проте студенти розу-
міють, що небезпечно відвідувати університет, бо 
існує ризик захворіти, а навчання онлайн рятує від 
цього і водночас розвиває уміння використовувати 
новітні інформаційно-комунікаційні технології.

Отже, можна стверджувати, що дистанційне 
навчання впливає на стан ментального здоров’я здо-
бувачів вищої освіти, а насамперед труднощі, які 
з ним пов’язані, та погіршення якості результатів 
навчання. На думку студентів, перебуваючи вдома, 
частіше хочеться відпочивати, ніж навчатися.

Здобувачам вищої освіти для збереження 
ментального здоров’я у період дистанційного 
навчання рекомендуємо: навчитися розуміти 
власні емоції, уміти керувати ними; адекватно 
реагувати на стресові ситуації, у разі можливості 
їх уникати; дбати про комфортний особистий 
простір; організовувати раціональний режим дня, 
дбати про сон, повноцінне харчування, фізичну 
активність, ретельно дотримуватися правил осо-
бистої гігієни та фізичного дистанціювання; 
дотримуватися соціальної дистанції та карантин-
них заходів, однак спілкуватися з друзями онлайн, 
обговорювати академічний процес у студент-
ських чатах, долучатися до цікавих флешмобів, 
університетських чи факультетських ініціатив, 
спрямованих на взаємну підтримку та допомогу; 
щоденно перебувати на свіжому повітрі; допома-
гати один одному у навчанні, вирішенні особис-
тих чи побутових проблем; опановувати новітні 
технології навчання; частіше згадувати приємні 
моменти з власного життя.

Висновки. Таким чином, із вищезазначеного 
можемо зробити висновок, що тільки за умов 
правильно налагодженого режиму праці та від-
починку у здобувачів вищої освіти у період дис-
танційного навчання зміцнюватиметься їхнє 
ментальне здоров’я. Оскільки ніхто не володіє 
інформацією щодо завершення карантину, то 
всім учасникам освітнього процесу потрібно пра-
цювати у дистанційному форматі, використову-
ючи інноваційні онлайн-технології, опановувати 
відповідні методики і технології дистанційного 
навчання.

Проведене дослідження не вичерпує всіх 
аспектів порушеної проблеми, тому вважаємо за 
необхідне здійснити дослідження щодо визна-
чення шляхів збереження фізичного та психічного 
здоров’я молоді у період карантинних обмежень.
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ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА 
ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ КОМАНДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У роботі визначено сутність понять «лідер», «лідерство», та «лідерські якості», виділено провідні для викладачів 
ЗВО. З’ясовано, що формування лідерських якостей майбутніх викладачів є ефективним у командній діяльності. Дослі-
дження сформувало основні засади педагогіки лідерства, надаючи пропозиції щодо підтримки лідерських якостей.

Автори взяли участь в оцінці сформованості лідерських якостей через онлайн-технології, тестові методики, 
тощо. На основі отриманих даних розроблено тести, анкетування, вправи та завдання для роботи у командній 
діяльності. Використано різноманітні технології формування лідерських якостей: тренінги, онлайн-заняття, 
вебінари, індивідуальну роботу тощо. Вони показують результативність роботи авторів публікації.

У роботі подано експериментальний проект «Основи лідерства у командній діяльності», перевірено його ефектив-
ність. Проаналізовано педагогічні умови формування лідерських якостей: розвиток у студентів стійкої мотивації до фор-
мування лідерських якостей, урахування особливостей формування лідерських якостей у командній діяльності, стимулю-
вання рефлексивного ставлення лідерів, здійснення моніторингу рівня сформованості у студентів лідерських якостей.

Оцінку сформованості лідерських якостей проводили незалежні експерти через використання Swat-аналізу, тес-
тових методик. Зокрема, під час командного планування відеомосту «Яким має бути успішний лідер: бачення сторін» 
авторами проаналізовано особливості підготовки студентів спеціальності ОПН до проведення такої діяльності. 

Вивчення питання формування лідерських якостей є необхідним, бо потребує не лише пошуку лідерів,  
а й нових підходів до їх регуляції. Важливим у формуванні лідерських якостей виступають компетентнісний, 
комунікативний, діяльнісний, мотиваційний підходи, що дає змогу майбутнім лідерам ефективно взаємодіяти.

Ключові слова: лідер, лідерські якості, формування, командна діяльність, майбутній викладач, Swat-аналіз.
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DEVELOPMENT OF LEADERSHIP QUALITIES OF THE FUTURE TEACHER 
OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS USING TEAMWORK

The paper defines the concepts “leader”, “leadership”, and “leadership qualities” and highlights the leading ones 
for teachers of higher education institutions (HEI). It was found that the development of leadership qualities of future 
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teachers is effective when using teamwork. This study formed the basic principles of leadership pedagogy, providing 
suggestions for supporting leadership qualities.

The authors took part in assessing the formation of leadership qualities through online technologies, test methods, etc. 
Based on the obtained data, they developed tests, questionnaires, exercises, and tasks for teamwork. They used various 
technologies of leadership development, such as trainings, online classes, webinars, individual work, etc. They show the 
effectiveness of the work of authors of the publication.

The paper presents the developed experimental project Fundamentals of Leadership in Teamwork and proves its 
effectiveness. It contains analysis of the pedagogical conditions of development of leadership qualities: development of 
students’ consistent motivation to form leadership qualities, consideration of peculiarities of development of leadership 
qualities in teamwork, stimulation of reflexive attitude of leaders, monitoring of students’ leadership skills.

Assessment of the development of leadership qualities was carried out by independent experts using Swat-analysis, 
test methods. In particular, during the team planning of the video conference “What are characteristics of a successful 
leader: the vision of different parties”, the authors analyzed the features of the preparation of students majoring in 
educational, pedagogical sciences for carrying out such activities.

The research of the development of leadership qualities is necessary because it requires not only the search for leaders, 
but also new approaches to their regulation. Competence-based, communicative, activity, motivational approaches are 
important in the development of leadership qualities and allow future leaders to interact effectively.

Key words: leader, leadership qualities, development, teamwork, future teacher, Swat-analysis.

Постановка проблеми. Сучасний стан розви-
тку соціуму за умов пандемії та онлайн-навчання 
вимагають зміни пріоритетів і перетворень в 
освітньому середовищі. Світ ще більше потребує 
пошуку лідерів, здатних створювати й управляти 
системами. Пошук лідерів і їх становлення варто 
починати з викладацького середовища, у якому 
створюється нова практика управління.

Сьогодні у питаннях формування лідерства 
виникають суперечності: між пошуком лідерів у 
суспільстві та відсутністю нових концептуальних 
основ їх підготовки; між вимогами суспільств до 
лідерів і невисоким рівнем готовності виклада-
чів до їх формування; між потребою в оновленні 
змісту підготовки лідерів в освітньому процесі 
ЗВО та нерозробленістю освітніх програм для 
такого навчання.

Аналіз досліджень. Основні вимоги до 
рівня розвиненості лідерських якостей майбут-
ніх викладачів ЗВО відображені у законодавчій 
базі України. (Закон України «Про вищу освіту», 
Стратегія розвитку сфери інноваційної діяльності 
на період до 2030 р.) (Стратегія, 2019). Проблема 
актуалізується у міжнародному контенті. Необ-
хідність формування лідера виписана у «Hilti 
Outper forme» – програмі розвитку майбутніх 
лідерів-фахівців та ін. У всіх цих концептуальних 
положеннях наголошується на фаховій підготовці 
менеджерів освіти, здатних приймати швидкі та 
правильні рішення тощо.

Детально підходи до лідерства з погляду 
методології вивчено М. Діденко, В. Карма-
ненко, С. Нестулею та ін. Аспекти лідерства з 
позиції педагогіки розкрито у працях А. Бойко, 
І. Зязюна, Н. Ничкало, А. Сбруєвої. Загальноте-
оретичні основи лідерства розроблені Ф. Тейлор, 
А. Файолем та ін. Вчені наголошують на тому, що 

лідер володіє харизматичністю й особистісними 
рисами.

А. Адлер розкрив феномен лідерства через 
реалізацію людиною прагнення до зверхності, 
втілення нею на практиці думки «про свою бого-
подібність», переживаннями неусвідомленого 
комплексу власної неповноцінності, який вона 
відчувала у дитинстві (Адлер, 2015: 14). Сказане 
вище дає підстави стверджувати, що формування 
лідерських якостей розвивалися в рамках теорій 
менеджменту й освіти.

Мета статті – вивчення й узагальнення осо-
бливостей формування лідерських якостей май-
бутнього викладача з огляду на сучасні соціокуль-
турні детермінанти.

Виклад основного матеріалу. Для системності 
та цілісності розгляду проаналізуємо основну тер-
мінологію дослідження. З огляду на тематику нашої 
публікації керуємося такими дефініціями, як:

Лідер – особистість, котра має на меті ціле-
спрямованість, контроль, зміну діяльності інших 
під час групової діяльності та здатна приймати 
рішення у важливих питаннях (Штогрин, Проко-
пів, 2020: 66). Таке тлумачення ми будемо вико-
ристовувати у роботі.

Лідерство – здатність людини приймати необ-
хідне та своєчасне рішення, не допускати втрат, 
«це один із механізмів інтеграції групової діяль-
ності, коли індивід об’єднує та спрямовує дії на 
досягнення цілей» (Шатун, 2017: 73).

Лідерські якості відображають ставлення 
людини до інших людей і суспільства, виявля-
ються в її суспільній поведінці та вчинках і, на 
нашу думку, пронизують усі компоненти зазначе-
ної підготовки.

Європейський досвід формування лідерських 
якостей засобами командної діяльності передбачає  
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запровадження нових підходів до лідерства (орга-
нізацію онлайн-навчання, партнерство, роботу у 
громадських організаціях тощо); реалізацію прак-
тичних дій (різноманітні програми, створення 
умов для підготовки лідера тощо) (Werzejska, 
Karpenko, 2015).

Оскільки серед важливих якостей майбут-
нього викладача-лідера визначено інтелектуальні, 
моральні, організаторські й комунікативні, то про-
ведене нами дослідження передбачало впрова-
дження у практику роботи ЗВО умов формування 
лідерських якостей: мотивації, врахування специ-
фіки роботи в команді під час онлайн-навчання, 
стимуляції рефлексивного ставлення студентів 
до лідерства, здійснення моніторингу тощо. Ці 
умови відображають основну ознаку формування 
лідерського середовища – командність. Лише 
завдяки командній роботі формування лідера буде 
якісним, суспільно активним.

Нами розроблені поетапні складники форму-
вання лідерських якостей майбутніх викладачів 
ЗВО засобами командної діяльності, які були 
апробовані у Прикарпатському національному 
університеті імені Василя Стефаника та Дрого-
бицькому державному педагогічному універси-
теті імені Івана Франка.

На першому етапі ми надавали теоретичні 
аспекти із проблем лідерства, ступені володіння 
рольовими моделями лідерської поведінки.

Наведемо приклади питань, які виносяться на 
спільне обговорення:

1. Чи може кожний викладач стати лідером? 
Як стати лідером? На виховання яких особистіс-
них якостей необхідно звернути особливу увагу 
викладачеві для формування лідерських якостей?

2. Як викладач має розвивати свої лідерські 
якості?

3. Як досягти професійного успіху?
4. Чи може лідер досягти успіху завдяки 

командній роботі? 
5. Що таке дистрес? Як йому запобігти?
Результати такого обговорення показали, що 

теоретичні аспекти лідерства у майбутніх викла-
дачів ЗВО не можна вважати достатніми для 
успішної роботи у команді. Незважаючи на зміни 
в організації підготовки майбутніх викладачів 
ЗВО, рівень їхніх лідерських якостей не відпові-
дає теперішнім потребам. Задля сформованості 
таких якостей у майбутніх викладачів ЗВО було 
створено групу незалежних експертів, до якої уві-
йшли викладачі університетів.

На другому етапі нами проаналізований досвід 
залучення студентів до командної роботи у двох 
університетах. Так, було з’ясовано, що в універ-

ситетах діють молодіжні організації й органи 
студентського самоврядування: студентський 
парламент, студентський сенат, профспілка тощо. 
У Прикарпатському національному університеті 
імені Василя Стефаника студенти – майбутні 
лідери беруть участь у Проектно-освітньому цен-
трі «Агенти змін».

Крім цього, на формування таких якостей у 
студентів впливає залучення їх до діяльності із 
громадськими організаціями на певних платфор-
мах, як от Платформи Громад, конкурси («Кон-
курс лідерів», «Вебінари лідерів», заняття з роз-
витку бізнес-ідей тощо); взаємодії з центрами 
зайнятості тощо.

З урахуванням викладених вище ідей ми роз-
били процес формування лідерських якостей 
на окремі етапи, дотримання яких дозволило 
досягти запланованого результату. Зокрема, під 
час командного планування Відеомосту «Яким 
має бути успішний управлінець: бачення сторін» 
нами вивчено, проаналізовано і продемонстро-
вано особливості підготовки студентів спеціаль-
ності ОПН до проведення такої діяльності. Нами 
запропоновано виховні впливи, які сприяли вдо-
сконаленню зазначених якостей у студентів.

Після цього нами організовано загальне обго-
ворення плану роботи, внесені певні зміни згідно 
із пропозиціями та зауваженнями студентів. 
У процесі самої підготовки до роботи підвищу-
вався рівень самостійності студентів як у пла-
нуванні роботи у команді, так і у прийнятті кон-
кретних рішень щодо організації та проведення 
педагогічних заходів.

Зрозуміло, що для вдосконалення лідерських 
якостей важливо забезпечити реалізацію на гід-
ному рівні усіх елементів командної роботи. Опи-
шемо їх більш докладно.

1. Обговорення на онлайн-засіданнях порядку 
роботи і визначення відповідальних студентів. 
Допомога викладача.

2. Пропозиції щодо сценаріїв підготовки усім 
іншим студентам. Пошук у команді лідера.

3. Пропозиції лідера і сприйняття його ідей. 
Серед інших «масштабних» занять можна назвати 
конкурс ораторського мистецтва серед студентів 
спеціальності «Освітні, педагогічні науки» «Ти запи-
сався у лідери?», онлайн-журнал «Який він – лідер?» 
та ін. Важливо відзначити, що під час підготовки 
різних командних занять студентів налаштовували 
на те, щоб головна увага приділялася забезпеченню 
практичної корисності роботи в команді.

4. Проведення онлайн чи офлайн занять, під 
час яких відбувався аналіз шляхом серії завдань 
про лідерство кваліфікованої організації заняття.
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5. Спільне обговорення результатів роботи 
команди та лідера.

Одним із недоліків лідера у командній діяль-
ності є його невміння одночасно охопити своєю 
увагою всіх. Саме тому на етапі взаємодії зі сту-
дентами формування лідерських якостей вима-
гало взаємодопомоги.

На формування лідерських якостей у команд-
ній діяльності впливають інтерактивні технології, 
однак вони мають багато несподіванок, оскільки 
стиль інтеракції потребує швидкої зміни стилів 
спілкування і поведінки студентів. Часто майбутні 
лідери, залишаючись наодинці з аудиторією, втра-
чають можливості інтеракції, губляться.

Задля вдалого формування командної роботи з 
урахуванням викладених вище думок варті уваги 
колективні та індивідуальні консультації, обгово-
рення типових труднощів в Інтернет-групах (Viber, 
Telegram) тощо. Майбутні лідери не повинні поспі-
шати скаржитися на поведінку студентів. Студен-
там пропонувалося відкрито обговорити проблеми 
у взаєминах. Здебільшого колеги йшли на контакт 
і висловлювали свої думки щодо того, що їм не 
подобається у роботі майбутнього викладача.

Треба зауважити, що після такої роботи не 
тільки спостерігалося певне вдосконалення лідер-
ських якостей, але і вироблялося самокритичне 
ставлення до себе.

На етапі формування мотивації ми проводили 
тренінги, інтерактивні методи навчання, які вима-
гали від молодих людей виявлення необхідних 
лідерських якостей у ситуаціях, максимально 
наближених до реальної практики.

Під час організації роботи з майбутніми викла-
дачами нами враховувалися ідеї, сформульовані 
дослідниками американського Центру рефлек-
сивного лідерства, Інституту публічних справ 
Хамфрі та Дорадчої Служби Університету Мінне-
соти [197]. Вони вважають, що одними з найбільш 
типових суспільних форм, де відбувається роз-
поділ офіційної та неофіційної влади, є форуми, 
арени та суди. Участь у них дозволяє людині 
виявити свої лідерські якості. Згідно з цією науко-
вою позицією усі форми взаємодії людей, що за 
сутністю наближуються до вищеназваних, теж 
можна використовувати для ефективного вдо-
сконалення лідерських якостей. Науковці пояс-
нюють, що на форумах відбувається обговорення 
певних важливих проблем, які потребують суміс-
ного розв’язання. Роль лідера в такій ситуації 
полягає в об’єднанні доповідачів та аудиторії для 
знаходження оптимальних рішень.

Провідною функцією лідера на форумі будь-
якого виду є визначення переліку основних 

питань, організація ефективного обміну думок 
і, як ідеальний варіант, знаходження оптималь-
ного рішення. Своєрідними прикладами фору-
мів автори вважають робочі, дискусійні групи, 
публічні слухання, формальні дебати, телеба-
чення та пресу, «мозкові атаки», ігри та ін.

Саме тому ми організовували онлайн-
«форуми», де від лідерів вимагалося чітко визна-
чити мету, питання для обговорення, вимоги до 
виступів та ін. Таким чином вдавалося створити 
«ефект форуму», скористатися ним для вдоско-
налення лідерських якостей. Як різновид «обго-
ворення» використовувалися конфліктні ситуації, 
які виникали стихійно або ж моделювалися як 
педагогічне завдання.

З метою розвитку гнучкості, аналітичності, 
продуктивності, неординарності та інших інте-
лектуально-креативних якостей студентам пропо-
нувалася значна кількість різнопланових завдань: 
із залишком, недостачею та нечітко визначеними 
умовами, наявністю неоднозначно правильних 
варіантів вирішення тощо.

Важливо зауважити, що в реальній педаго-
гічній практиці не є рідкісними випадки, коли 
інтереси людей не узгоджуються між собою, а це 
приводить до конфліктної ситуації, проте квалі-
фікований викладач як лідер повинен вміти кон-
структивно підходити до будь-якого конфлікту.

Під час виконання вправ особлива увага сту-
дентів зверталася на чіткість мовлення. Відомо, 
що забезпечення чіткості та дохідливості 
пов’язані насамперед із пошуком людиною опти-
мального способу вираження у словесній формі 
своїх думок, щоб співрозмовникові було легко їх 
сприйняти та зрозуміти. Як результативні засоби 
назвемо: покращення словникового запасу, фор-
мування вмінь добирати мовленнєві конструкції, 
використовуючи певні методичні прийоми: аналіз 
текстів високохудожніх творів, своєчасну фікса-
цію незнайомих слів тощо.

Корисними для формування комунікативних 
якостей студентів були вправи на відпрацювання 
відомих засад мовлення: «узагальнення», «поси-
лення» «наведення прикладу», спрямовані на під-
вищення уваги до підкреслення суб’єктивного 
характеру макроінформації.

Загалом удосконалення студентами власних 
лідерських якостей відбувалося у процесі їхньої 
реальної життєдіяльності й насамперед під час 
проходження педагогічної практики.

На наш погляд, формування зазначених якос-
тей на цьому етапі має свої характерні особли-
вості та виступає безперервним процесом, який 
продовжується протягом усього життя людини.

Чепiль М., Прокопiв Л. Формування лiдерських якостей майбутнього викладача...
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Суттєвим компонентом нашої роботи було 
ознайомлення студентів із основами моделювання 
за допомогою моделювання якостей і навичок 
лідерства.

Основні етапи формування лідерських якос-
тей не залежать від професійної специфіки: що 
саме роблять успішні керівники та «як» вони це 
роблять, складання опису ефективної поведінки 
керівника (інтерактивних засобів) і внутрішніх 
навичок (концептуальних засобів), які забезпе-
чують успішну поведінку; навчання уміння пере-
ймати сутність кожного фрагменту «Як робити» 
щодо взаємин людей; аналіз структур, засобів, 
форм тощо (семінари, кількість груп та ін.), що 
дозволили успішно здійснювати реалізацію необ-
хідних навичок (Дідух, 2018).

Важливим моментом згаданої роботи було те, 
що студенти не тільки знайомилися з корисними 
матеріалами із проблеми, але й засвоювали алго-
ритм, за яким можна результативно переймати в 
успішних лідерів їхні професійні таємниці.

Вважаємо, що для майбутніх викладачів-ліде-
рів було корисним ознайомитися з рекомендаціями 
щодо створення позитивного іміджу; врахування 
інтересів інших людей; поступового зростання 
енергійності та життєстійкості у повсякденному 
житті, відкритості змінам та новому досвіду 
(Інноваційні педагогічні технології, 2015).

На нашу думку, важливим моментом форму-
вання лідерських якостей є ефективний моніто-
ринг. У процесі організації моніторингу сформо-
ваності ми враховували також такі аспекти, як: 
особлива увага до педагогічної діагностики; ґрун-
тування на сумісній діяльності та взаємодопомозі 
всіх учасників педагогічного процесу; проведення 
педагогічних діагностичних процедур, перед 
початком яких усі повинні бути морально та пси-
хологічно підготовлені до того, щоб сприймати 
результати спокійно, без хвилювань; виключення 
взаємовпливу під час проведення діагностичних 
процедур; проведення педагогічної діагностики 
та її результати в таємниці від інших.

На основі вищесказаного нами був розробле-
ний експериментальний проєкт «Основи лідер-
ства у командній діяльності». Метою проєкту 
стала потреба у формуванні лідерських якостей 
майбутніх викладачів, реалізації основних умов 
формування лідерських якостей. Під час проєкту 
ми поетапно застосовували зі студентами вищео-
писані умови.

Для перевірки виконаних умов нами прове-
дено Swаt-аналіз серед студентів спеціальнос-
тей «Освітні педагогічні науки» Дрогобицького 
державного педагогічного університету імені 

Івана Франка та Прикарпатського національного 
університету імені Василя Стефаника (близько  
60 респондентів).

У кожному із залучених ЗВО для досягнення 
цілей проєкту студенти працювали в онлайн-
середовищі. Їм були подані інструктивні матері-
али, основні досягнення у роботі. Місцем спіл-
кування з учасниками проєкту стали вебінари 
й онлайн-зустрічі, форуми тощо. Формування 
лідерських якостей проходило під час плано-
вих (1/3 часу) і додаткових (2/3 часу) зустрічей.  
Проєкт здійснювався завдяки підтримці ОТГ 
(зокрема Дзвиняцького ОТГ на Франківщині). 
Під час проєкту проводилися відео-тренінги та 
заняття онлайн-школи. Цікавим був підсумковий 
семінар «Лідерство і командоутворення у ЗВО». 
Інноваційні підходи та перспективи», на якому 
визначено подальші кроки у формуванні лідера.

Проведена робота щодо формування лідерський 
якостей майбутніх викладачів засобами командної 
діяльності у ЗВО показала, що співпраця будува-
лася на таких складниках, як: онлайн-навчання, 
комунікативна спрямованість, мотивація студента. 
Під час проєкту ми використовували технологію 
взаємодії кожного учасника команди, його рівно-
правне партнерство (техніку трикутника).

Суттєвим показником позитивних змін у розви-
неності лідерських якостей майбутніх викладачів 
виступав також ступінь виявлення ними творчої 
активності. З’ясувалося, що більшість студентів 
намагалися просто сумлінно виконувати розпоря-
дження викладачів. Навпаки, переважна більшість 
студентів з експериментальних груп виявляли іні-
ціативу у підготовці та проведенні проєкту. Вибір 
форми відбувався у них з урахуванням інтересів і 
бажань студентів, рівня їх вихованості та зумов-
лювався актуальними виховними завданнями.

Як результат сформованості лідерських якос-
тей майбутніх викладачів ЗВО засобами команд-
ної діяльності, зросли впевненість, оптимізм, 
здатність до комунікації, покращилися лідерські 
позиції. Такі тенденції є достатньо позитивними. 
Результати проведеного SWAT-аналізу показали, 
що на сучасному етапі проблема формування 
лідера є вкрай необхідною (див. рис. 1).

Як видно з діаграми, у формуванні лідерських 
якостей засобами командної діяльності 75% рес-
пондентів вбачають сильні сторони, лише 18% – 
слабкі. Щодо наслідків формування, то переважа-
ють позитивні зміни у формуванні лідерства.

Отже, проведене дослідження формування 
лідерських якостей майбутніх викладачів ЗВО 
засобами командної діяльності дозволило вия-
вити позитивну динаміку. Водночас у сучасній 
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науці та педагогічній практиці лише розпочалося 
впровадження формування лідерства у практиці 
освітньої діяльності, тому очікуємо подальшого 
розвитку цієї проблеми.

 

[ЗНАЧЕНИЕ] 

[ЗНАЧЕНИЕ] 

[ЗНАЧЕНИЕ] 

Сторони, переваги формування лідерських якостей 
засобами командної діяльності 

Позитивні наслідки 

Слабкі сторони 

Негативні Наслідки 

Рис. 1. Результати SWAT-аналізу

Висновки. Джерельна база дослідження дала 
можливість визначити та проаналізувати педаго-

гічні умови ефективного формування лідерських 
якостей майбутніх викладачів у командній діяль-
ності ЗВО: розвиток у студентів стійкої мотивації 
до формування лідерських якостей, урахування 
особливостей формування лідерських якостей у 
командній діяльності, стимулювання рефлексив-
ного ставлення до процесу формування лідер-
ських якостей, здійснення моніторингу рівня 
сформованості у студентів лідерських якостей.

Під час проведення експерименту ми разом зі 
студентами спеціальності «Освітні педагогічні 
науки» використовували різноманітні техноло-
гії формування лідерських якостей: тренінги, 
онлайн-заняття, суди, вебінари, зустрічі, індиві-
дуальну роботу тощо. На основі отриманих даних 
нами розроблено тести, анкетування, вправи та 
завдання для формування лідерських якостей 
майбутнього викладача ЗВО. Вони показують 
результативність нашої роботи.

Перспективним є вивчення особливостей вико-
ристання інформаційних технологій для підви-
щення рівня лідерської компетентності.
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ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

В НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

У статті розкрито наукові підходи до трактування поняття «професійна компетентність»; визначено його 
структурні компоненти (особистісний, змістово-процесуальний, рефлексивно-оцінювальний, креативний), що 
забезпечують у своїй взаємодії продуктивну педагогічну діяльність і професійне зростання майбутнього педагога. 

Визначено та схарактеризовано складові частини кожного компонента професійної компетентності май-
бутнього педагога, а саме: мотиваційно-цільового (мотиваційна спрямованість професійних інтересів і потреб, 
педагогічна спрямованість на досягнення вищих щаблів професійної компетентності); змістово-процесуального 
(якість професійно-педагогічних знань і розвиненість умінь, які забезпечують формування професійної компе-
тентності); рефлексивно-оцінювального (наявність умінь здійснювати самоаналіз та самооцінювання, прагнен-
ня до самовдосконалення); креативного (здатність до саморозвитку власних можливостей та творчого пере-
творення дійсності з метою різнобічного розвитку).

Відстежено поетапність процесу формування професійної компетентності майбутнього педагога під час 
навчання в закладі вищої освіти: підготовчий (попередній або стартовий), процесуальний, рефлексивний і уза-
гальнювальний етапи. Доведено цінність із педагогічного погляду логічної пов’язаності цих етапів – від ідеаль-
ного образу, цільового орієнтира професійної компетентності до моделі, визначення перспективи, виділення прі-
оритетних проблем самозбагачення, самопобудови, самореалізації у вигляді конкретних способів передбачення і 
педагогічних дій, фільтрації потоку вражень, здійснення конкретної процедури проєктування, аналізу варіантів, 
конструювання й узагальнення передбачуваних результатів.

Підсумовано, що прагнення майбутніх фахівців до самовдосконалення та творчого перетворення освітнього 
середовища є спонукою в досягненні високого професіоналізму у професійній діяльності.

Ключові слова: професійна компетентність, особистісний компонент, змістово-процесуальний компонент, 
рефлексивно-оцінювальний компонент, креативний компонент.
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ISSUES OF FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE 
OF FUTURE PROFESSIONALS OF PEDAGOGICAL INSTITUTIONS 

OF HIGHER EDUCATION IN SCIENTIFIC RESEARCH

The article reveals scientific approaches to the interpretation of the concept of “professional competence” its 
structural components (personal, semantic-procedural, reflexive-evaluative, creative) are determined, which provide in 
their interaction productive pedagogical activity and professional growth of the future teacher.

The components of each component of professional competence of the future teacher are defined and characterized, 
namely: motivational-target (motivational orientation of professional interests and needs, pedagogical orientation to 
achieve higher levels of professional competence); content-procedural (quality of professional and pedagogical knowledge 
and development of skills that ensure the formation of professional competence); reflexive-evaluative (the presence of 
skills to self-analysis and self-evaluation, the desire for self-improvement); creative (ability to self-development of own 
possibilities and creative transformation of reality for the purpose of various development).

The step-by-step process of formation professional competence of the future teacher during training in a higher 
education institution is traced: preparatory (preliminary or starting), procedural, reflexive and generalizing stages. The 
value from the pedagogical point of view of logical connection of these stages is proved – from ideal image, target reference 
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point of professional competence to model, definition of perspective, allocation of priority problems of self-enrichment, 
self-construction, self-realization in the form of concrete ways of forecasting and pedagogical actions, procedures for 
designing, analyzing options, designing and summarizing the expected results

It is concluded that the desire of future professionals to self-improvement and creative transformation of the educational 
environment is an incentive to achieve high professionalism in professional activities.

Key words: professional competence, personal component, content-procedural component, reflexive-evaluative 
component, creative component.

Постановка проблеми. Інноваційні зміни в 
освітній галузі України, що пов’язані з інтегра-
ційними та глобалізаційними процесами, з одного 
боку, сприяють розвитку психолого-педагогічної 
науки, удосконаленню її науково-методологічного 
інструментарію, а з іншого – потребують високо-
професійних фахівців, здатних працювати в умо-
вах трансформаційних змін, швидко реагувати на 
них, приймати їхні виклики та знаходити опти-
мальні розв’язки. 

Беззаперечним у цьому сенсі є розуміння зна-
чення підготовки майбутніх педагогів та визна-
чної ролі в цьому освітньої діяльності закладів 
вищої освіти, які повинні забезпечувати умови 
для професійного становлення фахівця, форму-
вання його професійної компетентності вже у сту-
дентські роки. 

Усебічне вивчення проблем формування про-
фесійної компетентності майбутніх педагогів є не 
тільки актуальною психолого-педагогічною про-
блемою, а й суспільною. Адже саме від профе-
сійності, майстерності педагогів великою мірою 
залежить майбутнє суспільства, його розвиток. 
Власне це актуалізує дослідження проблематики 
формування професійної компетентності майбут-
ніх фахівців у закладах вищої освіти. 

Аналіз досліджень. Проблема професіона-
лізму, що виражається через професійну компе-
тентність, нині перебуває в центрі уваги бага-
тьох науковців. Зокрема, С. Сисоєва розглядала 
питання підготовки вчителя до формування твор-
чої особистості учня; В. Терещук вивчав ціннісні 
орієнтації студентської молоді у процесі їхнього 
соціального і професійного становлення; С. Ярем-
чук досліджував професійно-психологічну спря-
мованість особистості майбутнього педагога; 
Н. Гузій вивчала основи педагогічного профе-
сіоналізму; Н. Лосєва – питання, що стосуються 
самореалізації майбутнього викладача тощо. 

У світлі сучасної педагогічної парадигми ми 
усвідомлюємо, що у формуванні професійної ком-
петентності великого значення набувають крите-
ріальні та рівневі характеристики майбутнього 
педагога. Саме на цьому наголошують О. Мороз, 
В. Сластьонін, Н. Філіпенко, які виокремлюють 
серед них: діапазон професійного педагогічного 
мислення, його категоріально-понятійний і кон-

цептуальний апарат; орієнтування у сфері пред-
мета, що викладається, здатність до трансформа-
ції наочного змісту в діяльнісно-комунікативну 
форму; мотиваційну і практичну готовність до 
різних педагогічних функцій, обсяг і повноту 
реально забезпечуваних функцій; володіння 
сучасними технологіями, виконання різних педа-
гогічних функцій: інтелектуально-розвивальної, 
особистісно-формувальної, функцій педагогіч-
ного аналізу, проєктування, експертизи; дослід-
ницький потенціал викладача; саморозвивальну 
активність педагога (Мороз, 1997).

Цінною в контексті нашої проблематики є пози-
ція Н. Кузьміної, яка доводить, що характерною 
рисою педагогів вищого рівня професіоналізму і як 
його показника професійної компетентності є осо-
блива, глибоко усвідомлена потреба в самовдоско-
наленні, задоволеність педагога своєю співпрацею 
зі студентами, контактність педагогів і студентів, 
інтерес до професії та до досягнення більш висо-
ких вершин професіоналізму. Нестандартне вирі-
шення професійних завдань, розширення меж 
професійної діяльності, на думку дослідниці, дає 
можливість переходити майбутньому педагогу на 
більш високі щаблі творчості (Кузьміна, 2001).

Отже, аналіз наукової літератури дає можли-
вість стверджувати, що феномен професійно-
педагогічної компетентності можна розглядати як 
з боку її функціональних зв’язків та відношень, 
так і в аспекті її основних структурних компонен-
тів. У компетентності як складному вираженні 
професіоналізму вчені виокремлюють методоло-
гічний, освітній, мотиваційний, рефлексивний, 
прогностичний компоненти. 

Мета статті. Взявши вищеозначені положення 
за основу, ми поставили за мету своєї наукової роз-
відки розглянути питання формування професійної 
компетентності майбутнього викладача комплек-
сно, з урахуванням його особистісних і професій-
них характеристик відповідно до загального змісту 
його майбутньої професійної діяльності. 

Виклад основного матеріалу. Профе-
сійна компетентність майбутнього викладача 
є сукупністю взаємопов’язаних компонентів, а 
саме: особистісного, змістово-процесуального,  
рефлексивно-оцінювального, креативного. Роз-
глянемо їх детальніше.
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Стрижневим є особистісний компонент, який 
узагальнює такі чинники, як мотиваційна сфера, 
особистісні якості та педагогічні здібності особис-
тості. Його першооснову становить мотиваційно-
цільова готовність, що охоплює спрямованість на 
професійну діяльність, розуміння її значущості 
для суспільства, сприйняття ціннісних професій-
них орієнтацій, позитивне ставлення до себе як до 
професіонала, бачення перспективності особис-
тісної самореалізації у професії, спрямованість 
на досягнення більш високого рівня професіона-
лізму. Тобто це свого роду інтегративна якість, що 
включає суспільне значення, ціннісні орієнтири й 
особистісні зацікавлення у професійній реаліза-
ції. Своєрідним підґрунтям для формування моти-
вації до професійної діяльності є певні психоло-
гічні характеристики особистості. Дослідниця 
А. Маркова класифікувала їх на загальнолюдські 
та професійні. Останні, на її думку, «поділяються 
на якості, що розвиваються у студента внаслідок 
здійснення педагогічного самоаналізу, та власне 
професійні» (Маркова, 1996). 

До загальнолюдських якостей, виходячи з 
даних досліджень К. Гнезділової, А. Маркової, 
О. Мороза, Н. Кузьміної, В. Сластьоніна й інших, 
можна віднести гуманність, чесність, справедли-
вість, відповідальність, щирість, доброту, толе-
рантність, позитивну Я-концепцію, патріотизм, 
повагу до національних та релігійних почут-
тів, повагу до думки іншого, самокритичність, 
загальну ерудицію, широкий культурний кругозір, 
наукову захопленість. Професійні якості несуть у 
собі передусім любов до своєї професійної діяль-
ності, потребу в самореалізації в ній, прагнення 
до професійного самовдосконалення, зростання, 
педагогічне цілепокладання, педагогічне мис-
лення, педагогічну інтуїцію, педагогічну імпро-
візацію, педагогічну уяву, педагогічну спосте-
режливість, педагогічну рефлексію, педагогічну 
творчість (Гнезділова, 2008).

Важливою складовою частиною особистіс-
ного компонента є педагогічні здібності, до визна-
чення та класифікації яких у сучасній психо-
лого-педагогічній науці існує декілька підходів. 
Однак у ракурсі професійного зростання в умо-
вах навчання в закладі вищої освіти необхідно 
загострити увагу на класифікації педагогічних 
здібностей, що запропонована І. Підласим. Усі 
виокремлені ним сім груп здібностей надають 
можливості майбутньому педагогу переходити 
на нові щаблі професіоналізму. Назвемо і коротко 
схарактеризуємо їх.

Володіння організаторськими здібностями дає 
можливість майбутньому педагогу чітко плану-

вати свою діяльність, покроково реалізувати її, 
аналізувати, підсумовувати результати і досягти 
більшого акмеологічного результату. 

Дидактичні здібності є своєрідними інстру-
ментами у стимулюванні розвитку в майбут-
нього фахівця пізнавальних інтересів і духовних 
потреб, бажанні підвищувати свою навчально-піз-
навальну активність тощо. 

Наявність перцептивних здібностей дає змогу 
майбутньому педагогу розуміти психологічні 
особливості інших, глибоко проникати в їхній 
духовний світ і, як наслідок, сприяти їхньому осо-
бистісному розвитку. 

Не менш важливими для майбутнього педагога 
є комунікативні здібності, що забезпечують мож-
ливість встановлення педагогічно доцільних вза-
ємин зі всіма суб’єктами освітнього процесу. 

Емоційно-вольову складову частину станов-
лять сугестивні здібності, наявність яких допома-
гає майбутньому педагогу самоорганізуватися та 
самовдосконалюватися. 

Пізнання й об’єктивну оцінку різноманітних 
педагогічних ситуацій майбутній фахівець здій-
снює завдяки дослідницьким здібностям. Вони 
розвиваються на основі пошуку та опанування 
наукових знань у галузі анатомії, фізіології, віко-
вої психології й педагогіки (Підласий, 2010).

Наступним компонентом професійної компе-
тентності майбутнього викладача є змістово-про-
цесуальний. Його сутнісними характеристиками 
Т. Ільїна, М. Скаткін, В. Сластьонін та інші вва-
жають науково-теоретичні знання про специфіку 
педагогічної діяльності, високопрофесійність 
у ній; спеціальні знання про можливості всіх 
суб’єктів освітнього процесу, способи опанування 
педагогічної діяльності, досягнення більш висо-
кого рівня професійної компетентності засобами 
педагогічного проєктування; уміння формувати і 
підвищувати рівень професійної компетентності 
(уміння розпізнавати можливості, проєктувати 
розвиток і саморозвиток власних можливостей і 
потенціалу, організовувати процес формування 
професійної компетентності, закріплювати осо-
бистісно-професійні самозміни у процесі само-
вдосконалення); професійно-педагогічні вміння 
(діагностичні, конструктивні, гностичні, прогнос-
тичні, проективні, організаторські, комунікативні) 
для різнобічного розвитку студента. 

До змістово-процесуального компонента про-
фесійної компетентності майбутнього педагога 
ми відносимо професійні знання та вміння, які 
включають дві групи знань: загальнопедаго-
гічні та спеціальні. Загальнопедагогічні охоплю-
ють філософські, психологічні й дидактичні,  
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а спеціальні, у свою чергу, поділяються на енци-
клопедичні та методичні знання.

Під час визначення нами сутності, компонен-
тів професійної компетентності враховується той 
факт, що для успішної педагогічної діяльності 
мало теоретичних знань, що приводять до чітко 
визначених понять, пов’язаних із педагогічним 
проєктуванням як чинником акмеологічного зрос-
тання в педагогічній діяльності. Необхідні і педа-
гогічні вміння – знання в дії, уміння застосування 
знань і навичок у відповідних конкретних умовах.

З огляду на загальні положення традиційної 
класифікації професійних умінь та навичок, що 
представлена в дослідженнях В. Крутецького, 
Н. Кузьміної, В. Сластьоніна й інших, у роботі 
дається власне її трактування в ракурсі досліджу-
ваної проблеми.

Конструктивні вміння – це вміння моделювати 
навчальний процес, самонавчання (відбирати 
й опрацьовувати зміст навчального та додатко-
вого матеріалу), а також управляти пізнавальною 
діяльністю (проєктувати систему знань дітей із 
педагогіки та методик, планувати навчально-
виховну роботу в цих межах). 

Організаторські вміння проявляються в само-
стійному упорядкуванні власних дій у процесі 
опанування основ педагогічної діяльності, а 
також уміння організовувати різні види діяльності 
на засадах акмеологічного підходу – залучати сту-
дентів до активних видів діяльності (розподіляти 
завдання, інструктувати, координувати діяльність, 
співпрацювати зі студентами в навчально-вихов-
ному процесі).

Особливостями комунікативних умінь майбут-
нього викладача є спрямованість їх на розкриття 
власного комунікативного потенціалу й стимулю-
вання педагогічного спілкування. Охарактеризуємо 
їх як уміння: керувати емоційною сферою з метою 
розвитку особистості, встановлювати доброзич-
ливі стосунки з ровесниками, педагогами, студен-
тами, своїми колегами (Гнезділова, 2008). 

Гностичні вміння майбутнього викладача 
передбачають засвоєння та поповнення знань, 
зокрема вивчення особистості окремих студентів 
та всього колективу, спостереження, аналіз сто-
сунків між студентами (виявлення конфліктних 
ситуацій, запобігання таким, урегулювання кон-
фліктів), зіставлення різних явищ соціального 
життя, аналіз діяльності в межах професійного 
росту, вивчення фактів, що впливають на перебігд 
навчально-виховного процесу.

Діагностичні вміння спрямовані на самови-
явлення і вивчення виховного, дослідницького, 
пізнавального потенціалу і застосування різних 

методик (тести, анкети, бесіди, спостереження 
тощо) для дослідження власної особистості й осо-
бистості студента, міжособистісних стосунків, які 
виникають у процесі педагогічної взаємодії. 

Специфікою прогностичних умінь майбут-
нього викладача є передбачення і прогнозування 
досягнення професіоналізму у процесі опа-
нування основ педагогічної діяльності, а саме 
вміння: висувати педагогічні цілі та завдання, 
добирати способи досягнення поставлених цілей, 
передбачати результат, можливі відхилення, роз-
поділяти час, передбачати можливу реакцію 
студентів на педагогічний вплив, прогнозувати 
результати навчально-виховної роботи. 

Проєктивні вміння в контексті проблематики 
нашої наукової розвідки ми розуміємо як уміння 
планувати цілі й завдання розвитку і саморозвитку 
професійної компетентності та різнобічного роз-
витку майбутнього фахівця, визначати форми і 
методи реалізації проєкту підвищення рівня про-
фесійної майстерності та різнобічного розвитку, 
моделювати конкретні навчально-виховні ситуації.

Сутнісними характеристиками рефлексивно-
оцінювального компонента є вміння здійсню-
вати самоаналіз, самооцінку власної професійної 
діяльності, прогнозувати позитивні самозміни 
на шляху професійного саморозвитку та само-
вдосконалення; уміння добирати оптимальні 
шляхи в досягненні вищих результатів профе-
сійної майстерності, педагогічного впливу на 
інших суб’єктів освітнього процесу. Важливими 
інструментами виявлення своїх досягнень, поми-
лок, невдач, умінь співвідносити результати своєї 
діяльності з поставленими завданнями та педаго-
гічним зразком для майбутніх педагогів є воло-
діння навичками самоаналізу, самоконтролю та 
самооцінки. Водночас надзвичайно важливими 
є й уміння враховувати оцінку своєї діяльності 
іншими суб’єктами освітньої діяльності, що спо-
нукає до визначення причин недоліків виконання 
своїх професійних обов’язків; пошуку можливих 
способів покращення власної діяльності, спону-
кає до самовдосконалення.

Одним із найважливіших складників профе-
сійної компетентності майбутнього педагога є 
креативний, який визначає готовність до само-
розвитку, робить проєкцію на досягнення про-
фесіоналізму, ініціативу в ухваленні рішень щодо 
переосмислення власних можливостей, вирі-
шення творчих завдань, побудову нового власного 
досвіду (Гузій, 2004). Креативний компонент, 
який об’єднує інші складники професійної ком-
петентності (особистісний, змістово-процесуаль-
ний, рефлексивно-оцінювальний), є своєрідним 
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свідченням здатності майбутнього педагога до 
саморозвитку і творчого перетворення дійсності 
у процесі освітньої діяльності.

Висновки. На основі проведеного теоретич-
ного аналізу ми можемо узагальнити, що про-
фесійна компетентність майбутнього викладача 
є багатогранним утворенням, складовими ком-
понентами якого є особистісний, змістово-про-

цесуальний, рефлексивно-оцінювальний та кре-
ативний. Їх цілісність та взаємодія забезпечує 
продуктивну педагогічну діяльність та прагнення 
до професійної самореалізації, саморозвитку і 
самовдосконалення майбутніх фахівців. Усі струк-
турні компоненти професійної компетентності як 
системи мають власну внутрішню побудову, що 
передбачає взаємодію їхніх складових елементів.
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ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЯК СИСТЕМА: 
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ 

З ПОЗИЦІЙ СИСТЕМНО-СИНЕРГЕТИЧНОГО ПІДХОДУ

З позицій системно-синергетичного підходу аргументовано, що перспективним напрямом управління навчанням 
іноземної мови є застосування тестового контролю, осмисленого як система, позначена цілісністю, структурно-
функціональною визначеністю й ізоморфністю системі іншомовної освіти. Продемонстровано, що до переваг тес-
тового контролю належать його об’єктивність, можливість точного виміру, отримання достовірної кількісної 
інформації, валідність, визначеність, надійність, прогностична цінність. Підкреслено, що системність тестів з 
іноземної мови забезпечує охоплення ними: усіх функцій контролю навчального процесу – діагностичної, навчальної, 
корегуючої, виховної – у їх взаємозв’язку і хроноструктурі, в узгодженні із хроноструктурою навчального проце-
су, його проміжними завданнями, супідрядними кінцевій меті здобуття нормативних іншомовних компетенцій – 
атрактору вдосконалення окремих типів тестів і тестової системи загалом; усіх аспектів іншомовної компетент-
ності: аудіювання, мовлення, читання, письма; виявлення як навчальних успіхів студентів, так і їхніх здібностей до 
вивчення іноземної мови. Наголошено, що, крім системності тестового контролю загалом, як система, позначена 
цілісністю, визначеністю складу і структури, може бути розглянутий кожен окремий тест.

Висловлено міркування, що функціонування тестового контролю як системи передбачає застосування низки 
інтегрованих у світову практику тестів: Placement Test, Progress Test, Diagnostic Test, Proficiency Tests, Prognostic 
Test, Aptitude Tests. Проаналізовано функціональне призначення, переваги і недоліки, особливості застосування 
кожного з них, перспективи їхньої адаптації до вітчизняних освітніх реалій і соціокультурних запитів сьогоден-
ня. Акцентовано на перспективності упровадження в навчання іноземної мови адаптивного принципу тестуван-
ня, згідно з яким студенти, на підставі самооцінки, виконують ті завдання, які відповідають фактичному рівню 
їхніх базових знань, а кожне наступне детерміновано виконанням попереднього.

Ключові слова: система тестового контролю, системно-синергетичний підхід, навчання іноземної мови, дис-
танційне навчання, Placement Test, Progress Test, Diagnostic Test, Proficiency Tests, Prognostic Test, Aptitude Tests.

Olha CHUBUKINA,
orcid.org/0000-0002-6960-3497

Candidate of Philological Sciences,
Associate Professor at the Department of Foreign Languages

National Aerospace University named after N. E. Zhukovsky “Kharkiv Aviation Institute”
(Kharkiv, Ukraine) o.chubukina@khai.edu



Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 36, том 3, 2021268

Педагогiка

Yevheniia ТANKO,
orcid.org/0000-0002-4593-3512

Candidate of Pedagogical Sciences,
Associate Professor at the Department of Foreign Languages

National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”
(Kharkiv, Ukraine) yevheniiatan@gmail.com

Victoria VRAKINA,
orcid.org/0000-0002-0134-2235

Associate Professor at the Department of Foreign Languages
National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”

(Kharkiv, Ukraine) v.vrakina75@gmail.com

TEST ASSESSMENT OF A FOREIGN LANGUAGE AS A SYSTEM: 
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS 

IN TERMS OF THE SYSTEM-SYNERGISTIC APPROACH

It is argued that a promising direction of management of foreign language training is the use of test assessment, 
meaningful as a system, indicated by integrity, structural and functional definition and isomorphic system of foreign 
language education. It is emphasized that the systematic character of foreign language tests is indicated by the coverage 
of such aspects as: all the assessment functions of the educational process – diagnostic, educational, corrective, 
educational – in their interconnection and chronostructure, in coordination with the chronostructure of the educational 
process, its intermediate tasks, subordinate to the final purpose of obtaining normative foreign competencies – an attractor 
of improvement of certain types of tests and the test system as a whole; all spheres of foreign language competence: 
listening, speaking, reading, writing; identification both the students’ success and their abilities to study a foreign 
language. It is emphasized that in addition to the systematic test assessment in general, as a system, indicated by integrity, 
determination of the composition and structure, each separate test may be considered.

It is argued that the functioning of test assessment as a system involves the use of a number of integrated practice 
of tests: Placement Test, Progress Test, Diagnostic Test, Proficiency Tests, Prognostic Test, Aptitude Tests. A functional 
purpose, advantages and disadvantages, features of use of each of them and prospects for their adaptation to domestic 
educational realities and socio-cultural requests of the present have been analyzed.

Key words: system of test assessment, system-synergistic approach, foreign language training, distance learning, 
Placement Test, Progress Test, Diagnostic Test, Proficiency Tests, Prognostic Test, Aptitude Tests.

Постановка проблеми. Теоретично-методо-
логічним підґрунтям підвищення ефективності 
навчання іноземної мови є розуміння освіти як 
складноорганізованої, здатної до самовдоскона-
лення і саморозвитку, самореферентної, відкритої 
системи, у якій механізми управління і контролю 
є одними з необхідних, взаємопов’язаних склад-
ників. Управління, яке забезпечує структурно-
функціональне вдосконалення освітньої системи, 
її розвиток і адаптацію до викликів зовнішнього 
середовища, потребує контролю навчально-піз-
навальної діяльності, заснованого на інформації 
про проміжні та підсумкові результати навчання, 
об’єктивному і репрезентативному діагносту-
ванні всіх рівнів іншомовної компетентності. 
Першій із наведених характеристик якнайкраще 
відповідає тестова форма контролю, для якої 
об’єктивність, емпіризм критеріїв, точність вимі-
рів та уникнення упередженості є іманентними, 
сутнісними характеристиками.

Водночас забезпечення репрезентатив-
ності контролю передбачає його системність, 

яка з позицій системно-синергетичного підходу  
і розуміння іншомовної освіти як складноор-
ганізованої саморегульованої системи обіймає 
кілька аспектів. Так, у синхронії вона передба-
чає «вертикальний зріз» усіх нормативних іншо-
мовних компетенцій, умінь, навичок, знань на 
тому чи іншому етапі навчання. Репрезентатив-
ності контролю в діахронічному вимірі, хроно-
структурі навчального процесу, сприяє системне, 
послідовне застосування тих чи інших його форм 
згідно з поточними і проміжними навчальними 
цілями, підпорядкованими досягненню кінцевої, 
визначеної освітніми стандартами мети.

Особливого значення системний, комплек-
сний, послідовний контроль якості іншомовної 
освіти набуває з огляду на необхідність забезпе-
чення рівного доступу до освітніх ресурсів сту-
дентам, що поєднують навчання з роботою, здо-
бувають освіту в кількох вишах, перебувають за 
кордоном, особам з обмеженими можливостями 
та в умовах карантинних обмежень у зв’язку з 
пандемією COVID-19.
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Актуальності теоретичному обґрунтуванню 
системності тестування як чинника об’єктивності 
і репрезентативності контролю та підвищення 
ефективності іншомовної освіти надає й те, що 
системно-синергетичний підхід, який набув пара-
дигмального значення у фізико-математичному, 
природничому (Князева, Курдюмов, 1992; При-
гожин, 1985; Хакен, 1985) і гуманітарному зна-
нні (Каган, 1991; Каган, 1997), досі не адаптовано 
до педагогічної проблематики, зокрема в ділянці 
навчання іноземної мови та її тестового контролю.

Аналіз досліджень. Проблема тестового контр-
олю та його практичного застосування посіла чільне 
місце в наукових дослідженнях останніх десятиліть. 
Так, у зарубіжній науковій традиції в публікаціях і 
монографіях до неї звертались Л. Бекмен, Р. Бервік, 
Р. Берк, Ф. Дейвідсон, М. Кенил, К. Клепгем, В. Кок-
кота (Коккота, 1989), Д. Корсон, Т. Краул, Л. Крон-
бак, Р. Ладо, Б. Лінч, М. Мейсон, Дж. О’Меллі, 
О. Майоров (Майоров, 2000), М. Мілановіч, 
Є. Мілруд, Л. Пірс, С. Росс, С. Савіньйон, М. Свійн,  
Дж. Хамер, Е. Шогемі й інші.

У вітчизняному науковому дискурсі засто-
сування тестів у навчанні іноземної мови – у 
загальнометодологічному аспекті й у конкрети-
зації до специфіки окремих спеціальностей і про-
грам ЗВО – висвітлено О. Боєвою (Боєва), П. Бори-
сенко (Борисенко, 2007), Л. Власенко (Власенко), 
Н. Гарматюк (Гарматюк, 2013), Е. Грабар (Грабар, 
2010), Л. Довганем (Довгань, 2009), В. Кузнєцо-
вим (Кузнєцов, 2009), О. Кузнєцовою (Кузнєцова, 
2016), Т. Масловою (Маслова, 2010), С. Медин-
ською (Мединська, 2011), С. Ніколаєвою (Ніко-
лаєва, 2008), Л. Поплавською (Поплавська, 2013), 
Н. Саєнко (Саєнко, 2006), С. Сорокою (Сорока). 
Водночас осмислення тестового контролю з пози-
цій системно-синергетичного підходу, у конкрети-
зації до актуальних проблем навчання іноземної 
мови, потребує подальших наукових досліджень.

Мета статті – теоретичне обґрунтування з 
позицій системно-синергетичного підходу сис-
темності тестування як передумови забезпечення 
об’єктивності і репрезентативності контролю 
якості та підвищення ефективності іншомовної 
освіти в умовах дистанційного навчання у ЗВО.

Виклад основного матеріалу. Забезпечення 
ефективного тестового контролю навчання іно-
земної мови передбачає охоплення всіх етапів 
останнього і, на кожному з них, усіх рівнів перед-
бачених освітніми стандартами знань, умінь, 
навичок, мовної компетенції. Першочергового 
значення набуває якнайбільш повна реалізація 
специфічних функцій і переваг тестування як діє-
вого інструменту контролю навчального процесу.

Так, як не воднораз відзначалось у фахових 
публікаціях (Боєва та ін., 2013: 18–19; Довгань, 
2009: 23; Кузнєцова, 2016: 58; Сорока), тесто-
вий контроль має діагностичне значення, сприяє 
успішному опануванню навчальних програм, 
поглибленню знань, формуванню вмінь і навичок, 
мотивації діяльності студентів, розвитку їхніх піз-
навальних інтересів. Важливою є виховна функція 
тестування, яке актуалізує почуття відповідаль-
ності за результати виконаної роботи і привчає до 
систематичної праці. Актуальною є прогностична 
функція тестів, реалізація якої уможливлює перед-
бачення потенційного засвоєння нового матеріалу 
й удосконалення програм і системи навчання.

До переваг тестового контролю належать його 
об’єктивність, можливість точного виміру, отри-
мання достовірної кількісної інформації, валід-
ність, визначеність, надійність, прогностична цін-
ність. Так, як зазначалось раніше, об’єктивність є 
іманентною тестовому контролю завдяки форма-
лізованості його контенту, процедури тестування 
та її незалежності від суб’єктивних уподобань 
викладачів. Гарантією об’єктивності тестів є їх 
вимірний характер, одержання кількісної інфор-
мації, кваліметрично вивірена система завдань, 
стандартизована технологія проведення й аналізу 
результатів (Майоров, 2000: 78).

Валідність – характеристика тестових завдань, 
що відображає їхню відповідність змісту навчаль-
ного курсу і меті контролю, виявленню тих знань, 
умінь і навичок, для яких і призначено тест. Поши-
реною в науково-методичній літературі є диферен-
ціація двох видів валідності – змістової і функці-
ональної, першу з яких забезпечує охоплення всіх 
понять навчального курсу, другу – виявлення міри 
реалізації цілей і завдань навчально-виховного 
процесу (Копилова, 2012). У низці досліджень 
виокремлено емпіричну і концептуальну валід-
ність (Девтерова, 2009).

Необхідною характеристикою тестів є визна-
ченість, тобто чітке усвідомлення студентом сут-
ності завдань, їхнього об’єму і типу. Важливою є 
надійність тесту, тобто підтверджуваність його 
результатів за умови повторення, забезпечена зро-
зумілістю, простотою, формалізованістю і ство-
ренням належних процесуальних умов.

Прогностична цінність тесту – це можливість 
і доцільність використання його результатів у 
подальшому навчанні іноземної мови, для корегу-
вання змісту й організації його проміжних етапів 
у досягненні кінцевих освітніх завдань (Майо-
ров, 2000: 122). Означене якнайповніше відпо-
відає розумінню контролю як «системи науково 
обґрунтованої перевірки результатів навчання, що  
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включає виявлення, вимір і оцінювання знань, 
умінь, навичок, встановлення різниці між реаль-
ним і запланованим рівнями опанування навчаль-
ної програми» (Жунусакунова, 2016: 26).

Вочевидь, з позицій системно-синергетичного 
підходу і розгляду тестового контролю як сис-
теми притаманні йому об’єктивність, валідність, 
визначеність, точність, надійність сприяють реа-
лізації діагностичної, освітньої, розвиваючої, 
мотиваційної, виховної, прогностичної функцій у 
їх єдності як хроноструктури, розгорнутої у хро-
ноструктурі навчального процесу, згідно зі спе-
цифічними для його етапів завданнями. Останнє, 
в інтерпретації консультантів і експертів із тесту-
вання видавництва Oxford – A. Malloy, E. Hackett 
(Hackett, 2014; Malloy, 2015), корелює зі значу-
щими для викладача питаннями, у якій за рів-
нем базової підготовки групі повинні навчатись 
студенти для якнайбільш ефективного опану-
вання іноземної мови; який матеріал і наскільки 
засвоєно ними на тому чи іншому етапі навчання; 
які лакуни одержаних знань; наскільки результа-
тивним є проходження всього курсу, який рівень 
досягнуто студентами, чи відповідає він націо-
нальним і міжнародним стандартам.

Відповідь на означені запитання передбачає 
застосування системи тестів, актуальних на тих чи 
інших етапах навчання. Так, Placement Test (тест 
розподілення за рівнем знань) дозволяє виявити 
базове володіння іноземною мовою і сформувати 
«рівневі» групи (Scrivener, 2005: 303); забезпечує 
наступність між середньою і вищою освітою; ство-
рює інформаційне підґрунтя для усунення лакун у 
знаннях, уміннях, навичках, сформованих на попе-
редньому етапі, та вибору оптимальних змісту, 
форм, методів подальшого навчального процесу.

Базовою в розподіленні студентів у «рівневі» 
групи є європейська шкала CEFR із трьома рів-
нями і диференціацією кожного з них (І – А1 – 
«рівень виживання», А2 – «елементарний»; ІІ – 
В1 – «пороговий», В2 – «пороговий посилений»; 
ІІІ – С1 – «просунутий», С2 – «вільне володіння 
мовою» / Common European framework).

Натепер у світовій практиці апробовано кілька 
видів Placement Test: а) репрезентованих на 
одному сайті різнорівневих тестів від А1 до В2, 
які студент обирає на підставі самооцінки рівня 
вихідних знань; б) тестів, що включають завдання 
від А1 до В1; в) тестів зі зростаючими за склад-
ністю завданнями.

Так, курс Inside Out включає швидкий (Quick 
Test) і повний (Full Test) Placement Test, із 60-ма 
граматичними і лексичними завданнями «мно-
жинного вибору» (Multiple Choice) у першому 

випадку і граматичними, лексичними завданнями 
і тестами, які діагностують навички читання  
і письма, – у другому.

Великого значення у вхідному тестуванні набу-
ває адаптивний принцип, згідно з яким студенти 
на підставі самооцінки виконують ті завдання, 
які відповідають фактичному рівню їхніх базо-
вих знань, а кожне наступне з них детерміновано 
виконанням попереднього.

Прикладом вхідних адаптивних тестів, при-
датних, на нашу думку, для застосування в умовах 
дистанційної освіти в українських ЗВО, є Oxford 
Online Placement Test (Purpura: 8), спрямований 
на діагностування граматичних знань, лексики і 
готовності до їхньої актуалізації в читанні, ауді-
юванні, усних повідомленнях. Модифікацією 
Placement Test є EFSET та EFSET PLUS лінгвіс-
тичної шкали English First, створеної на основі 
стандартів TOEFL, IELTS, FCE, перший з яких (50 
хвилин) визначає базовий рівень читання й ауді-
ювання; другий (120 хвилин) – навички читання 
й аудіювання в більшому обсязі з мінімального 
рівня В1. У 1981 р. в університеті Дуйсбурга 
було апробовано розроблений К. Кляйн-Бралей 
і В. Раатцем письмовий C-Test, що включає від 
чотирьох до восьми текстів, у яких студент за 
30 хвилин повинен доповнити відсутні частини 
слова – від однієї до п’яти літер.

Переконані, що в умовах дистанційного 
навчання в українських ЗВО перспективним є 
застосування комп’ютерних адаптивних Placement 
Test, які забезпечують об’єктивне визначення базо-
вого рівня знань студентів з іноземної мови, інди-
відуальний педагогічний підхід та ефективне моде-
лювання наступних етапів навчального процесу.

Важливе місце в системі тестового контролю 
навчання іноземної мови посідає Progress Test (тест 
успішності, тест поточного контролю) – лонгі-
тюдна форма педагогічної діагностики, що забез-
печує «горизонтальні» повторювані виміри. Осно-
вою для формування завдань Progress Test слугує 
нещодавно вивчений матеріал, метою – виявлення 
конкретних знань, умінь, навичок, здобутих за пев-
ний період навчання (Hughes, 2003; Боєва). У низці 
досліджень і методичних рекомендацій Progress Test 
диференційовано на тести, які визначають рівень 
розуміння прочитаного (Reading Comprehension), 
комунікативні навички (Communicative Competence), 
культурну іншомовну компетентність (Cultural 
Knowledge) (Кузнєцова, 2016: 59).

На переконання фахівців, тест доцільно про-
водити як проміжний контроль на атестаційних 
тижнях, оптимально – двічі на семестр (Маслова, 
2010: 155), після завершення теми чи циклу занять.
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Особливістю Progress Test є поліфункціональ-
ність, придатність не лише для діагностування 
рівня засвоєння матеріалу, а і його повторення, 
узагальнення і закріплення, довготривалого збе-
реження знань. За умови систематичного засто-
сування тест набуває психологічного і виховного 
значення, оскільки формує відповідальність і 
мотивує до навчання. Прагненню студента до 
покращення успішності сприяє можливість порів-
няння власних результатів із результатами інших, 
як у Нідерландах, завдяки мережевій системі ProF 
(Verhoeven, 2002: 711–717). Перевагою тесту є 
сприяння індивідуальному підходу до студентів 
завдяки виявленню на ранніх етапах найбільш 
підготовлених і обдарованих із них, здатних до 
якнайшвидшого опанування навчальних про-
грам. Посутньо, що Progress Test забезпечує ста-
більність у процедурах оцінювання та зкорельо-
ваність змін у навчальних програмах зі змінами в 
очікуваних результатах.

Значущість тесту в системі іншомовної освіти 
зумовлено тим, що його лонгітюдні дані слугу-
ють об’єктивній і неупередженій порівняльній 
оцінці якості розроблення і виконання програм 
у різних навчальних закладах (De Champlain, 
2010: 503–508).

Уперше апробований наприкінці 1970-х рр. 
у Маастрихтському університеті й Університеті 
Міссурі-Канзас-Сіті (Arnold, 1990: 515–516), сьо-
годні тест застосовується в багатьох країнах світу, 
зокрема й у вітчизняних ЗВО.

Терміном Diagnostic Test (діагностичний текст) 
позначають тести, призначені для диференційо-
ваного діагностування сильних і слабких сторін 
опанування конкретного мовного матеріалу: ком-
петентності з фонетики, граматики, обсягу лексич-
ного запасу, знань окремих складних виразів, сфор-
мованості комунікативних навичок. Наприклад, 
тест може містити завдання на порівняння часів 
або ж прочитання голосних у різних типах складів.

Інформація, одержана в результаті проведення 
Diagnostic Test, є значущою у виявленні недоліків 
організації навчального процесу та плануванні 
подальших занять. Успішному здобуттю іншо-
мовних компетенцій сприяють узагальнення й 
обговорення результатів тесту із суб’єктами тес-
тування (Боєва).

Згідно з концепцією, запропонованою експер-
тами і консультантами в галузі тестування, роз-
робниками тестів видавництва Oxford – A. Malloy, 
E. Hackett (Hackett, 2014; Malloy, 2015), підсумко-
вим у навчанні іноземної мови є Proficiency Tests, 
спрямований на визначення рівня сформованості 
навичок практичного володіння мовою в усній та 

письмовій формах та загальної іншомовної ком-
петентності (Hughes, 2003). Прикладами таких 
тестів є TOEFL і Cambridge First Certificate Test.

Менш поширеними, однак перспективними в 
застосуванні, зокрема й у вітчизняних ЗВО, є про-
гностичні тести (Prognostic Test) і тести, спрямо-
вані на виявлення здібностей студентів до опану-
вання іноземної мови (Aptitude Tests).

Варто відзначити, що розглянуті тести цілком 
відповідають усталеній у вітчизняній і зарубіжній 
фаховій літературі диференціації тестового контр-
олю на вхідний, поточний, проміжний (рубіжний) 
і підсумковий, із визначеною послідовністю і низ-
кою специфічних завдань.

Посутньо, що проаналізовані форми тестового 
контролю знаходять обґрунтування в системно-
синергетичному підході, оскільки є системою, 
структурно і функціонально адаптованою до хро-
ноструктури навчального процесу, завдань його 
окремих етапів і кінцевої мети.

На системний характер розглянутих тестів 
вказують охоплення ними всіх функцій тестового 
контролю – діагностичної, навчальної, корегую-
чої, виховної – у їх взаємозв’зку і хроноструктурі, 
в узгодженні із хроноструктурою навчального 
процесу, усіх аспектів іншомовної комунікації: 
аудіювання, мовлення, читання, письма; вияв-
лення як навчальних успіхів студентів, так і їхніх 
здібностей до вивчення іноземної мови.

Системність тестового контролю засвідчує 
взаємоузгодження функцій тих чи інших типів 
тестів із проміжними цілями навчального процесу 
в їх взаємозв’язку і супідрядності кінцевій меті – 
здобуттю нормативних іншомовних компетенцій, 
які є атрактором удосконалення окремих тестів і 
тестової системи загалом.

Окрім тестового контролюзагалом, як сис-
тема, позначена цілісністю, визначеністю складу 
і структури, може бути розглянутий кожен окре-
мий тест (Ніколаєва, 2008: 32–34). Так, цілісність 
тесту зумовлена взаємозв’язком його завдань та 
їх приналежністю спільному вимірному чиннику 
(Гарматюк, 2013: 20; Ніколаєва, 2008: 32–34), тоді 
як на структурність вказує виконання кожним 
завданням певної ролі, неможливість його вилу-
чення без втрати якості вимірності тесту.

Висновки. Отже, можемо зробити висновок, що 
перспективним напрямом управління навчанням 
іноземної мови є застосування тестового контролю, 
осмисленого як система, позначена цілісністю, 
структурно-функціональною визначеністю й ізо-
морфністю системі іншомовної освіти. У синхро-
нічному аспекті системність тестування сприяє 
виявленню передбачених освітніми стандартами 
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всіх умінь, навичок, знань, іншомовних компетен-
цій на тому чи іншому етапі і наприкінці курсу. 
Забезпечення репрезентативності, об’єктивності та 
функціональності тестового контролю в діахроніч-
ному вимірі, хроноструктурі навчального процесу, 
передбачає системне, послідовне застосування тих 
чи інших його форм згідно із проміжними навчаль-
ними завданнями, підпорядкованими досягненню 
кінцевої, визначеної освітніми стандартами мети. 
На системний характер тестів з іноземної мови 
вказують охоплення ними всіх функцій тестового 
контролю – діагностичної, навчальної, корегуючої, 
виховної – у їх взаємозв’язку і хроноструктурі, в 
узгодженні із хроноструктурою навчального про-
цесу; усіх аспектів іншомовної комунікації: ауді-
ювання, мовлення, читання, письма; виявлення як 
навчальних успіхів студентів, так і їхніх здібностей 
до вивчення іноземної мови.

Системність тестового контролю засвідчує вза-
ємоузгодження функцій тих чи інших типів тестів 
із проміжними завданнями навчального процесу в 
їхній супідрядності кінцевій меті здобуття норма-
тивних іншомовних компетенцій, яка є атракто-

ром удосконалення окремих типів тестів і тесто-
вої системи загалом.

Окрім системності тестового контролю зага-
лом, як система, позначена цілісністю, визначе-
ністю складу і структури, може бути розглянутий 
кожен окремий тест.

Осмислення тестового контролю як системи, 
позначеної об’єктивністю, надійністю, валідністю, 
репрезентативністю, дієвістю, передбачає засто-
сування низки інтегрованих у світову практику 
тестів (Placement Test, Progress Test, Diagnostic Test, 
Proficiency Tests, Prognostic Test, Aptitude Tests) 
у їхній адаптації до вітчизняних освітніх реалій і 
соціокультурних запитів сьогодення.

Перспективи подальших наукових дослі-
джень полягають у концептуалізації тестового 
контролю навчання іноземної мови з позицій 
сучасних загальнонаукових і спеціальних теоре-
тично-методологічних підходів та подальшому 
узагальненні його зарубіжного і вітчизняного 
досвіду, зокрема в системі дистанційної освіти в 
умовах карантинних обмежень у зв’язку з панде-
мією COVID-19.
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ФОРМУВАННЯ “SOFT SKILLS” У НОВІЙ ОСВІТНІЙ ПАРАДИГМІ 
ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

Метою пропонованої розвідки є аналіз сутності “soft skills” («м’які компетентності») як складової частини 
базової підготовки майбутніх офіцерів Національної гвардії України (НГУ), що постає як необхідна компетент-
ність сучасного офіцерського складу за умов глобалізації, виявлення комплексу базових “soft skills” відповідно до 
стандартів вищої військової освіти України, обґрунтування внеску соціально-гуманітарних дисциплін у форму-
ванні «м’яких навичок» майбутніх офіцерів та відповідних інтерактивних методів навчання.

Методологічною основою дослідження є міждисциплінарний, системний та конкретно-історичний підходи. 
Методи, які використовувались: рефлексія, аналіз, зокрема й порівняльний і аналіз документів, синтез та моніторинг.

Своєрідність отриманих результатів полягає в такому: 1) уперше у вітчизняному науковому дискурсі визна-
чено “soft skills” як необхідну складову частину у формуванні компетентностей майбутніх офіцерів Національ-
ної гвардії України й один із важливих чинників їхньої успішної військово-професійної діяльності; 2) розкри-
то значення “soft skills” як обов’язкової умови ефективного виконання офіцерами Національної гвардії України 
службових та службово-бойових завдань, що передбачає конструктивну соціальну комунікацію, здатність до 
професійної і соціальної адаптації та самореалізації, спроможність ефективно діяти в команді, ініціативність, 
креативність, уміння ухвалювати рішення та нести за них відповідальність, конструктивно розв’язувати про-
блеми та врегульовувати конфлікти; 3) розкрито значення “soft skills” офіцера як показник військового лідер-
ства; 4) визначено перелік “soft skills” майбутнього офіцера Національної гвардії України відповідно до сучасних 
стандартів вищої освіти України, створено їхню класифікацію через об’єднання у три основні групи: комуні-
кативні, управлінські навички/компетентності, навички особистої ефективності; 5) обґрунтовано доречність 
урахування у створенні освітньо-професійних програм підготовки офіцерського корпусу необхідності фор-
мування “soft skills”, що потребує збільшення питомої ваги дисциплін соціально-гуманітарного спрямування;  
6) обґрунтовано доцільність використання інтерактивних методів навчання у формуванні “soft skills” майбут-
ніх офіцерів. Серед них такі: моделювання ситуацій соціальної взаємодії під час виконання службових та служ-
бово-бойових завдань, проведення круглих столів, диспутів, дискусій за результатами перегляду відеоматеріа-
лів, обговорення проблемних питань, кейс-метод, метод проєктів тощо; 7) доведено, що військове стажування 
постає як маркер ступеня сформованості комплексу “soft skills” як необхідної складової частини навичок/ком-
петентностей військового лідера.

Ключові слова: “soft skills” («м’які» навички/компетентності), офіцер Національної гвардії України, сектор 
безпеки та оборони України, військове лідерство, інтерактивні методи навчання, військове стажування.
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THE DEVELOPMENT OF “SOFT SKILLS” IN THE NEW EDUCATIONAL 
PARADIGM OF NGU OFFICERS TRAINING

The purpose of the proposed scientific research is to analyze the essence of “soft skills” (“soft competencies”) as part 
of the basic training of future officers of the National Guard of Ukraine (NGU) since they appear essential for modern 
officers in terms of globalization and when identifying a set of basic “soft skills” for the military education in Ukraine, 
substantiating the contribution of social and humanitarian disciplines in the development of “soft skills” in future officers 
and appropriating interactive teaching methods.

The methodological basis of the study is interdisciplinary, systematic and concrete-historical approaches. The methods used 
in the course of the research are reflection, analysis, including comparative and document analysis, synthesis and monitoring.

The peculiarities of the results are as follows: 1. For the first time “soft skills” are identified in the domestic scientific 
discourseas a necessary component in building competencies of future NGU officers and one of the important factors of 
their successful professional military activity. 2. The importance of “soft skills” is identified as a prerequisite for NGU 
officers’ effective performance of official and combat tasks, which include constructive social communication, ability to 
professional and social adaptation and self-realization, ability to act effectively in a team, initiative, creativity, decision 
making and responsibility, to constructively solve problems and conflict situations. 3. The importance of the officer’s 
“soft skills” as an indicator of military leadership is revealed. 4. The list of “soft skills” of the future NGU officer in 
accordance with modern standards of higher education in Ukraine is determined and their classification is developed by 
splitting the skills into three main groups: communication, management skills / competencies, personal effectiveness skills.  
5. The need for building “soft skills” when developing new educational and professional training programs for the officer 
corps, which requires an increase in the share of social and humanitarian disciplines, is substantiated as expedient.  
6. The use of interactive teaching methods for building “soft skills” in future officers is substantiated as expedient. These 
methods include modelling situations of social interaction in the performance of official and combat tasks, holding round 
tables, debates, discussions on the results of watching videos and negotiating problematic issues, a case method, a project 
method, etc. 7. Military training has been proven to serve as an indicator of the development level for a set of “soft skills” 
as a necessary component of skills / competencies that a military leader should possess.

Key words: “soft skills” (competencies), officer of National Guard of Ukraine, security and defense sector of Ukraine, 
military leadership, interactive teaching methods, military internship.

Постановка проблеми. На сучасному етапі 
реформування Національної гвардії України (далі – 
НГУ) відповідно до стандартів НАТО вища військова 
освіта здійснює ґрунтовний перегляд стандартів і 
освітньо-професійних програм підготовки майбутніх 
фахівців, переглядаються методи організації освіт-
нього процесу на засадах компетентнісного підходу.

Перегляд стандартів підготовки фахівців 
детерміновано необхідністю переходу від заста-

рілої освітньої парадигми, у якій домінував тех-
нократичний підхід, до компетентнісної моделі 
підготовки сучасного військового фахівця, із при-
таманними їй гуманізацією та гуманітаризацією 
освітнього процесу, що відповідає реаліям та 
викликам ХХІ ст.

Метою сучасної військової освіти є формування 
компетентностей не тільки вузькоспеціалізованих, 
пов’язаних із суто військовим виміром профе-
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сійної діяльності (так званих hard skills – «тверді 
навички»), а й із формуванням soft skills («м’які 
навички») – як універсальних компетентностей 
військового лідера. Ці компетентності реалізу-
ються в ефективній комунікації та взаємодії як усе-
редині військового колективу, у межах вертикаль-
ної (командир – підлеглі) і горизонтальної (рівні за 
рангом) моделей відносин між військовослужбов-
цями, так і в результаті встановлення оптимальних 
соціальних взаємодій із різними соціальними гру-
пами та з іншими військовими структурами сек-
тора безпеки й оборони України під час виконання 
службових та службово-бойових завдань.

У зв’язку із цим набуває актуальності про-
блема формування soft skills під час підготовки 
офіцерів у Національній академії Національної 
гвардії України (далі – НА НГУ).

Аналіз досліджень. Проблема формування 
soft skills натепер привертає увагу широкого кола 
вітчизняних науковців у сфері не тільки педаго-
гіки, але й державного управління, психології, 
соціології, ІТ-технологій тощо. Так, досліджу-
ється значущість soft skills для професійного 
становлення майбутніх фахівців соціономічних 
професій (С. Наход), розглядається актуальність 
soft skills для керівників підприємства (Н. Махна-
чова, А. Мідляр), аналізується розвиток «м’яких 
навичок» у професійній підготовці спеціалістів 
туристичної галузі (Є. Єгоров), досліджуються 
методи, засоби, індикатори оцінювання soft skills 
у майбутніх фахівців інформаційних технологій 
(О. Глазунова, Т. Волошина, В. Корольчук), soft 
skills розглядаються як необхідна складова час-
тина підготовки ІТ-фахівців (Н. Длугунович), 
інженерів (Ю. Лавриш) та майбутніх учителів 
(Лю Чжицян). Soft skills усвідомлюються як один 
із важливих чинників для працевлаштування сту-
дентів (К. Коваль), загалом, як основа життєвих 
компетенцій (І. Гарбузюк). У центрі уваги фахів-
ців також опиняється практичний досвід форму-
вання «м’яких навичок» в умовах закладу вищої 
освіти (Н. Коляда, О. Кравченко).

Аналіз вітчизняних наукових джерел демон-
струє суттєві розбіжності в дефініціях soft skills та 
їх структури, що є наслідком відмінної дисциплі-
нарної оптики та новизни самої проблеми.

Незважаючи на здобутки вітчизняної наукової 
рефлексії в дослідженні soft skills, наявні суттєві 
прогалини: проблема формування «м’яких нави-
чок» військових поки що залишалась поза увагою 
фахівців. В інформаційному просторі України немає 
наукових розвідок, які б мали прикладну спрямо-
ваність щодо soft skills військових, умов їхнього 
формування у вищій військовій школі. Водночас 

дослідження soft skills військових усвідомлюється 
західною теоретичною думкою як перспективний та 
практично значущий напрям із середини ХХ ст.

Мета статті – обґрунтування необхідності фор-
мування soft skills майбутніх офіцерів НГУ як скла-
дової частини базової підготовки військового лідера 
для сектора безпеки й оборони України за сучасних 
умов; маркування комплексу базових soft skills згідно 
зі стандартами вищої військової освіти та їхня кла-
сифікація; визначення ролі соціально-гуманітарних 
дисциплін та інтерактивних методів навчання у фор-
муванні «м’яких навичок» майбутніх офіцерів.

Виклад основного матеріалу. У сучасному 
науковому середовищі все більшої актуальності 
набуває вивчення hard skills («тверді навички»/
компетентності), які необхідні для виконання 
певної професійної діяльності, та soft skills 
(«м’які навички»/компетентності) фахівця, які не 
пов’язані з конкретним видом професійної діяль-
ності, але сприяють ефективності праці, само- 
реалізації, професійному успіху.

Привертає увагу той факт, що в наукових роз-
відках «навички» та «компетентності» у контексті 
розгляду даної проблематики здебільшого вико-
ристовуються як споріднені поняття. Можливість 
використання цих понять як споріднених зумов-
лена їх визначенням у законодавчих та норматив-
них документах. Так, Закон України «Про освіту» 
визначає компетентність як динамічну комбінацію 
знань, умінь, навичок, способів мислення, погля-
дів, цінностей та інших якостей, що визначає здат-
ність особи успішно соціалізуватися, проводити 
професійну та/або подальшу навчальну діяльність 
(Про освіту, 2017). У міжнародних нормативних 
джерелах найчастіше вживають поняття «компе-
тентність». Зокрема, у Рекомендації 2006/962/ЄС 
Європейського парламенту та Ради (ЄС) «Про 
основні компетентності для навчання протягом 
усього життя» (Рекомендація 2006/962/ЄС, 2006) 
ужито поняття «компетентність» як базову катего-
рію. Водночас поняття «навички» також перебу-
ває в даному змістовому ряді. Європейський слов-
ник навичок і компетенцій (DISCO), який постає 
як своєрідний онлайн-тезаурус, що містить нате-
пер більш ніж 104 000 назв навичок і компетенцій, 
не розрізняє ці дефініції, уживає поняття разом.

Отже, у вітчизняних і міжнародних норматив-
них та законодавчих джерелах обидва терміни 
застосовуються однаково часто і як майже іден-
тичні. Дослідник проблеми Лю Чжицян уважає, 
що навички виступають «практично спрямованою 
частиною компетентності» (Чжицян, 2020: 111).

У пропонованому досліджені поняття «нави-
чки» та «компетентності» у контексті визначення 
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змісту hard skills та soft skills уживаються як рів-
нозначні.

Уперше терміни hard skills та soft skills було 
вжито у військовій справі. Наприкінці 50-х рр.  
ХХ ст. американська армія ґрунтовно починає опа-
новувати технології навчання та фінансувати їх 
наукову розробку. Формування науково обґрунто-
ваного підходу підготовки американських військо-
вих стає пріоритетом. У процесі наукових розвідок 
дійшли висновків, що для підготовки військовос-
лужбовців однаково важливими є і професійні 
навички (hard skills), і так звані універсальні ком-
петентності (soft skills). У 1968 р. американською 
армією офіційно було представлено навчальну 
доктрину («Системна інженерія навчання»), у якій 
soft skills було визначено як навички, які «пов’язані 
з роботою, що включають дії, які впливають на 
людей та папери» (Smith, 1968).

У 1972 р. на конференції CONARC (Команду-
вання сил армії США) було представлено доповідь, 
у якій здійснювався аналіз відмінностей уживання 
терміна soft skills у сферах командування, керівни-
цтва та консультування в різних школах CONARC. 
Було надано визначення, згідно з яким «м’які нави-
чки» визнавались як важливі соціальні навички. 
Визнавалось, що вони пов’язані з роботою, яка не 
передбачає взаємодії з машинами, або ця взаємодія 
є незначною. Загалом характеристика застосування 
soft skills у професійній діяльності була надана 
досить узагальнено (Whitmore, 1972).

У сучасних європейських контекстах «м’які 
навички» сприймаються як функціональні ком-
петентності фахівця, а здатність володіти ними – 
як функціональна грамотність та життєва необ-
хідність. Європейською комісією та ЮНЕСКО 
встановлено мінімальний рівень функціональної 
грамотності, який «дозволяє кожному мешканцю 
Європи бути повноцінним членом суспільства 
й не бути «соціальним інвалідом», не кажучи 
вже про професійну самореалізацію» (Коваль, 
2015: 162–163).

У сучасній науковій літературі немає єдиного 
визначення поняття soft skills. Наведемо деякі 
трактування різних дослідників. Так, В. Шипилов 
«м’які навички» відносить до соціально-психоло-
гічних (визначає як командні, лідерські, комуніка-
тивні, публічні тощо), наполягає на їхній здатності 
допомагати під час людської взаємодії в більшості 
життєвих ситуацій (Шипилов, 2021). В. Давидова 
soft skills розглядає як такі, що були набуті люди-
ною завдяки особистому життєвому досвіду й 
освіті; вони будуть визначальними як під час при-
йому на роботу, так і у процесі виконання про-
фесійної діяльності (Давидова, 2021). На переко-

нання О. Сосницької, «м’які навички» належать до 
управлінських та комунікативних талантів, проте 
дослідниця відносить їх до загальнолюдських 
якостей, а не до тих, що притаманні представникам 
окремих професій. Серед них вона виділяє вміння 
бути лідером, управляти, переконувати, знаходити 
необхідний підхід до людей, здатність урегульо-
вувати різноманітні конфлікти тощо (Сосницька, 
2021). Д. Татаурщикова у своїй науковій розвідці 
наполягає на тому, що soft skills є уніфікованими 
навичками й особистісними рисами індивіда, які 
здатні підвищити ефективність праці та спри-
яти якісній взаємодії між людьми. Дослідниця до 
«м’яких навичок» відносить уміння переконувати, 
уміння ефективно управляти своїм часом, здатність 
управляти власним розвитком, надавати першу 
допомогу, вести переговори тощо (Татаурщикова, 
2021). Soft skills правомірно також називають соці-
альними навичками у зв’язку з тим, що вони дозво-
ляють ефективно здійснювати соціальні взаємодії 
(Давидова, 2021).

Отже, визначимо soft skills як сукупність  
соціальних, надпрофесійних навичок/компетент-
ностей, які набуваються протягом життя, навчання 
та самонавчання завдяки соціальним взаємодіям, 
впливають на ефективне виконання професійних 
завдань фахівцями будь-якого профілю, сприяють 
професійному та життєвому успіху. Специфічною 
ознакою soft skills є складність оцінювання рівня 
їхньої сформованості, тому що soft skills є функці-
ональними, на відміну від професійних hard skills 
навичок/компетентностей, які піддаються форма-
лізації, об’єктивно вимірюються й оцінюються.

Остаточно визначеного сталого переліку та 
класифікації soft skills у вітчизняній теорії немає. 
Цей факт детерміновано різноманітністю видів 
професійної діяльності, кожна з яких визначає 
комплекс «м’яких навичок», що є необхідними 
для конкретної професійної сфери.

Виходячи зі стандартів вищої освіти (2018 р.) 
за спеціальностями 251 «Державна безпека», 253 
«Військове управління (за видами збройних сил)» 
галузі знань 25 «Воєнні науки, національна без-
пека, безпека державного кордону» для першого 
бакалаврського рівня вищої освіти НА НГУ 
(Затверджені стандарти вищої освіти, 2018), 
військовий фахівець має опанувати 23 компе-
тентності, серед яких одинадцять – загальні, 
дванадцять – спеціальні (фахові). Значна їхня 
частка (ЗК-01, ЗК-02, ЗК-03, ЗК-04, ЗК-05, ЗК-06; 
ЗК-07, ЗК-08, ЗК-09,ЗК-10, ЗК-11, СК-20, СК-22) 
пов’язана з «м’якими навичками» – управління, 
комунікації, особистої ефективності.

Пропонуємо таку їх класифікацію (таблиця 1).
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У НГУ тривають процеси реформування сис-
теми підготовки військових відповідно до сучас-
них стандартів країн – членів НАТО. Міжна-
родний досвід свідчить про те, що пріоритетне 
завдання в підготовці сучасного офіцера полягає 
в тому, щоб сформувати і розвинути його особис-
тість як компетентного військового професіонала, 
спроможного виконувати завдання згідно з функ-
ціональними обов’язками, громадянина, що є 
патріотом своєї Батьківщини, управлінця-лідера, 
здатного брати на себе відповідальність за ухва-
лені рішення та постійно самовдосконалюватися.

У Доктрині розвитку військового лідерства у 
Збройних Силах України зазначено, що сутність 
військового лідерства розкривається у процесі 
впливу на особовий склад шляхом: чіткого форму-
лювання мети; визначення способів її досягнення; 
застосування ефективних методів внутрішньої 
комунікації; мотивації до дії під час підготовки і 
виконання поставлених завдань; розвитку бойо-

вих спроможностей; інтегрального розвитку і 
згуртування особового складу (Доктрина, 2020). 
Доктрина також визначає основні чесноти і якості 
військового лідера, як-от: фаховість, патріотичні 
переконання, прагнення до постійного самовдоско-
налення та вимогливість до особового складу як до 
самого себе, воля, самодисципліна, ініціативність, 
розсудливість, упевненість, ерудованість, відпо-
відальність, комунікабельність, самоконтроль, 
мужність (емоційна зрілість), емоційний баланс 
і стабільність, емоційний інтелект (Доктрина, 
2020: 14), які щільно пов’язані з набутими офіце-
ром «м’якими навичками» / компетентностями.

Формування soft skills у ЗВВО потребує від-
повідних умов. Якщо hard skills закладаються на 
спеціалізованих (фахових) військових кафедрах та 
забезпечуються профільними навчальними дис-
циплінами, то soft skills формуються переважно 
під час вивчення дисциплін гуманітарного блока, 
передусім соціально-гуманітарних.

Таблиця 1
Класифікація soft skills майбутніх офіцерів НГУ

Шифр soft skills Зміст soft skills Групи soft skills

ЗК08 Здатність спілкуватися державною мовою як усно,  
так і письмово

Комунікативні навички
ЗК09 Здатність спілкуватися іноземною мовою

СК20
Здатність працювати автономно та в команді (включаючи 

навички лідерства), виконувати посадові обов’язки у процесі 
бойового застосування та повсякденної діяльності підрозділу

ЗК01 Здатність діяти соціально відповідально та свідомо

Навички особистої 
ефективності

ЗК03 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації
ЗК04 Здатність планувати й управляти часом

ЗК05 Визначеність і наполегливість щодо вирішення поставлених 
завдань і взятих обов’язків

ЗК10

Здатність реалізовувати свої права й обов’язки як члена 
суспільства, усвідомлювати цінності громадянського  
(вільного, демократичного) суспільства, необхідність  

його сталого розвитку, верховенства права,  
прав і свобод людини і громадянина в Україні

ЗК 11
Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності та досягнення суспільства на основі розуміння 
історії та закономірностей розвитку предметної області

СК22
Здатність опановувати знання в інших галузях професійної 

діяльності, здійснювати пошук, аналізувати та надавати 
критичну оцінку інформації з різних джерел

ЗК02 Здатність ухвалювати обґрунтовані рішення

Управлінські навичкиЗК06 Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети

ЗК07 Знання та розуміння предметної області  
та розуміння професійної діяльності
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Роль дисциплін соціально-гуманітарного 
циклу у ЗВВО набуває актуального значення за 
умов інформаційної війни, що розгортається на 
теренах України. Очевидною стає необхідність 
підготовки військового фахівця як соціально зрі-
лої особистості, яка має сформовані патріотичні 
переконання, цінності, що збігаються із ціннос-
тями військової служби та військово-професійної 
моралі, яка має активну життєву позицію, орієн-
тується в сучасному соціокультурному просторі.

За умов ведення бойових дій на Сході Укра-
їни та реалізації стратегічного курсу України на 
приєднання до Європейського Союзу та НАТО, 
сектору безпеки й оборони нашої держави необ-
хідні компетентні фахівці, що володіють нави-
чками та якостями військового лідера. У зв’язку 
із цим важливою є підготовка офіцера із чітко 
сформованими лідерськими навичками – комуні-
кативними, управлінськими, навичками особистої 
ефективності, які формуються в умовах вивчення 
соціально-гуманітарних та гуманітарних дисци-
плін у ЗВВО. Розглянемо можливості формування 
soft skills гуманітарними дисциплінами в НА НГУ 
(Таблиця 2).

Натепер у більшості ЗВВО України наявні тен-
денції на скорочення дисциплін соціально-гумані-
тарного спрямування. Практика показує, що необ-
ґрунтоване скорочення соціально-гуманітарних 
дисциплін призводить до негативних наслідків. 
Зокрема, частина здобувачів вищої освіти не підго-
товлені до сприйняття фундаментальних світогляд-
них орієнтацій та цінностей, погано орієнтуються 
в сучасному соціокультурному просторі, у системі 
людських відносин та інтересів. Деструктивним 
наслідком скорочення освітніх компонентів гума-
нітарного блока є ситуація, у якій майбутні вій-
ськові фахівці втрачають можливість формування 
в повному обсязі soft skills, а це негативно впливає 
на становлення військового лідера.

Отже, потрібно радикально змінювати став-
лення до соціально-гуманітарних дисциплін та 
стверджувати їхній імідж як базових, таких, що 
спрямовані на формування необхідних військо-
вому керівнику та громадянину «м’яких нави-
чок»/компетентностей. Про це переконливо свід-
чить передовий досвід провідних держав світу. 
Так, зокрема, американська система військової 
освіти велику увагу приділяє підготовці високо-
інтелектуальних, широко освічених офіцерів, які 
здатні швидко освоїти обраний військовий фах у 
військах, а також вирішувати проблеми у профе-
сійній діяльності, проявляти активність у команд-
ній роботі, запобігати конфліктам та вирішувати 
проблеми тощо. Пентагон вимагає, щоб у процесі 

навчання курсант перетворювався на офіцера-
лідера, здатного своїми знаннями та вміннями 
надихати підлеглих на виконання поставлених 
перед ними службово-бойових завдань.

У зв’язку із цим на гуманітарні дисципліни 
у військових закладах освіти США відводиться 
до 50% навчального часу на першому курсі, до 
30% – на другому, до 60% – на третьому і до 
70% – на четвертому (Стрілецький, 2006: 26). 
Курсанти поглиблено вивчають політику, істо-
рію, психологію, право, соціологію, світову 
культуру, логіку, філософію, теорію лідерства, 
літературу, іноземні мови. Звертається увага 
на здобуття курсантами комунікативних нави-
чок, що має велике значення для компетентного 
спілкування майбутніх офіцерів із підлеглими та 
керівним складом (Стрілецький, 2006).

Отже, нова українська освітня парадигма під-
готовки сучасних офіцерів у ЗВВО, що побудована 
на компетентнісному підході, потребує перегляду 
освітніх професійних програм у напрямі збіль-
шення питомої ваги дисциплін соціально-гумані-
тарного спрямування та забезпечення формування 
soft skills з метою підготовки високопрофесійного 
національного офіцерського корпусу. Актуальним 
є також створення інноваційного освітнього про-
дукту – нових освітніх компонентів, які сприяють 
розвитку soft skills у майбутніх офіцерів. Позитив-
ним прикладом таких інновацій у НА НГУ можуть 
слугувати авторські курси, розроблені виклада-
чами кафедри соціально-гуманітарних дисциплін: 
«Соціогуманітарні основи військово-професійної 
діяльності», «Соціологічні основи військово- 
професійної діяльності», «Морально-етичні 
основи військово-професійної діяльності».

Важливою умовою формування soft skills май-
бутніх офіцерів є інтерактивні методи навчання 
в сучасному ЗВВО. Саме ці дисципліни нада-
ють певний досвід соціальних взаємодій через 
навчальний процес.

Інтерактивне навчання – це одна з моделей 
комунікативних технологій, якій притаманний 
полілог між суб’єктами освітнього процесу під 
час обміну інформацією. Водночас викладач не 
стільки дає знання та керує процесом їх здобуття, 
скільки стимулює дослідницько-пізнавальну, 
пошукову діяльність здобувачів вищої освіти, ске-
ровує її на набуття практичного досвіду, форму-
ванню soft skills у майбутніх офіцерів НГУ.

Під час формування soft skills майбутніх офі-
церів варто звернути увагу на виклад навчального 
матеріалу з елементами проблемності. Робота над 
певною проблемою розвиває в майбутніх офіце-
рів здатність до критичного мислення, яке завдяки 
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Таблиця 2
Відповідність гуманітарних дисциплін НАНГУ формуванню soft skills

Шифр soft 
skills Зміст soft skills Дисципліни

ЗК01

Здатність діяти соціально відповідально 
та свідомо

«Військово-професійна мораль», «Соціогуманітрні 
основи військово-професійної діяльності»,
«Філософські та соціологічні основи  
військово-професійної діяльності»,
«Основи соціального управління  
у військових колективах»

ЗК02

Здатність ухвалювати обґрунтовані 
рішення

«Військово-професійна мораль», «Логіка»,  
«Робота з особовим складом», «Філософські 
та соціологічні основи військово-професійної 
діяльності», «Основи соціального управління у 
військових колективах»

ЗК03
Здатність до адаптації та дії в новій 
ситуації

«Військово-професійна мораль», «Філософські 
та соціологічні основи військово-професійної 
діяльності»,
«Робота з особовим складом»

ЗК04 Здатність планувати й управляти часом Увесь блок соціально-гуманітарних дисциплін

ЗК05
Визначеність і наполегливість  
щодо вирішення поставлених завдань  
і взятих обов’язків

«Військово-професійна мораль»,
«Робота з особовим складом»,
«Основи соціального управління у військових 
колективах»

ЗК06 Здатність мотивувати людей та рухатися 
до спільної мети

Увесь блок соціально-гуманітарних дисциплін

ЗК07 Знання та розуміння предметної області 
та розуміння професійної діяльності

Увесь блок соціально-гуманітарних дисциплін

ЗК08 Здатність спілкуватися державною 
мовою як усно, так і письмово

«Українська мова професійного спрямування»

ЗК09 Здатність спілкуватися іноземною 
мовою

«Англійська мова» й інші іноземні мови

ЗК10

Здатність реалізовувати свої права 
й обов’язки як члена суспільства, 
усвідомлювати цінності громадянського 
(вільного, демократичного) суспільства 
та необхідність його сталого розвитку, 
верховенства права, прав і свобод 
людини і громадянина в Україні

«Правознавство»,
«Соціогуманітрні основи  
військово-професійної діяльності»,
«Філософські та соціологічні основи  
військово-професійної діяльності»

ЗК11

Здатність зберігати та примножувати 
моральні, культурні, наукові цінності 
і досягнення суспільства на основі 
розуміння історії та закономірностей 
розвитку предметної області

«Соціогуманітрні основи військово-професійної 
діяльності», «Етика», «Естетика»,
«Військово-професійна мораль»

СК20

Здатність працювати автономно та в 
команді (включаючи навички лідерства), 
виконувати посадові обов’язки у 
процесі бойового застосування та 
повсякденної діяльності підрозділу

«Конфліктологія»,
«Військово-професійна мораль»,  
«Філософські та соціологічні основи  
військово-професійної діяльності»,  
«Робота з особовим складом», «Основи соціального 
управління у військових колективах»

СК22

Здатність опановувати знання  
в інших галузях професійної діяльності, 
здійснювати пошук, аналізувати  
та надавати критичну оцінку інформації 
з різних джерел

Увесь блок соціально-гуманітарних дисциплін

його основним функціям (аналітичність, асоціа-
тивність, логічність, системність, самостійність) 
можна вважати підґрунтям для використання 
інтерактивних методів.

У формуванні soft skills майбутніх офіцерів 
ефективними є такі методи, як: дебати, дискусії, 
круглі столи за результатами перегляду відео- 
матеріалів або за проблемними питаннями.

Чупрiнова Н., Севрук I., Соколовська Ю. Формування «soft skills» у новiй освiтнiй парадигмi...
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Педагогiка

Кейс-метод дозволяє використовувати конкретні 
приклади (ситуації, історії, тексти, які називаються 
«кейсом») для спільного аналізу, обговорення та 
вироблення рішень, що сприяє здатності працювати 
автономно та в команді, застосовувати креативне, 
критичне мислення на основі отриманих знань.

Метод проєктів забезпечує спрямованість 
навчання на самостійну діяльність здобувачів 
вищої освіти, що сприяє самостійному пошуку 
інформації, її аналізу й обробці, умінню засто-
совувати власні знання для вирішення завдань, 
від реалізації проєкту до самоконтролю та само-
оцінки, формує здатність планувати й управляти 
часом, працювати автономно.

Ще одним ефективним методом формування 
«м’яких навичок» /компетентностей є рольові ігри 
та моделювання ситуацій соціальної взаємодії під 
час виконання службових та службово-бойових 
завдань. Гра – це водночас і сукупність норм, які 
забезпечують стабільність буття, і школа соціалі-
зації, готовність до непередбачуваних ситуацій у 
військово-професійній діяльності, а також у різно-
манітних життєвих ситуаціях. Саме ця особливість 
гри дає змогу майбутнім офіцерам знайти спосіб 
поєднання емоційного та раціонального компо-
нентів, формувати емоційний інтелект, стресостій-
кість, примирити тенденцію до самоствердження 
з тенденцією підкорення соціальним обмеженням.

Одним з ефективних шляхів продовження 
формування soft skills майбутніх офіцерів НГУ, 
а також водночас перевірки рівня набуття комп-
лексу компетентностей військового лідера є вій-
ськове стажування.

Військове стажування виступає останнім ета-
пом підготовки майбутніх офіцерів. Проведення 
військового стажування спрямовано на закрі-
плення загальних та спеціальних (фахових) ком-
петентностей під час виконання функціональних 
обов’язків за відповідними посадами у військових 
частинах (установах, організаціях) НГУ та інших 
формуваннях, які підпорядковані державним орга-
нам виконавчої влади в Україні (Наказ МО, 2016).

На жаль, нині немає технологій оцінювання 
рівня сформованості soft skills для випускників 
ЗВВО. Відсутність такої технології пояснюється 
складністю вимірювання soft skills, а також від-
сутністю розробки цього питання в наукових роз-
відках за даною проблематикою.

Тому до перспективних напрямів розробки 
даної проблематики відносимо:

– наукове дослідження й обґрунтування техно-
логій оцінювання рівня сформованості у випус-
кників ЗВВО soft skills; 

– уточнення змісту soft skills офіцерського 
корпусу, що передбачає розширення кола ком-
петентностей, якими має володіти майбутній 
офіцер НГУ з урахуванням викликів сучасності. 
До перспективних відносимо ґендерну та крос-
культурну компетентність, які мають набути 
науково-теоретичного обґрунтування й інститу-
ційного закріплення в освітньо-професійних про-
грамах підготовки офіцера НГУ та стандартах 
вищої освіти України; 

– дослідження особливостей і ефективності 
шляхів формування soft skills майбутніх офіцерів 
за умов дистанційного навчання.

Актуальним, на наш погляд, є також створення 
інноваційного продукту – нових освітніх компонентів, 
які б сприяли розвитку soft skills у майбутніх офіцерів.

Висновки. Отже, за умов реформування НГУ 
основним завданням нової освітньої парадигми 
в НА НГУ має стати підготовка сучасного вій-
ськового фахівця, у якого поряд із професійними 
компетентностями («тверді навички», hard skills), 
мають бути сформовані soft skills («м’які нави-
чки»/компетентності), що визначають здатності 
військового лідерства.

Soft skills майбутніх офіцерів НГУ можна роз-
глядати як єдність трьох груп професійно необ-
хідних навичок/компетентностей: комунікації, 
управління й особистої ефективності, які в сукуп-
ності постають як показник військового лідерства.

Необхідною умовою формування soft skills у 
навчальному процесі є потреба під час створення 
освітньо-професійних програм підготовки май-
бутніх офіцерів НГУ збільшення питомої ваги 
дисциплін соціально-гуманітарного спрямування, 
які постають як дієвий інструмент формування 
«м’яких навичок»/компетентностей. Важливу 
роль водночас відіграють адекватні завданням 
формування соціально орієнтованих компетент-
ностей методи навчання, серед яких інтерактивні 
мають домінувати. Військове стажування, яке є 
останнім етапом підготовки в навчальному про-
цесі, постає як маркер рівня сформованості soft 
skills майбутніх офіцерів НГУ.
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ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

У статті проаналізовано значення та сутність диференціації навчання, здійснено аналіз поняття «дифе-
ренціація» та суміжних з ним понять. Зазначається, що диференціація освітнього процесу дає можливість 
ефективно забезпечити особистісно орієнтований підхід у навчанні, посилити мотивацію здобувачів освіти. 

Проаналізовані поняття «диференціація», «диференційований підхід» та «диференційоване навчання». 
З’ясовано, що сутність цих понять полягає у врахуванні індивідуальних (навчальних, психологічних та ін.) осо-
бливостей здобувачів освіти, передбачає розподіл учнів/студентів на групи для максимального врахування їхніх 
інтересів, диференціацію елементів та змісту освіти на основі певних критеріїв. Висвітлено підходи до дифе-
ренціації елементів освітнього процесу. Диференціацію можна здійснювати на макро-, мезо- та мікрорівні. Вона 
буває зовнішня та внутрішня, елективна та селективна. 

Зазначається, що диференціація навчання здійснюється у різних напрямах. Зокрема, можна змінювати зміст 
освіти за сталих форм та методів навчання. З іншого боку, можна змінювати методику викладання за сталих 
обсягів навчального контенту. Висвітлено основні напрями диференціації навчальних завдань за допомогою змі-
ни складності завдань та дозованої допомоги здобувачам освіти.

Ефективність упровадження диференційованого навчання в освітній процес повинна передбачати дотри-
мання певних умов. Виявлено, що для реалізації диференційованого навчання всередині академічної групи слід 
здійснювати розподіл на невеликі групи на основі моніторингу індивідуальних особливостей здобувачів освіти. 
Також необхідно проводити постійне оцінювання навчальних досягнень здобувачів. Велике значення має готов-
ність викладача/вчителя до організації диференційованого навчання. У подальших дослідженнях передбачаєть-
ся вивчити вплив диференціації навчання на ефективність організації самостійної роботи здобувачів освіти.

Ключові слова: диференціація навчання, особистісно орієнтований підхід, освіта, варіативність.
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DIFFERENTIATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS 
AS A PEDAGOGICAL PROBLEM

The article analyzes the meaning and content of learning differentiation, reviews the concept of “differentiation” and 
related concepts. It is noted that the differentiation of the educational process provides an opportunity to ensure effectively 
a person-centered learning approach and to increase the motivation of students.
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The concepts of “differentiation”, “differentiated approach” and “differentiated learning” have been analyzed. It has been 
found that the essence of these concepts is to take into account the individual (educational, psychological, etc.) characteristics 
of students and it involves dividing students into groups to maximize their interests, differentiation of elements, and content 
of education based on certain criteria. Approaches to differentiation of the educational process elements have been covered. 
Differentiation can be performed at the macro-, meso- and microlevels. It is external and internal, elective and selective.

It is noted that the differentiation of training is carried out in different directions. In particular, it is possible to change 
the content of education with sustainable forms and methods of teaching. On the other hand, it is possible to change the 
method of teaching with constant amounts of educational content. The main directions of educational task differentiation 
by changing the complexity of tasks and limited assistance to students are highlighted.

The effectiveness of differentiated learning introduction in the educational process must provide certain conditions 
compliance. It has been revealed that the implementation of differentiated learning within the academic group should 
include dividing into small groups based on monitoring the individual characteristics of students. It is also necessary to 
conduct a continuous assessment of applicants’ academic achievements. The readiness of a teacher/lecturer to organize 
differentiated learning is important. Further research expects the investigation of the learning differentiation impact on 
the effectiveness of the organization of students’ independent work.

Key words: differentiation of education, person-centered approach, education, variability.

Постановка проблеми. Нині в Україні ство-
рено сприятливі умови для гуманізації вищої 
школи, що передбачає особистісну зорієнтова-
ність та повагу до особистості здобувача освіти 
та його людської гідності. Переорієнтація про-
цесу навчання на особистісно орієнтовану форму, 
коли освітній процес здійснюється з урахуванням 
природних здібностей та особливостей кожної 
особистості, дасть змогу розвинути індивіду-
альність здобувачів вищої освіти, їх пізнавальну 
активність та самостійність. Частину цих завдань 
можна вирішити за допомогою диференціації 
освітнього процесу.

Аналіз досліджень. Аналіз науково-методич-
ної літератури свідчить про те, що елементи інди-
відуалізації та диференціації використовуються 
у багатьох сучасних освітніх системах. Це є 
об’єктивною тенденцією, що сприяє всебічному 
розвитку особистості та її підготовці до сучасних 
умов. Наукові та методичні розвідки відображені 
у працях відомих науковців, таких як О. Бугайов, 
І. Осмоловська, Г. Селевко, І. Унт, В. Якіман-
ська. Сучасні дослідники М. Пісоцька, Л. Шев-
чук, С. Хатунцева досліджували понятійний 
апарат диференціації навчання, зокрема терміни 
«індивідуалізація», «диференціація», «диферен-
ційований підхід», «диференціація навчання». 
О. Шпарик досліджувала підходи американських 
учених до забезпечення диференціації навчання. 
Питання диференціації самостійної роботи здо-
бувачів вищої освіти відображені у дослідженні 
С. Шарова. Незважаючи на значну кількість 
праць, присвячених цьому питанню, потребує 
уваги висвітлення особливостей диференціації 
освітнього процесу.

Мета статті – проаналізувати понятійний 
апарат диференціації навчання, розглянути 
окремі напрями забезпечення диференціації 
змісту освіти.

Виклад основного матеріалу. На думку 
Д. Сандс та Г. Беккер, коли розглядається група 
однорідних здобувачів освіти, які «думають одна-
ково», в основному «діють однаково» або «живуть 
однаково», всі вони характеризуються пізнаваль-
ними, емоційними та фізичними відмінностями 
у своєму розвитку, розрізняються у соціально-
економічному, культурному, мовному та етніч-
ному аспектах тощо. Як наслідок, така група буде 
завжди різнорідна (Sands, 2004: 27). І. Деркач 
вважає, що здобувачі вищої освіти, особливо на 
початковому етапі навчання, мають різний рівень 
загальноосвітньої підготовки, що посилюється 
їхніми індивідуальними якостями та здібностями, 
власними інтересами та потенційними можливос-
тями (Деркач, 2008: 43). Така відмінність пояс-
нюється об’єктивними причинами, серед яких 
можна виділити забезпеченість шкіл кваліфікова-
ними педагогічними працівниками, рівень матері-
ального та навчально-методичного забезпечення 
закладу освіти тощо. 

Аналіз досліджень зарубіжних науковців, що 
здійснила О. Шпарик, підтвердив неефектив-
ність ідентичного підходу до навчання здобувачів 
освіти (Шпарик, 2017: 17). Проблему врахування 
індивідуальних навчальних особливостей здобу-
вачів освіти можна вирішити за рахунок упрова-
дження в освітній процес диференціації навчання. 
Крім реалізації особистісно орієнтованого під-
ходу, упровадження диференціації дасть можли-
вість підвищити інтелектуальний та професій-
ний потенціал здобувачів вищої освіти, посилити 
мотивацію через більш раціональне використання 
їхніх навчальних можливостей, варіативності 
форм і методів навчання.

Є декілька підходів до трактування поняття 
«диференціація навчання» та суміжних з ним 
понять. Під цим поняттям розуміється процес у 
сучасній освіті, що забезпечує різноманітність 
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форм навчання та дозволяє максимально врахо-
вувати індивідуальні можливості, інтереси та 
нахили, ціннісні та професійні орієнтації здобу-
вачів освіти (Дичківська, 2004: 337). До суттєвих 
ознак диференціації навчання, що розглядається 
дослідниками як умова ефективного особистісно 
орієнтованого навчального процесу (Макарова, 
2014: 70), можна віднести поділ здобувачів освіти 
на типологічні групи, врахування їхніх індивіду-
альних навчальних особливостей, розподіл змісту 
та форм освіти (Пісоцька, 2015: 227) залежно від 
мети диференціації.

Безпосередньо із поняттям «диференціація» 
пов’язане поняття диференційованого підходу, 
що передбачає активний педагогічний вплив на 
групу студентів зі схожими ознаками, визначення 
структури, змісту та обсягу навчальної інформації 
з урахуванням навчальних досягнень та психоло-
гічних відмінностей здобувачів освіти (Пісоцька, 
2015: 228) в умовах індивідуальної або колектив-
ної форм організації освітнього процесу (Шевчук, 
2020: 221). Він значно спрощує роботу викладача 
зі здобувачами вищої освіти різної начальної під-
готовки, оскільки дає можливість застосовувати 
методи та форми для певної групи студентів, 
яка розподілена за окремими критеріями. Тобто 
диференційований підхід є способом реалізації 
особистісно орієнтованого навчання, яке займає 
проміжне положення між фронтальною навчаль-
ною роботою зі всією групою та індивідуальними 
заняттями з окремим здобувачем освіти. 

Реалізацією диференційованого підходу є 
диференційоване навчання, що трактується як 
урахування індивідуальних особливостей здобу-
вачів освіти в межах одного класу/групи (Шпа-
рик, 2017: 17); поділ їх на групи на основі значу-
щих для навчального процесу загальних критеріїв 
(Гончаренко, 1997: 95), зокрема освітніх потреб, 
нахилів та інтересів (Хатунцева, 2011: 187). Слід 
зазначити, що такий підхід дозволяє комплек-
сно підійти до організації освітнього процесу, 
визначити складність та темп навчання, а також 
відповідні форми, методи та засоби навчання 
для кожної з диференційованих груп здобувачів 
освіти (Шевчук, 2020: 222), підвищити комуні-
кативні здібності, стимулювати самостійність та 
командну роботу в класі/групі. 

Диференціація за своєю суттю передбачає 
поділ елементів та змісту освіти на основі певних 
критеріїв. Її можна здійснювати на макрорівні 
(створення різних типів закладів освіти), мезо-
рівні (створення різних паралелей класів на основі 
відповідних критеріїв) та макрорівні (робота з різ-
ними групами здобувачів освіти у межах одного 

класу) (Макарова, 2014: 69). Також диференціацію 
можна поділити на зовнішню (організація спецш-
кіл, класів з поглибленим вивченням предметів, 
корекційних груп, факультативів тощо) та вну-
трішню (Ілініцька, 2017: 32) (у межах однієї групи 
для кожного студента, з огляду на його індивіду-
альні особливості, визначається найбільш раці-
ональний характер роботи на занятті). Згідно з 
іншим підходом, наявна елективна та селективна 
диференціація. Елективна (гнучка) диференціа-
ція передбачає вільний вибір студентами предме-
тів для їх подальшого вивчення на базі переліку 
обов’язкових дисциплін. Селективна (жорстка) 
система отримала назву «фуркація», яка перед-
бачає вибір тих або інших напрямів (профілів) 
у закладі освіти після закінчення єдиного блоку 
дисциплін (Бугайов, 1991: 10). 

Критеріями розподілу здобувачів освіти на 
групи можуть бути розумові здібності, навчальні 
успіхи, пізнавальні інтереси. Всередині однієї 
групи здобувачів освіти відбувається диференціа-
ція змісту освіти через диференціацію складності 
навчальних завдань та диференціацію допомоги з 
боку викладача у разі виконання завдань одного 
змісту (Шаров, 2011: 152). В. Рижова пропонує 
змінювати зміст навчального процесу, а мету, 
форми та методику навчання залишити без змін 
(Рыжова, 2003: 59). З іншого боку, Ю. Борисова 
та І. Гребеньов вважають, що учні повинні засво-
ювати однаковий зміст навчального матеріалу 
однакового рівня складності, а диференціювати 
потрібно методику проведення занять з урахуван-
ням психологічних характеристик особистості, 
які найбільшою мірою характеризують пізна-
вальну діяльність (Борисова, 2003: 99). Аналіз 
вищезазначених підходів до диференціації сту-
дентів та учнів свідчить про їх різноманітність. 
Ми вважаємо, що ефективність різних підходів до 
диференціації освітнього процесу визначається 
матеріальними та часовими чинниками, залежить 
від диференційованих груп, специфіки навчальної 
дисципліни, наявності відповідного навчально-
методичного забезпечення тощо. 

Слід зазначити, що диференціація системи 
освіти пройшла довгий шлях у своєму розвитку та 
набула великого поширення. Однак не слід думати, 
що її впровадження в освітній процес обов’язково 
спричинить підвищення його ефективності. Це 
можливо досягти тільки за умови дотримання 
певних вимог. О. Шпарик звертає увагу на такі 
принципи практичної реалізації диференційова-
ного навчання, як: моніторинг індивідуальних осо-
бливостей здобувачів освіти та їх гнучкий поділ 
на групи; постійне та об’єктивне оцінювання  
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навчальних досягнень здобувачів освіти та відпо-
відна корекція змісту та процесу (Шпарик, 2017: 20). 

Крім того, диференціація освітнього процесу 
передбачає готовність викладача до такої форми 
навчання та висуває додаткові вимоги до профе-
сійної підготовки: накопичення інформації щодо 
індивідуальних і навчальних особливостей здо-
бувачів освіти на основі поточного та підсумко-
вого оцінювання; складання диференційованих 
навчальних завдань; диференціація студентів 
на групи за вибраними критеріями; формування 
стійкої навчальної мотивації, активності та само-
стійності здобувачів освіти; допомога під час 
виконання завдань у разі потреби; контроль за 
виконанням навчальних завдань тощо.

Своєю чергою здобувачі вищої освіти під час 
здійснення диференційованої освітньої діяльності 
вибирають рівень навчального завдання; усвідом-
люють його мету; визначають обсяг знань та умінь, 
які підлягають засвоєнню; добирають методи 

та прийоми; шукають необхідний теоретичний 
та практичний матеріал; виконують навчальне 
завдання; здійснюють самоперевірку; оформлю-
ють та захищають результати своєї діяльності.

Отже, диференціація освітнього процесу дає 
можливість ефективно забезпечити особистісно 
орієнтований підхід у навчанні. Це досягається 
через урахування індивідуальних навчальних, 
психологічних та інших особливостей здобува-
чів освіти, їх розподіл на групи, диференціацію 
змісту та форм освіти тощо. Напрямами диферен-
ціації навчальних завдань є диференціація склад-
ності завдань та допомоги здобувачу освіти під час 
їх виконання. Ефективність диференційованого 
навчання всередині групи залежить від педаго-
гічної майстерності викладача та його готовності 
до такої форми організації освітнього процесу. 
У подальших дослідженнях передбачається дослі-
дити вплив диференціації навчання на ефектив-
ність самостійної роботи здобувачів освіти.
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ВНУТРІШНЬОЇ МОТИВАЦІЇ КУРСАНТІВ 
НЕФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ДО ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

У наш час вільне володіння англійською мовою необхідне не лише для загального розвитку людини та мож-
ливості вільного спілкування під час подорожей за кордоном, а й для досягнення різних професійних успіхів. Так 
само, як і цивільні спеціалісти, військовослужбовці також приділяють значну увагу вивченню цієї мови, що пояс-
нюється особливою важливістю міжнародної співпраці у військовій сфері. Саме тому англійська мова посідає 
надзвичайно важливе місце серед усіх інших дисциплін навіть тих курсантів, спеціальність яких не пов’язана з 
іноземними мовами безпосередньо. Проте задля досягнення високих результатів у будь-якій справі, у тому числі 
і вивченні англійської мови, необхідна внутрішня мотивація. Метою статті є з’ясування ефективності запро-
понованих нами основних шляхів підвищення внутрішньої мотивації курсантів нефілологічних спеціальностей до 
вивчення англійської мови. Для досягнення цієї мети ми провели анонімне опитування 90 курсантів Національної 
академії Національної гвардії України (НАНГУ). У результаті цього опитування з’ясовано, що найефективнішим 
шляхом підвищення внутрішньої мотивації курсантів нефілологічних спеціальностей до вивчення англійської 
мови є проведення занять на основі відеоматеріалів. Значна більшість учнів (61 особа, що становить 67,8% 
від загальної кількості опитаних) поставила такий спосіб на перше місце. Визначено, що на другому місці, на 
думку більшої частини курсантів (30 осіб, 33,3%), перебуває впровадження під час занять мовних ігор. Доведе-
но, що третє місце з невеликим відривом посідає проведення занять на основі аудіоматеріалів. На цю сходинку 
його поставили 25 майбутніх офіцерів (27,8%). Підтверджено, що на четвертому місці, з точки зору 31 люди-
ни (34,4%), перебуває такий спосіб підвищення внутрішньої мотивації, як виконання під час занять творчих 
завдань. Досліджено, що на п’ятому місці опинилося проведення занять на основі художньої літератури або 
журнальних статей, написаних англійською як мовою оригіналу. На цю позицію його поставили 32 курсанти 
(35,6%). Перспектива подальшого дослідження полягає у виявленні особливостей зовнішньої мотивації курсан-
тів нефілологічних спеціальностей до вивчення англійської мови.

Ключові слова: мотивація, внутрішня мотивація, зовнішня мотивація, підвищення внутрішньої мотивації, 
мотивація до вивчення англійської мови.
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WAYS OF INCREASING THE ENGLISH LEARNING INTRINSIC MOTIVATION 
OF NON-PHILOLOGICAL SPECIALTIES CADETS

Nowadays, English language mastery is necessary not only for person general development and the ability to communicate 
with fluency when traveling abroad but also to achieve different professional successes. Servicemen as well as civilian specialists 
also pay considerable attention to the study of this language which is explained by the special importance of international 
cooperation in the military sphere. That is why the English language is extremely important among all other disciplines even of 
those cadets whose specialty is not directly related to foreign languages. However, in order to achieve high results in any affair, 
including learning English, we need to have intrinsic motivation. The purpose of the article is to find out the effectiveness of our 
main ways of increasing the English learning intrinsic motivation of non-philological specialties cadets. To achieve this goal, we 
carried out an anonymous survey of 90 cadets of the National Academy of the National Guard of Ukraine (NANGU). As a result of 
this survey it has been found that the most effective way of increasing the English learning intrinsic motivation of non-philological 
specialties cadets is to conduct classes based on video materials. The large majority of learners (61 people which is 67.8% of 
the total number of respondents) put this method first. According to the most cadets (30 people, 33.3%), it has been determined 
that playing language games during the classes is in the second place. It has been proved that the third place with a small gap is 
occupied by conducting classes based on audio materials. 25 future officers (27.8%) put this way in this place. From the point of 
view of 31 people (34.4%), it has been confirmed that such a way of increasing intrinsic motivation as performing creative tasks 
during the classes is in the fourth place. It has been studied that the fifth place was taken by the classes based on belles-lettres 
or magazine articles written in English as in the original language. 32 cadets (35.6%) put this way in this place. The prospect of 
further research is the identifying the features of the English learning extrinsic motivation of non-philological specialties cadets.

Key words: motivation, intrinsic motivation, extrinsic motivation, increasing intrinsic motivation, English learning 
motivation.
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Швечкова Ю. Шляхи пiдвищення внутрiшньої мотивацiї курсантiв нефiлологiчних спецiальностей...

Постановка проблеми. На сьогодні воло-
діння англійською мовою вже стало невід’ємним 
елементом успішної професійної діяльності 
майже кожної людини. Не є винятком і військові. 
Вивчення англійської мови у вищих військо-
вих навчальних закладах спрямоване передусім 
на наближення української армії до стандартів 
НАТО. Не менш важливим фактором її вивчення 
також є успішна кооперація з іноземними партне-
рами під час миротворчих і тренувальних місій, 
міжнародних навчань та стажування, що надалі 
сприяє обміну досвідом і здобутими знаннями та 
підвищує освітньо-професійний рівень військо-
вого навчального закладу. Проте стверджувати, 
що всі курсанти нефілологічних напрямів під-
готовки однаково добре мотивовані до вивчення 
англійської мови, на жаль, не можна. Вибира-
ючи для себе профільну спеціальність, яка не 
пов’язана з англійською мовою безпосередньо, 
не всі майбутні офіцери відразу замислюються 
про її важливість для подальшої військової 
служби. Тобто мотивація до її вивчення є не у 
всіх (Швечкова, Бездітко, 2020: 92). Звичайно, 
вивчити цю іноземну мову на справді високому 
рівні без особистого внутрішнього прагнення до 
цього майже неможливо. Саме тому невід’ємним 
елементом вдалого й продуктивного вивчення 
англійської мови є наявність у учня внутрішньої 
мотивації, а одне із головних завдань викладача 
полягає у сприянні її активізації та пошуку діє-
вих шляхів її підвищення.

Аналіз досліджень. Увагу дослідженням 
мотивації приділяли такі вітчизняні дослід-
ники, як Н. Арістова, В. Климчук, О. Знанецька, 
Ю. Холмакова, О. Луценко та ін., а також такі 
закордонні науковці, як Е. Десі, Р. Райан, Р. Гард-
нер, Г. Гекгаузен, О. Леонтьєв та ін.

Мета статті – з’ясувати ефективність запро-
понованих нами основних шляхів підвищення 
внутрішньої мотивації курсантів нефілологічних 
спеціальностей до вивчення англійської мови.

Виклад основного матеріалу. Натепер немає 
єдиного визначення поняття «мотивація». Проте, 
проаналізувавши безліч словників і наукових 
робіт, найдоречнішою для себе ми знаходимо 
дефініцію цього терміна, представлену у вели-
кому тлумачному словнику сучасної україн-
ської мови: «Мотивація – це заохочення учнів до 
вивчення певного предмета, дисципліни, пояс-
нення необхідності навчання в школі» (Вели-
кий тлумачний словник сучасної української 
мови, 2005: 692).

На думку більшості дослідників, мотивація 
поділяється на внутрішню та зовнішню.

Внутрішня мотивація визначається як здій-
снення діяльності заради власного задоволення, 
а не заради окремого наслідку. Коли людина 
внутрішньо мотивована, вона спонукувана 
діяти заради веселощів або поставленої задачі, 
а не через зовнішні мотиви, тиск або нагороди 
(Десі, Райан, 2000: 56). Що стосується прикладу 
внутрішньої мотивації у межах теми нашого 
дослідження, то можемо навести такий: кур-
сант старанно вивчає англійську мову тому, що 
йому просто приносить задоволення сам процес. 
Можливо, під час занять з іноземних мов його 
мозок розслабляється, відпочиває від профіль-
них дисциплін, адже відбувається зміна актив-
ності (Швечкова, Бездітко, 2020: 93).

Зовнішня мотивація – це конструкт, властивий 
діяльності, що виконується з метою досягнення 
окремого результату (Десі, Райан, 2000: 60). 
Наприклад, курсант почав отримувати більш 
високі бали на заняттях після того, як батьки 
пообіцяли йому новий престижний смартфон. 
Самостійна робота в цьому разі – зовнішньо 
мотивована поведінка, тому що спрямованість 
на заняття та інтенсивність (у цьому разі  сум-
лінність) задаються зовнішнім щодо навчання 
фактором: очікуванням обіцяного телефону 
(Луценко, 2016: 71).

З нашої точки зору, у процесі вивчення англій-
ської мови набагато важливішою є внутрішня 
мотивація. Курсант, який керується саме цим 
типом мотивації, буде мати високі результати у 
навчанні завжди, тоді як його товариш по службі, 
якому властива зовнішня мотивація, буде навча-
тися сумлінно тільки до моменту отримання 
ним зовнішньої нагороди. На нашу думку, кожен 
викладач повинен завжди піклуватися саме про 
внутрішню мотивацію своїх учнів та сприяти її 
підвищенню.

Спираючись на власний досвід, ми пропо-
нуємо такі шляхи підвищення внутрішньої 
мотивації курсантів: 1) проведення занять на 
основі відеоматеріалів; 2) проведення занять на 
основі аудіоматеріалів; 3) проведення занять на 
основі художньої літератури або журнальних 
статей, написаних іноземною мовою як мовою 
оригіналу; 4) впровадження під час занять мов-
них ігор; 5) виконання під час занять творчих 
завдань.

Для з’ясування ефективності представлених 
вище шляхів підвищення внутрішньої мотива-
ції нами було проведено анонімне опитування 
90 курсантів командно-штабного факультету та 
факультету логістики НАНГУ.

Учням була запропонована така форма:
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Результати анонімного опитування показали, 
що для підвищення внутрішньої мотивації кур-
сантів нефілологічних спеціальностей найефек-
тивнішим є такий шлях, як проведення занять 
на основі відеоматеріалів. Більшість опитаних, а 
саме 61 учень (67,8%), поставили такий спосіб на 
перше місце (тобто цей шлях є на першому місці 
для більшості курсантів). Друге місце він посі-
дає на думку 15 осіб (16,7%), третє – на думку 
8 майбутніх офіцерів (8,9%), четверте – на думку 
4 людей (4,4%), а п’яте – на думку лише 2 кур-
сантів (2,2%). Таким чином, цей шлях підвищення 
внутрішньої мотивації посідає перше місце серед 
усіх п’яти шляхів зі значним відривом від інших. 
Такі результати обґрунтовуються тим, що, працю-
ючи з відеоматеріалами, курсанти поринають у 
світ носіїв англійської мови, бачать її застосування 
на практиці, насолоджуються правильною вимо-
вою без жодних акцентів, тим самим тренуючи 
свої слухові навички, відпочивають від роботи з 
підручниками та роздруківками, чого їм вдосталь 
вистачає під час виконання інших завдань.

На другому місці (тобто цей шлях є на другому 
місці для більшості курсантів) опинилося впрова-
дження під час занять мовних ігор. Перше місце 
цей вид роботи посів для 18 курсантів (20%), 
друге – для 30 (33,3%), третє – для 19 (21,1%), чет-
верте – для 15 (16,7%), і п’яте – для 8 (8,9%). На 
нашу думку, те, що за загальним рейтингом цей 
спосіб підвищення внутрішньої мотивації курсан-
тів опинився на другому місці, пояснюється тим, 
що він дозволяє відпрацьовувати комунікативні 
навички, що є головною метою вивчення будь-
якої іноземної мови, надаючи можливість учням 
трохи при цьому розслабитись та навіть дещо 

повеселитися з користю для вивчення мови. Тобто 
мовні ігри дозволяють вивчати англійську мову, 
отримуючи при цьому позитивні емоції та покра-
щуючи настрій. Їх можна застосовувати у межах 
будь-яких тем та переслідуючи безліч цілей: 
повторення вже відомої лексики, відпрацювання 
нової, засвоєння граматичних правил, створення 
комунікативних ситуацій тощо.

Третє місце посіло проведення занять на основі 
аудіоматеріалів (тобто цей шлях є на третьому 
місці для більшості курсантів). На перше місце 
такий спосіб поставила лише 1 особа (1,1%), 
проте на друге – вже 27 курсантів (30%). На тре-
тьому місці воно опинилося для 25 учнів (27,8%), 
на четвертому – для 19 (21,1%), на п’ятому – для 
18 (20%). Як бачимо, показники другого, третього 
та четвертого місць такого шляху приблизно 
схожі на показники другого, третього та четвер-
того місць впровадження під час занять мовних 
ігор. Проте якщо перше місце мовним іграм від-
вели аж 18 осіб (20%), а п’яте – лише 8 (8,9%), 
то аудіоматеріалам – лише 1 людина (1,1%) і аж 
18 (20%) відповідно. Таким чином, ми можемо 
стверджувати, що впровадження під час занять 
мовних ігор усе-таки приносить курсантам трохи 
більше внутрішнього задоволення та насолоди, 
ніж проведення занять на основі аудіоматеріа-
лів, проте це не виключає ефективності остан-
ніх. Переваги роботи з аудіоматеріалами схожі 
на переваги роботи з відео: учні тренують свої 
слухові навички, поринають у світ носіїв англій-
ської мови. Однак завдання на основі аудіозапи-
сів можуть даватися курсантам складніше, адже в 
цьому разі в них відсутнє візуальне зображення й 
вірогідність зрозуміти нові слова буває менша.

Опитування курсантів нефілологічних спеціальностей

Розгляньте запропоновані нижче шляхи підвищення внутрішньої мотивації* курсантів нефілологічних 
спеціальностей до вивчення англійської мови та розставте їх для себе за місцями, де перше місце посяде те, що 
приносить вам задоволення найбільше, а п’яте – те, що приносить вам задоволення найменше.

Шляхи підвищення внутрішньої мотивації курсантів нефілологічних спеціальностей  
до вивчення англійської мови:

Шлях: Місце:
1. Проведення занять на основі відеоматеріалів.
2. Проведення занять на основі аудіоматеріалів.
3. Проведення занять на основі художньої літератури або журнальних статей, 
написаних англійською мовою як мовою оригіналу.
4. Впровадження під час занять мовних ігор.
5. Виконання під час занять творчих завдань.

*Внутрішня мотивація – здійснення діяльності заради власного задоволення, а не заради окремого наслідку 
(Е. Десі, Р. Райан).

Форма опитування створена автором статті
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На четвертому місці опинився такий шлях, як 
виконання під час занять творчих завдань (тобто 
цей шлях є на четвертому місці для більшості кур-
сантів). Цікавим є той факт, що на перше місце 
його поставив лише 1 курсант (1,1%), а на друге – 
лише 6 (6,8%). Проте вже на третьому місці він 
опинився для 22 учнів (24,4%), на четвертому – 
для 31 (34,4%), а на п’ятому – для 30 (33,3%). Ми 
можемо пояснити це тим, що здебільшого кур-
санти, як майбутні офіцери, є людьми скоріше 
серйозними, аніж творчими. Проте, звичайно ж, 
так не можна стверджувати про кожного з них, 
адже у будь-якій сфері діяльності завжди зна-
ходяться люди, які мають певні творчі здібності  
і яким цікаво реалізовувати їх у межах своєї про-
фесії. Наприклад, курсанту, який пише вірші рід-
ною мовою, може бути цікаво спробувати напи-
сати щось і англійською: шукаючи риму, він 
опрацьовуватиме лексичні одиниці, що дозволить 
йому як повторити вже відомі слова, так і вивчити 
нові; без його уваги не залишиться і граматика, 
адже її коректне дотримання необхідне завжди; 
готуючись до представлення свого вірша на гід-
ному рівні, він відпрацює і фонетику тощо.

І на п’ятому місці за загальним рейтингом 
(тобто цей шлях є на п’ятому місці для біль-
шості курсантів) перебуває проведення занять 
на основі художньої літератури або журнальних 
статей, написаних англійською мовою як мовою 
оригіналу. 9 курсантів (10%) поставили його на 
перше місце, 12 (13,3%) – на друге, 16 (17,8%) – 
на третє, 21 (23,3%) – на четверте і 32 (35,6%) – на 
п’яте місце. Такі результати ми можемо пояснити 
тим, що натепер  у зв’язку з технічним прогресом 
популярність книжок та журналів, на жаль, зни-
жується взагалі, незалежно від мови, якою вони 
написані. Проте втішним залишається той факт, 
що все одно знаходяться учні, для яких такий 
спосіб підвищення внутрішньої мотивації є най-
цікавішим серед інших. Крім того, ми можемо 
зазначити, що всі місця стосовно цього шляху роз-
поділені з відносно незначними відривами одне 
від одного (порівняно, наприклад, з рейтингом 
занять на основі відеоматеріалів, де перше місце 
їм віддали 61 курсант, а п’яте – лише 2). Саме 
тому, на нашу думку, цей шлях підвищення вну-
трішньої мотивації все одно є ефективним, адже 
робота з художньою літературою або журналь-
ними статтями, написаними англійською мовою 
як мовою оригіналу, приносить учням внутрішнє 
задоволення та викликає зацікавленість, оскільки 
дозволяє побачити застосування мови (особливо 
граматичний та лексичний аспекти) у реальних 
або наближених до реальних ситуаціях.

Висновки. Аналіз понять внутрішньої та 
зовнішньої мотивації, а також анонімне опиту-
вання курсантів нефілологічних спеціальностей 
щодо ефективності запропонованих нами осно-
вних шляхів підвищення внутрішньої мотивації 
до вивчення англійської мови дозволяють дійти 
таких висновків:

1. Внутрішня мотивація – це виконання пев-
них дій заради отримання власного внутрішнього 
задоволення, насолода самим процесом, тоді як 
зовнішня мотивація – це здійснення діяльності 
лише з метою отримання певних зовнішніх наго-
род, насолода її результатами.

2. У процесі вивчення англійської мови вну-
трішня мотивація є ефективнішою, ніж зовнішня, 
оскільки саме перша сприяє активній та сумлінній 
роботі учнів на заняттях на постійній основі, а не 
лише протягом певного відрізку часу, поки ним не 
буде досягнуто певного зовнішнього результату.

3. Для підвищення внутрішньої мотивації кур-
сантів нефілологічних спеціальностей нами були 
запропоновані такі шляхи: проведення занять 
на основі відеоматеріалів; проведення занять 
на основі аудіоматеріалів; проведення занять на 
основі художньої літератури або журнальних ста-
тей, написаних іноземною мовою як мовою ори-
гіналу; впровадження під час занять мовних ігор; 
виконання під час занять творчих завдань.

4. У результаті анонімного опитування 90 кур-
сантів нефілологічних спеціальностей НАНГУ ми 
встановили такий рейтинг ефективності запропо-
нованих нами шляхів підвищення їхньої внутріш-
ньої мотивації:

перше місце – проведення занять на основі 
відеоматеріалів (на думку більшості курсантів,  
у кількості 61 особи (67,8%)).

друге місце – впровадження під час занять 
мовних ігор (на думку більшості курсантів, у кіль-
кості 30 осіб (33,3%)).

третє місце – проведення занять на основі ауді-
оматеріалів (на думку більшості курсантів, у кіль-
кості 25 осіб (27,8%)).

четверте місце – виконання під час завдань 
творчих завдань (на думку більшості курсантів,  
у кількості 31 особи (34,4%)).

п’яте місце – проведення занять на основі 
художньої літератури або журнальних ста-
тей, написаних англійською як мовою оригі-
налу (на думку більшості курсантів, у кількості 
32 осіб (35,6%)).

5. Перспектива подальшого дослідження 
полягає у виявленні особливостей зовнішньої 
мотивації курсантів нефілологічних спеціальнос-
тей до вивчення англійської мови.

Швечкова Ю. Шляхи пiдвищення внутрiшньої мотивацiї курсантiв нефiлологiчних спецiальностей...
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ

Сучасні глобалізаційні процеси, а також тенденції, спричинені загальносвітовою пандемією, стають пере-
думовами трансформації освітнього простору. Сьогодні особливу роль у навчальному процесі студентів відігра-
ють інформаційні та цифрові технології, підвищуються вимоги до рівня професійної компетентності майбут-
ніх фахівців, оновлюються освітні концепції, виникає потреба в застосуванні дистанційних методів організації 
начального процесу. У контексті забезпечення сталого соціально-економічного розвитку стратегічним орієнти-
ром є використання дистанційного навчання на рівні із традиційним. У статі проаналізовано особливості орга-
нізації дистанційного навчання як перспективної форми підготовки спеціалістів, яка сприятиме підвищенню 
рівня конкурентоспроможності вітчизняних фахівців на глобальному ринку праці.

У науковій роботі поняття дистанційного навчання студентів було проаналізовано як дієвий механізм забез-
печення гнучкості індивідуальної освітньої траєкторії, який ураховує не лише мобільність людських ресурсів, 
а і рівень цифровізації, характерний для сучасного суспільства. У процесі зміни науково-освітнього простору 
постає питання вибору найбільш ефективних із позиції збагачення професійного й особистісного потенціалу 
інструментів забезпечення дистанційного навчання. Було визначено, що основними із сучасних методів дистан-
ційної підготовки, які набули широкого вжитку в повсякденній педагогічній практиці, є як формальні методи – 
традиційні, так і неформальні – інноваційні.

Дослідження проблематики здійснювалось за допомогою застосування методів порівняння, абстракції,  
аналізу й узагальнення.

На основі аналізу теоретико-методологічного підґрунтя було визначено, що перспективність розвитку дис-
танційної освіти спричинена збалансованим застосуванням мультикомпонентних методик навчання, зокрема 
ефективним поєднанням усіх переваг інформаційно-комунікаційних технологій та мультисенсорного навчання.

Ключові слова: дистанційне навчання, неформальне навчання, вища освіта, саморозвиток, інформаційні 
технології, інформатизація та цифровізація суспільства.
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FEATURES OF DISTANCE LEARNING ORGANIZATION STUDENTS

The ongoing processes of globalization, moreover trends in the pandemic or its determinants are the real causes of 
transformation of educational sector. Today, information and communications technology, innovative teaching methods, 
modern educational concepts and other current trends are emerging as a central dimension of students’ daily reality. Such 
acts are prerequisites for the development of the system of distance education. Adaptation of distance learning has already 
placed sustainability at the forefront of national strategy and as a key element of sustainable development concept. So, in 
this scientific paper, the main characteristics of the different forms of distance learning, moreover the advantages of this type 
of higher education in the context of improving the competitiveness of specialists in the global labor market are described.

In this scientific paper distance educational service is considered as one of the ways to preserve the flexibility of the 
educational process that takes into account all aspects, including the mobility of human resources, level of digitalization and 
instability economic and social development. In doing so, the main methods of organization of distance learning, which would 
at the present time, appear to be the most important into teaching practice are formal learning and non-formal learning.

Comparison, methods of abstraction, analysis and generalization are the research methods which were used in the article.
It is defined, that the dynamics of the development of distance learning depends on the forms and methods of education 

as well as using of information and communication technologies or different multisensory techniques of training students. 
So, based on established theoretical and methodological research, the major trends of organization of distance learning 
and the main advantages of distance education are generalized. Furthermore, ways for strengthening the development of 
this untraditional form of training students are proposed by authors.

Key words: distance learning, non-formal learning, higher education, self-development, information technologies, 
informatization and digitalization of society.

Постановка проблеми. Трансформація гло-
бального освітнього простору вимагає змін як в 
організації навчальних процесів, так і у структурі 
викладацької діяльності. У контексті оновлення 
форм здобуття освіти ключову роль відіграє 
сучасна парадигма безперервного навчання впро-
довж життя шляхом використання дистанційних 
методів організації навчального процесу. Кон-
цептуальні основи парадигми передбачають нові 
стандарти підготовки висококваліфікованих спе-
ціалістів на засадах збалансованого застосування 
традиційних та нетрадиційних методів навчання 
студентів.

Під час дослідження поняття дистанційного 
навчання студентів як основної форми здобуття 
вищої освіти варто його детермінувати не як 
цілісну теоретичну чи практичну категорію, а як 
інструмент для досягнення перспективних цілей, 
механізм якісного оновлення професійних знань 
та умінь майбутніх спеціалістів. Зважаючи на 
це, дослідження сучасного стану розвитку дис-
танційної освіти в Україні та світі залишається 
актуальним питанням для дискусій серед про-
відних науковців. Значний інтерес до окресленої 
проблематики спричинений не лише поширен-
ням дистанційної форми навчання як основної, а 
і наявністю певного дисбалансу між застосуван-

ням традиційних / формальних методів здобуття 
освіти та неформальних, які виникли в результаті 
значної цифровізації сучасного соціуму, а також 
упровадження інновацій у навчальні процеси.

Отже, подальша практика адаптації дистанцій-
ного навчання студентів до сучасної буденності 
має здійснюватись шляхом накопичення теоре-
тико-методологічної бази, що забезпечить кон-
цептуальне підґрунтя для сталого розвитку такої 
форми навчання, а також досвіду, що акумульова-
ний різними інституціями глобального освітнього 
простору.

Аналіз досліджень. Тенденціям та закономір-
ностям розвитку, а також особливостям органі-
зації дистанційного навчання присвячено праці 
багатьох науковців. Зокрема, трансформацію 
освітнього простору під впливом розвитку дис-
танційного навчання вивчають Ф. Наскімбені 
й У.-Д. Елерс (Nascimbeni, Ehlers, 2020; Ehlers, 
2020); дослідники аналізують ефективність вико-
ристання сучасних інформаційних та цифрових 
технологій як основних інструментів забезпе-
чення комунікації між викладачами та студентами. 
Дослідження неформальних та інформальних 
методів забезпечення дистанційної освіти в кон-
тексті високого рівня цифровізації соціуму здій-
снили А. Кукульська-Гульме, Е. Бейрн, Г. Коноле, 
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Е. Костелло, Т. Кафлан (Kukulska-Hulme et al., 
2020; Kukulska-Hulme et al., 2021). Специфічний 
взаємозв’язок між результативністю дистанцій-
них методів навчання та змінами у сфері куль-
тури визначили Р. Р. Райт, Дж. Бурдік, К. Джубас,  
Дж. А. Сендлін (Jubas et al., 2020). Науковці 
довели, що дистанційна освіта – це не лише сис-
тематизована структура обміну інформацією між 
викладачем і студентом, а і знання, отримані в 
результаті взаємодії студентів із сучасним куль-
турним середовищем; саме таку взаємодію дослід-
ники визначають як специфічну форму нефор-
мального дистанційного навчання. Перспективи 
застосування новітніх інформаційно-комунікацій-
них технологій (далі – ІКТ) у структурі дистанцій-
ного навчання студентів досліджували Д. Андер-
сон, С. Віллер, Т. Едвард, Р. Клінг, Д. Парриш, 
Р. Філіпс, Д. Мюллер, Д. Кіган, А. Кларк, М. Томп-
сон (Rumble, Harry, 2018).

Серед вітчизняних дослідників важливий вне-
сок в організацію дистанційного навчання в Укра-
їні зробили В. Биков (Bykov, Shyshkina, 2018), 
Ю. Богачков, О. Пінчук, О. Спірін (Биков та ін., 
2020), Л. Лупаренко (Спірін, Лупаренко, 2017). 
Зокрема, О. Спірін та Л. Лупаренко (Спірін, Лупа-
ренко, 2017: 196) здійснили оцінювання ефектив-
ності окремих інструментів забезпечення орга-
нізації дистанційного навчання; В. Биков (Биков 
та ін., 2020) визначив роль дистанційної освіти в 
сучасній системі навчання. Дослідник стверджу-
вав, що дистанційна освіта є початковим кроком 
багатоетапної концепції формування глобального 
освітнього інформаційного простору (Биков та ін., 
2020: 27). М. Вовк і С. Ходаківська узагальнили 
досвід українських науковців у напрямі теоре-
тичного обґрунтування і впровадження сучасних 
технологій забезпечення дистанційного навчання 
студентів в умовах розвитку формальної і нефор-
мальної освіти (Вовк, Ходаківська, 2019).

Пандемія знижує рівень результативності взає-
модії викладачів та студентів. Отже, більшої акту-
альності набувають неформальні методи забезпе-
чення дистанційного навчання, які залишаються 
малодослідженими й неадаптованими до вітчиз-
няної практики здобуття вищої освіти. Освіта 
змінює свій формат, поступове впровадження 
електронної інформації та цифровізація суспіль-
ства впливають на результати навчання студен-
тів, а також на буденне життя окремих суб’єктів 
загальнонаціональної освітньої системи. Отже, 
невирішеним залишається завдання досягнення 
ідеального балансу між організацією навчання 
сучасного студента, рівнем використання циф-
рових технологій у системі вищої освіти, а 

також особистісним життєвим устроєм суб’єктів 
навчального процесу, що є досить складним, 
онтологічним викликом для сучасних науковців.

Мета статті. Наукова стаття являє собою 
оригінальне дослідження актуальних тенденцій, 
закономірностей розвитку, а також особливостей 
організації дистанційного навчання як основної 
форми навчання студентів, що поєднує в собі тра-
диційні та неформальні методи підготовки май-
бутніх фахівців. Для досягнення поставленої мети 
було сформовано та вирішено такі завдання:

– охарактеризувати сутність, а також основні 
переваги розвитку дистанційної форми навчання 
студентів як цілісного, соціального, системного 
явища;

– визначити тенденції розвитку дистанцій-
ної освіти як форми, що поєднує в собі фор-
мальні та неформальні методи навчання в умо-
вах цифровізації;

– дослідити шляхи вдосконалення організації 
дистанційного навчання.

Виклад основного матеріалу. Економічні, 
політичні та соціальні зміни стають каталізато-
ром трансформації традиційної освітньої системи. 
Крім того, динамічна глобалізація підвищує праг-
нення сучасних студентів задовольнити особисті 
потреби в безперервній освіті впродовж життя. 
Наявність значного інтелектуального потенціалу 
сучасного суспільства у взаємодії з високим рів-
нем інформатизації соціуму, а також динамічною 
мобільністю людських ресурсів сприяла розвитку 
сучасної форми навчання студентів – дистанційної. 
Проте рівень її організації є досить нестабільним і 
змінюється під тиском мінливості зовнішніх чин-
ників, зокрема змін у політичному устрої, системі 
публічного управління чи соціально-економічному 
середовищі держави. Також важливим організацій-
ним аспектом на шляху створення ефективної сис-
теми дистанційного навчання є вибір оптимальних 
інструментів та методів забезпечення такої форми 
організації освітніх процесів.

Вітчизняне освітнє середовище можна схарак-
теризувати як єдиний освітній простір, якому при-
таманні риси цілісності, структурованості та вза-
ємозалежності окремих складових частин, як-от 
економічної, ідеологічної, інформаційної, соціо-
культурної, науково-методичної та дослідницької. 
Така структура є типовою для освітніх моделей 
різних країн світу, дотримання мультикомпонент-
ності в організації освітнього середовища є важ-
ливою передумовою забезпечення високої резуль-
тативності його функціонування, незважаючи на 
форму комунікації між викладачами та студен-
тами – традиційну чи дистанційну.

Шевчук А., Редько О., Шикiтка Г. Особливостi органiзацiї дистанцiйного навчання...
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Для ефективної роботи системи дистанцій-
ного навчання важливим є оптимальне поєднання 
навчального процесу із цифровими й інформа-
ційно-комунікаційними технологіями, викорис-
тання яких має здійснюватися на засадах дотри-
мання таких принципів (рис. 1):

Отже, характерною в умовах трансформації 
освітньої системи є взаємозалежність між роз-
витком дистанційної форми навчання та рівнем 
цифровізації суспільства: з одного боку, перехід 

на дистанційну форму навчання студентів зумов-
лює підвищення рівня цифрової грамотності гро-
мадян, з іншого боку, підвищення ролі цифрових 
технологій у повсякденному навчальному процесі 
спрощує комунікацію між викладачами та сту-
дентами, що робить дистанційну форму навчання 
більш гнучкою та перспективною для подальшого 
розвитку в Україні.

Основні тенденції зміни рівня цифровізації 
суспільства відображено на рис. 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 
СТУДЕНТІВ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

І. Цифровізація має сприяти рівнодоступності студентів до знань.  

ІІ. Застосування цифрових технологій у дистанційній формі навчання повинно 
створювати додаткові переваги як для студентів, так і для викладачів. 

ІІІ. Цифровізація повинна бути інструментом підвищення якості освіти: цифрові 
технології мають забезпечити продуктивність і результативність навчального 

 
ІV. Цифрові технології в організації дистанційного навчання стимулюють обмін 

інформацією між учасниками навчального процесу. 

V. Цифровізація навчання має орієнтуватись на міждержавну співпрацю й обмін 
досвідом організації дистанційної освіти. 

VІ. Застосування цифрових технологій у навчанні має сприяти підвищенню рівня 
довіри з боку студентів до якості освіти та достовірності інформації. 

VІІ. Застосування цифрових технології у дистанційному навчанні має бути 
контрольоване з боку державних органів влади, а також органів місцевого 
самоврядування. 

Рис. 1. Принципи організації дистанційної форми навчання студентів  
в умовах цифровізації

Джерело: розроблено автором за даними (Базелюк, 2018: 23)
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Рис. 2. Динаміка рівня цифровізації в контексті розвитку дистанційної форми навчання студентів

Джерело: розроблено автором за даними (European Commission (2020) The EU in the world)
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Загальний приріст рівня застосування циф-
рових технологій у контексті забезпечення 
організації дистанційного навчання в євро-
пейських країнах протягом досліджуваного 
періоду становить 42,37%; загальносвітовий 
показник приросту становить 131,81%. Під 
впливом цифровізації система дистанційного 
навчання продовжує змінюватись. Тому нині 
сучасний освітній простір перебуває на етапі 
переходу від традиційної моделі здобуття 
освіти до неформальної – електронної дис-
танційної освіти. У глобальному вимірі таку 
форму навчання студентів варто розглядати як 
організований навчальний процес, який перед-
бачає активний обмін інформацією, а також 
навчальними матеріалами між розділеними у 
просторі і часі викладачами, студентами, між 
самими студентами, за якого використову-
ють максимально сучасні неформальні засоби 
отримання, накопичення та систематизації 
інформаційних даних – аудіо-, теле- і відео-
конференції, засоби мультимедіа і гіпермедіа, 
комп’ютерні телекомунікації тощо. Така форма 
неформального навчання може бути синхрон-
ною, асинхронною або комбінованою із тради-
ційною (E-learning glossary).

Сучасними інструментами, що використову-
ються з метою забезпечення ефективної організа-
ції дистанційної форми навчання студентів, є такі 
(рис. 3):

Особливе значення в контексті самоосвіти 
на засадах дистанційної форми навчання мають 
масові відкриті онлайн-курси Massive Open 
Online Course (далі – MOOC) Platforms, зокрема 
такі платформи: Future Learn – онлайн-курси, які 
допоможуть вчитися, розвивати професійні нави-
чки та спілкуватися з експертами, Alison – екс-
пертні онлайн-курси, EdX – онлайн-курси від 
провідних закладів вищої освіти, University of the 
People – онлайн-університет із доступом до вищої 
освіти, Coursera – безкоштовні онлайн-курси з різ-
них дисциплін, у разі успішного закінчення яких 
студент отримує сертифікат про проходження 
курсу, Canvas – навчання на засадах безперерв-
ності протягом усього життя, а також інструмент 
для професійного розвитку педагогів (Платформи 
та інструменти для навчання онлайн, 2021).

На основі узагальнення актуальних тенденцій 
організації дистанційної освіти студентів можна 
визначити основні переваги такої форми навчання, 
зокрема інформаційно-технологічні, психологічні 
й організаційно-педагогічні (табл. 1).
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1) використання штучного інтелекту в освітніх методиках; 
2) використання відкритих баз даних і електронних ресурсі, що 

спрощує механізм використання реальних інформаційних даних для 
особистого саморозвитку; застосування відкритих баз даних допомагає як 
педагогам, так і їхнім студентам розуміти та підбирати найбільш доцільні 
джерела інформації, а також опрацьовувати, аналізувати й інтерпретувати 
отриманні знання; 

3) використання пошти, телефону, планшету, комп’ютерних мереж, 
іншого засобу для обміну навчальною інформацією без особистісного 
контакту; такий неформальний спосіб здобуття освіти дістав назву 
кореспондентського навчання, воно може бути доповнене, за наявності 
бажання, особистими зустрічами суб’єктів освітнього процесу, 
проведенням лекцій і консультацій; 

4) використання методів мультисенсорного навчання студентів, що 
підвищує ефективність сприйняття інформації та залучає до професійного 
розвитку осіб з особливими потребами; 

5) використання кейс-технології навчання: студенти отримують 
комплект навчальних матеріалів (друковані навчальні посібники, аудіо-, 
відеоматеріали, СD-диски, комп’ютерні навчальні програми); тьютор 
пояснює, як працювати з навчальними матеріалами. Основою навчального 
процесу є самостійна робота з періодичними консультаціями і перевіркою 
тестів. 

Рис. 3. Інструменти та неформальні методики навчання,  
що забезпечують організацію дистанційної освіти студентів

Джерело: розроблено автором за даними (Василенко, 2020: 32)

Шевчук А., Редько О., Шикiтка Г. Особливостi органiзацiї дистанцiйного навчання...
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На основі проведеного аналізу варто зауважити, 
що організація дистанційного навчання студентів 
залишається на етапі формування й адаптації до 
сучасного стану соціально-економічного розви-
тку. З метою підвищення ефективності організації 
дистанційного навчання студентів доцільно:

– по-перше, структурувати навчальний про-
цес. У перспективі, використання цифрових тех-
нологій у структурі дистанційного навчання має 
на меті забезпечити систематизацію навчального 
матеріалу відповідно до рівня пріоритетності 
інформації для конкретного студента та можли-
вості її використання у практичній діяльності. 
Крім того, використання цифрових ресурсів може 
застосовуватись як засіб оцінки альтернативних 
кар’єрних шляхів студента;

– по-друге, забезпечити загальний доступ сту-
дентів до високоякісних освітніх ресурсів, які є 
необхідними для успішного професійного розви-
тку. Надання певної автономії у процесі вивчення 
наукового матеріалу допоможе сучасним студен-
там стати кураторами власного навчання, навчить 
обирати найбільш ефективні засоби цифрового 
навчання індивідуально відповідно до їхніх потреб;

– по-третє, забезпечити консультаційну та 
просвітницьку роботу щодо організації дистан-
ційного навчального процесу як для студентів, так 
і для викладачів. Така форма роз’яснення ключо-
вих аспектів організації навчання допоможе під-
вищити рівень довіри з боку учасників навчаль-
ного процесу до системи вищої освіти. Порядок 
проведення консультування має бути стандарти-
зованим для всіх закладів освіти;

– по-четверте, удосконалити систему дис-
танційної співпраці між викладачем, студентами,  
а також освітнім закладом. Зокрема, сприяти спро-
щенню процедури документування освітнього про-
цесу, систематизації чи зміни навчальної програми, 
а також звітування перед керівництвом навчаль-
ного закладу чи інших суб’єктів освітньої системи;

– по-п’яте, стимулювати формування загаль-
нонаціональної освітньої мережі з розгалуженою 
цифровою інфраструктурою.

Висновки. У результаті дослідження харак-
терних особливостей організації дистанційного 
навчання студентів було визначено, що зба-
лансоване застосування традиційних методів 
забезпечення навчального процесу та новітніх, 
заснованих на засадах високої технологічності, 
інноваційності та неформальності, нині є необ-
хідним реформаційним вектором на шляху вдо-
сконалення системи вищої освіти. Особливу 
роль у структурі дистанційного навчання відіграє 
застосування цифрових технологій, що сприяє 
пристосуванню сучасних студентів до вимог 
інформатизованого постіндустріального суспіль-
ства, а також підвищенню рівня цифрової гра-
мотності й інформаційно-комунікаційної компе-
тентності майбутніх спеціалістів. Отже, подальші 
дослідження у сфері окресленої проблематики 
мають бути сконцентровані на питанні ефектив-
ного поєднання різних методів навчання студен-
тів, забезпечення їхнього професійного розвитку 
та компетентності, з одного боку, та створення 
високоефективного, модернізованого освітнього 
середовища, з іншого.

Таблиця 1
Переваги дистанційної форми навчання студентів

ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ПЕРЕВАГИ
1. Можливість збалансованого застосування різних форм подання інформації: від традиційних  
текстових/графічних до сучасних інноваційних.
2. Комунікація між суб’єктами освітнього процесу шляхом використання сучасних форм взаємодії:  
проведення чатів, форумів, використання блогів.
3. Можливість роботи у віртуальних групах чи професійних спільнотах, за допомогою яких викладачі, 
здобувачі та студенти можуть спільно розглядати проблемні практичні ситуації.

ПСИХОЛОГІЧНІ ПЕРЕВАГИ
1. Розвиток індивідуально-психологічних якостей осіб, як-от: внутрішня мотивація до навчання, саморозвиток, 
індивідуальний стиль організації освітнього процесу, адаптивність і цілеспрямованість, підвищення рівня 
цифрової грамотності та компетентності, що зумовлює ріст конкурентоспроможності фахівця  
на глобальному ринку праці.
2. Розвиток дистанційної комунікації, що є важливою рисою для сучасних працедавців.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ПЕРЕВАГИ
1. Вільний вибір закладу освіти незалежно від місцезнаходження учасників навчального процесу,  
відсутність часових та просторових обмежень, а також нівеляція вікових обмежень.
2. Гнучкість і мобільність навчального процесу.
3. Можливість паралельно здобувати інші необхідні професійні компетентності.

Джерело: розроблено автором за даними (Романовський, 2019: 29; Annalene van Staden, 2016: 4).
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ПІДВИЩЕННЯ УСПІШНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 
ЯК ОДНА З ТЕНДЕНЦІЙ СУЧАСНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ КАНАДИ

У статті йдеться про те, що зменшення розміру класів – це популярна та ресурсомістка реформа, спрямо-
вана на вдосконалення учнівських досягнень. У сучасній освіті це одна з актуальних проблем, до вирішення якої 
в різних країнах підходять по-різному. У Канаді почали займатися питанням зменшення чисельності учнів у 
початкових класів ще наприкінці 1970-х. Пізніше тенденція до зменшення кількості учнів була однієї з положень 
ліберальної партії під час виборів у 2003 році.

Доведено, що зменшення учнів у початкових класах позитивно впливає на їхні навчальні досягнення та розвиток 
пізнавальних інтересів. Але водночас це питання не так турбувало науковців, як проблеми викладання та навчання.

Уряд провінції Онтаріо постійно приділяє значну увагу шляхам підвищення успішності учнів, соціаліза-
ції дітей, які мають особливі освітні потреби (а це не лише учні з певними фізичними чи психічними вадами). 
Також уряд має впевнену позицію у формуванні довіри суспільства до державної освіти (позаяк приватних шкіл 
у Канаді також багато). Стратегія Primary Class Size (розмір класу початкової школи) в провінції Онтаріо 
підтверджує, що зменшення розміру класу може забезпечити середовище, в якому вчителі можуть частіше 
взаємодіяти з окремими учнями та використовувати більше різноманітних навчальних стратегій, створюють 
більше можливостей для конструювання освітнього процесу спільно з учнями та частіше взаємодіють з іншими 
викладачами та батьками з питань викладання в класі. Докази свідчать про те, що учні дізнаються більше, 
вони більш активні і менше порушують дисципліну. Батьки дітей, які навчаються у менших класах, відчувають 
покращення пізнавального досвіду своїх дітей.  

У статті описано й інші урядові стратегії, які так чи інакше пов’язані з політикою зменшення кількос-
ті учнів у початкових класах. Це, зокрема, і збільшення можливостей учителя у побудові навчального процесу, 
і активне залучення учнів до життя класу та школи, і приділення окремої уваги освіті корінного населення, 
грамотності хлопчиків, вивченню англійської чи французької мов тощо. Звичайно, підготовка вчителів також 
потребує розширення та переосмислення в контексті роботи з малими класами, змінюються форми та методи 
роботи, залученість учнів, технології навчання, робота з батьками. 

Ключові слова: Канада, початкова освіта, кількість учнів, урядова політика, сучасна освіта.
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IMPROVING THE SUCCESS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS 
AS ONE OF THE TRENDS IN MODERN EDUCATIONAL POLICY IN CANADA

The article argues that class size reduction is a popular and resource-intensive reform aimed at improving student 
achievement. In modern education, this is one of the pressing problems, the solution of which is approached differently in 
different countries. In Canada, the issue of reducing the number of students in primary school began in the late 1970s. Later, 
the tendency to reduce the number of students was one of the provisions of the Liberal Party during the 2003 elections.

It is proved that the reduction of students in primary school has a positive effect on their academic achievement and 
the development of cognitive interests. But at the same time, this issue did not bother scientists as much as the problems 
of teaching and learning.
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The Ontario government is constantly paying close attention to improving student achievement and socializing 
children with special educational needs (and not just students with certain physical or mental disabilities). The government 
also has a strong position in building public confidence in public education (as there are also many private schools in 
Canada). The Primary Class Size Strategy in Ontario confirms that reducing class size can provide an environment in 
which teachers can interact more often with individual students and use more diverse learning strategies, creating more 
opportunities to design the learning process with students and more often interact with other teachers and parents on 
classroom teaching issues. Evidence suggests that students learn more, are more active, and are less disciplined. Parents 
of children in smaller classes feel that their children’s cognitive experience has improved.

The article also describes other government strategies that are somehow related to the policy of reducing the number 
of students in primary school. This includes increasing the teacher’s ability to build the learning process, and actively 
involving students in the life of the classroom and school, and paying special attention to the education of indigenous 
peoples, boys’ literacy, learning English or French, and so on. Of course, teacher training also needs to be expanded 
and rethought in the context of working with small classes, changing forms and methods of work, student involvement, 
learning technologies, working with parents.

Key words: Canada, primary education, number of students, government policy, modern education.

Постановка проблеми. Зменшення кількості 
учнів у класах початкової школи (до 3-го класу) 
було основним пунктом передвиборчої програми 
ліберальної партії на провінційних виборах в 
Онтаріо 2003 року. Мета – продемонструвати 
прагнення уряду до вдосконалення державної 
освіти. До 2008–2009 навчального року цілі про-
вінційного уряду були досягнуті: понад 90% усіх 
початкових класів мали 20 або менше учнів, а в 
усіх початкових класах було не більше 23 учнів. 

Зменшення чисельності учнів у класах викли-
кало великий інтерес за останні кілька десяти-
літь у низці західних країн. Є деякі докази, що 
менші класи покращують рівень навчання учнів, 
і, зокрема, зменшення розміру початкового класу 
має довгостроковий позитивний ефект. Але який 
розмір класу є оптимальним, як і чому працює 
зменшення розміру класу,  за яких умов це працює, 
всі ці питання не досить розкриті. Дослідженням 
зменшення розміру класу не завжди приділяли 
серйозну увагу, на відміну від складних процесів, 
пов’язаних з викладанням та навчанням.

Зменшення чисельності учнів у класах початко-
вої школи – одна з кількох стратегій чинного уряду 
Онтаріо, спрямована на підвищення успішності 
учнів; зменшення різниці в навчальних результа-
тах серед учнів з різними соціальними характе-
ристиками, такими як стать, економічний статус 
та етнічна приналежність; формування довіри 
громадськості до державної освіти. Інші урядові 
стратегії мають синергетичні взаємозв’язки з яви-
щем зменшення кількості учнів, і їх слід врахову-
вати у разі спроби зрозуміти вплив такої реформи 
на освітню практику. Вони включають:

− збільшення можливостей учителів початко-
вих класів у використанні навчальних стратегій з 
високим рівнем продуктивності у читанні, письмі, 
усному спілкуванні та математиці;

− зменшення бар’єрів для досягнення висо-
ких навчальних досягнень за допомогою програм, 

що підтримують вивчення англійської та фран-
цузької мов, розвиток грамотності хлопчиків; 
освіту корінного населення,  спеціальну освіту;

− розробку нової програми для навчання  
та оцінки результатів діяльності вчителів, страте-
гій розвитку професійних можливостей навчання 
для вчителів з метою підвищення якості навчання 
в класі;

− вирішення питань розвитку лідерських 
якостей та підготовку директорів, керівників та 
очільників шкільних рад; 

− розробку структур для збільшення участі 
батьків у навчанні (Bascia et al., 2010 (a): 7).

Маленькі за учнівським складом початкові 
класи дають можливість дітям активно взаємо-
діяти в багатому мовному середовищі. У таких 
початкових класах учителі мають більше часу для 
оцінки навчальних досягнень та допомоги окре-
мим учням, які мають труднощі у навчанні.

Помітною позитивною зміною стає ступінь 
індивідуалізації в роботі з учнями з особливими 
освітніми потребами, які інтегруються в звичайні 
початкові класи, особливо з учнями, які мають 
труднощі з навчанням у читанні та письмі. 

Аналіз досліджень. Через угоду про співп-
рацю з Міністерством освіти Канадська Освітня 
Асоціація уклала контракт з групою дослідників з 
Інституту досліджень в освіті (Онтаріо) у 2007 та 
2008 роках для проведення дослідження, резуль-
татом якого став звіт “Ontario’s primary class size 
reduction initiative: report on early implementation”. 
Звіт подає огляди дослідження щодо зменшення 
кількості учнів у класах, аналіз статистичних 
даних, зібраних Міністерством освіти протягом 
п’яти років, та дослідження по всій провінції –  
у восьми шкільних радах, 24 школах та 84 класах. 
Цей звіт зосереджується на перевагах та наслідках 
зменшення розміру класу в початкових школах в 
Онтаріо. Його головними цілями є виявлення силь-
них сторін та недоліків реформи, а також надання 
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рекомендацій, які збільшать потенціал програми 
зменшення кількості учнів у класах початкової 
школи для досягнення провінційних цілей щодо 
якісної освіти  (Bascia et al., 2010 (a): 6).

Мета статті – проаналізувати досвід Канади 
в питанні зменшення кількості учнів у класах 
початкової школи, окреслити особливості успіш-
ної реалізації стратегії зменшення розміру почат-
кових класів.

Виклад основного матеріалу. У Канаді було 
проведено три етапи досліджень щодо впрова-
дження зменшення розміру початкових класів 
та його наслідків у викладанні та навчанні. Най-
першим було дворічне експериментальне дослі-
дження, проведене в Торонто наприкінці 1970-х. 
Дослідники порівняли чотири розміри класів (15, 
23, 30 та 37 учнів) з урахуванням очікувань учите-
лів, досягнень учнів та залученості учнів. Дослід-
ники виявили, що розмір класу не впливає на 
взаємодію вчителя та учнів, на методи навчання, 
а також на задоволеність учнів навчальним проце-
сом. Вони також не виявили відмінностей у балах 
успішності учнів, за винятком математичних 
понять, де учні в менших класах набрали значно 
вищі показники, ніж їхні однолітки у двох біль-
ших класах. Однак учителі у двох менших класах 
повідомляли про більш індивідуальний інструк-
таж, покращену поведінку учнів та більш керо-
ване навантаження (Bascia, 2010 (b): 6).

У 1999 р. “Alberta Learning” (Навчання в Аль-
берті), Едмонтонські державні школи та Педаго-
гічний факультет Університету Альберти створили 
партнерський проєкт для розробки та впрова-
дження зменшення кількості учнів у початкових 
класах у десяти школах з високим рівнем потреб в 
Едмонтоні. Метою проєкту було вивчення впливу 
невеликого розміру класу (15 або менше учнів) 
на зростання досягнень учнів у 1 класі. Вчителі 
проєкту брали участь у заходах з професійного 
розвитку. Навіть за короткий проміжок часу з 
використанням різних стандартизованих тестів 
було продемонстровано значний академічний 
прогрес учнів. Такі дослідження провінції Аль-
берта свідчать про те, що вчителі проєкту мали 
змогу індивідуалізувати своє навчання; розвивати 
продуктивне навчальне середовище; інтегрувати 
читання, письмо та говоріння; використовувати 
практичні заняття і підтримувати розвиток осо-
бистих навичок учнів. Вчителі повідомили про 
мінімальні проблеми у поведінці учнів у класі, 
включаючи рівень шуму, та високий рівень кон-
центрації учнів на своїй роботі. На співбесідах 
батьки зазначали, що їм подобається, що вони 
можуть часто зустрічатися з вчителями і що їхні 

діти можуть отримувати додаткову увагу, коли їм 
це потрібно. Вчителі висловлювали задоволення 
своєю роботою та почувались упевнено у визна-
ченні та задоволенні навчальних потреб своїх 
учнів (Bascia, 2010 (b): 6).

Третє канадське дослідження – це ініціатива 
PCSR (Primary Class Size Reduction) у провінції 
Онтаріо. У передвиборчій кампанії Ліберальної 
партії у 2003 році стверджувалося, що «учні більше 
дізнаються і краще взаємодіють у менших класах. 
Учні, які починають навчання в малих класах, рідше 
кидають навчання, частіше закінчують навчання 
вчасно і впевненіше приймають складні завдання 
в середній школі» (Ontario Ministry of Education, 
2008: 4). Зменшення кількості учнів у класах почат-
кової школи виникло як конкретна, чітко визначена 
передвиборча обіцянка, яка відразу ж стала об’єктом 
діяльності провінційного уряду. Така програма 
впроваджувалася протягом чотирьох років з посту-
повим виділенням коштів на нових учителів, примі-
щення та класний простір. З 2004 року Секретаріат 
з мовної та математичної грамотності (Literacy and 
Numeracy Secretariat) створив широку систему дру-
кованих та відеоресурсів для освітян, представив 
регіональні професійні навчальні заняття, працював 
з окремими школами та шкільними радами щодо 
підготовки вчителів та планування процесу вдо-
сконалення школи. Також така служба розробила 
ресурси для підтримки та реалізації стратегій викла-
дання для тих, хто вивчає англійську та французьку 
мови від дитячого садка до 6 класу. Дослідження в 
Онтаріо підкріпило багато висновків інших дослі-
джень про зменшення розміру класів стосовно вза-
ємодії вчителів та учнів.

Міністерство освіти провінції Онтаріо дає 
завдання кожній початковій школі заповнити веб-
форму до 31 жовтня щороку, щоб відобразити кіль-
кість та розмір усіх класів. Важливо зазначити, що 
сюди не входять класи з вивчення англійської мови 
як другої (ESL), класи спеціальної освіти, класи з 
музичних занять або будь-якого іншого призна-
чення, крім класів денної форми навчання. Згідно 
зі звітом “Ontario’s primary class size reduction 
initiative: report on early implementation”, кількість 
початкових класів за роки проведення реформи 
збільшилася на три тисячі і у середньому на п’ять 
тисяч збільшується кількість учителів початкової 
школи, а кількість учнів у класах майже не пере-
вищує 20–21 учень (Bascia et al., 2010 a: 40).

Вчителі використовують чіткі інструкції, вста-
новлені урядом, для перегляду різних аспектів 
роботи протягом навчального року. Рекомендації 
створені для сприяння ефективному навчанню, 
а також академічному та загальному успіху  
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в умовах справедливого оцінювання. Тому змен-
шення кількості учнів у класах початкової школи 
якнайкраще допомагає реалізовувати урядові про-
грами та рекомендації. Вчитель, спираючись на 
очікувані результати з кожного предмета, вибирає 
рівень досягнення, який найкраще описує рівень 
виконання учнями шкільних завдань. Вчителі оці-
нюють різні види роботи, виконаної учнями, вклю-
чаючи тести, класні завдання, домашні завдання, 
презентації, проєкти та доручення. Вони також 
базують свої оцінки на своїх спостереженнях та 
взаємодії з усіма учнями. У класі з невеликою 
кількістю учнів учителеві легше оцінити навички 
навчання та трудові звички всіх дітей, аналізу-
ючи такі аспекти, як відповідальність, самостійна 
робота, ініціатива, організація, співпраця, само-
регуляція тощо. Докази дослідження Онтаріо під-
тверджують, що менші за кількістю учнів класи 
реалізовують спрямоване на дитину навчання, 
заохочуючи учнів створювати навчальний процес 
разом з учителем. Учителі також зазначають, що 
менша кількість учнів у класі дозволяє їм витра-
чати менше часу на рутинні завдання, такі як 
перевірка учнівських робіт, і дозволяє їм звертати 
увагу на ті види навчальних стратегій, які будуть 
ефективні у вирішенні навчальних завдань.

Робота шкільних рад спрямовується на плану-
вання та моніторинг реалізації урядової програми 
зі зменшення чисельності учнів у початкових 
класах. Велика відповідальність також лягає на 
директорів шкіл, які повинні коригувати розклад 
викладання та групування учнів відповідно до 
програми зменшення кількості учнів у класах.

Багато вчителів початкових класів зазначають, 
що менші за чисельністю учнів початкові класи озна-
чають більше часу на допомогу окремим учням, що 
зазнають труднощів у навчанні, зокрема у грамот-
ності, рахунку чи читанні, письмі, слуханні, гово-
рінні чи візуалізації. Індивідуалізована підтримка 
часто полягає в тому, що викладачі або асистенти 
рухаються по класу під час індивідуальної роботи, 
допомагаючи учням з механікою письма, обчислен-
ням та виконанням завдань на розвиток мислення. 
З меншою кількістю дітей у класі розширюються 
можливості у використанні різноманітних нетра-
диційних  та інтерактивних форм роботи, вико-
нання яких учитель може ефективно контролювати. 
Тенденція до зменшення кількості учнів у класах 
сприяє активному залученню всіх учнів в освітній 
процес та тіснішому взаємозв’язку вчителя з учнями 
в режимі «сам на сам» (Bascia et al., 2010 a: 9). 

Зменшення кількості учнів має також певний 
вплив на види діяльності, що здійснюються в кла-
сах. У початкових класах з меншою кількістю учнів 

і, отже, меншою кількістю парт більше вільного 
місця. Вчителі, як правило, мають додатковий про-
стір у класі, який можна використовувати різними 
способами, організовувати різні практики групу-
вання, а окремі діти мають змогу працювати само-
стійно за письмовим столом (зокрема, діти з особли-
вими освітніми потребами). Під час такого навчання 
краще реалізовується принцип дитиноцентризму.

Учителі канадських початкових шкіл (з кіль-
кістю не більше 20 учнів у класі) зазначають про 
позитивні зрушення у дотриманні дисципліни в 
класі, у якості стосунків між однолітками, у залу-
ченості та зацікавленості в навчальному процесі 
(Bascia et al., 2010 a: 74).  Це дозволяє їм діагнос-
тувати та ефективно реагувати на труднощі, які 
виникають у навчанні.  Крім того, за меншої кіль-
кості учнів є змога збільшити роботу в малих гру-
пах, використовувати різноманітніші види діяль-
ності, реалізовувати диференційований підхід, 
створювати ситуацію успіху тощо.

Американські дослідники визначають кілька 
важливих кроків для успішної реалізації стратегії 
зменшення кількості учнів початкових класів:

1. Починати навчання у класах з невеликою 
кількістю учнів необхідно одразу з першого класу 
або навіть з дитячого садка (які в Канаді часто 
існують при початковій школі).

2. Учні повинні проводити цілий день і кожний 
день у маленькому класі, брати участь у формах 
роботи, які розвиватимуть почуття колективізму, 
співпраці, тісних стосунків учень–вчитель. Ватро 
уникати групових чи командних видів діяльності.

3. Щоб мати позитивний ефект, навчання в 
малих класах повинне тривати 3–4 роки поспіль.

4. Слід використовувати різноманітні дору-
чення з метою забезпечення взаємодії між учнями 
та формування почуття відповідальності.

5. Робота з усім класом використовується з 
метою розвитку в учнів почуття сім’ї та громади 
(когортна модель навчання).

6. Впроваджувати навчання в малих класах 
слід з ретельною оцінкою процесу та результату 
відповідно до законодавства та освітньої політики 
(Achilles, 2003: 5).

Зменшення чисельності учнів початкових кла-
сів – дуже приваблива стратегія вдосконалення 
освіти. Батьки вважають, що їхні діти, які навча-
ються в малих класах, більше залучені до навчаль-
ного процесу. Вчителі вважають, що вони можуть 
приділяти більше уваги особистості учня, оціню-
вати досягнення учнів більш ефективно, вчасно 
реагувати на потреби учнів тощо.

Висновки. Підсумовуючи зазначене вище, 
можемо констатувати, що зменшення кількості 
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учнів у класі, особливо в початкових класах, – це 
один із підходів, який застосовували педагоги, 
щоб покращити досягнення учнів. Програми змен-
шення розміру класу були впроваджені в провін-
ціях, шкільних радах та на рівні окремих шкіл. 
Результати канадських і американських досліджень 
засвідчують, що менший розмір класу сильно впли-
ває на здобутки учнів та зменшує відставання у 
навчальних досягненнях для тих, хто має особливі 
освітні потреби. Менші класи означають, що вчи-
телі мають більше можливостей приділяти учням 
індивідуальну увагу. Зменшення чисельності класу 

покращує умови навчання для учнів, які мають 
широкий спектр навчальних потреб. Низка про-
вінцій постійно роблять пріоритетним зменшення 
кількості учнів у початкових клас: Альберта, Бри-
танська Колумбія, Ньюфаундленд і Лабрадор, 
Онтаріо, острів Принца Едуарда та Квебек. 

Зв’язок між розміром класу та викладанням 
можна концептуалізувати такими способами: у 
менших класах учитель більше часу проводить на 
уроці з учнями, більше індивідуалізації навчання, 
збільшується взаємодія учнів та полегшується 
управління та контроль у класі. 
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