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УЧАСТЬ НКЗС У ВИЛУЧЕННІ МУЗЕЙНИХ ЦІННОСТЕЙ. 
ПРЕДМЕТИ ОЗДОБЛЕННЯ ІНТЕР’ЄРУ (20-ті РОКИ XX СТОЛІТТЯ)

Після жовтневого перевороту 1917 року співробітники протокольного відділу Народного комісаріату закор-
донних справ на чолі з Д.Т. Флоринським шукали шляхи «примирення» норм радянської ідеології із загальноприй-
нятими дипломатичними традиціями, одна з яких полягала в обміні подарунками під час закордонних візитів.

Одна з перших згадок про подарунок від імені радянського уряду закордонному гостю, який прибув з офіційним 
візитом у Союз Радянських Соціалістичних Республік, була знайдена в Протокольному фонді Архіву зовнішньої 
політики й датується 1925 роком. 15 липня цього року до Москви, відвідавши перед цим Лондон і Берлін, прибув 
генерал Сю – голова китайської делегації з вивчення політичного й економічного становища Європи, Америки та 
Японії (візит продовжувався до 24 липня).

Питання щодо отримання подарунків радянськими офіційними особами було однією з найгостріших проблем 
у протокольній практиці 20-х років XX століття.

Уже в 1928 році стає актуальною проблема систематизації офіційних подарунків із боку Союз Радянських 
Соціалістичних Республік. Необхідність якомога скоріше розв’язати цю проблему була викликана підготовкою до 
першого візиту в Союз Радянських Соціалістичних Республік голови зарубіжної держави Падишаха Афганіста-
ну. 23 січня 1928 року Карахан пише Брюханову, що як подарунок начальникам закордонних місій у Москві й «зна-
тним» іноземцям Народного комісаріату закордонних справ пропонує золотий портсигар із гербом Союзу Радян-
ських Соціалістичних Республік, але ювелірна контора не має достатньо золота для їх виготовлення. Народний 
комісаріат закордонних справ просить Брюханова дати розпорядження про видачу конторі 5 кг золота для 
виготовлення з нього 15–16 портсигарів. Карахан просить видати наказ якомога швидше, оскільки подарунки 
потрібні для найбільш високоповажних членів свити афганського Падишаха, а контора звичайно виготовляє по 
2–3 портсигари в місяць (Карахан,1928: 1).

4 квітня 1928 року секретар Центрального виконавчого комітету Союзу Радянських Соціалістичних Респу-
блік А.С. Єнукідзе отримав повідомлення, що Ленінградський порцеляновий завод виготовив для Падишаха Ама-
нулли-хана порцеляновий сервіз з афганським гербом на 24 персони. Окрім сервізу комісія Центрального виконав-
чого комітету Союзу Радянських Соціалістичних Республік, що організовувала прийом Падишаха, постановила 
подарувати йому також від імені Уряду 4 трактори вітчизняного виробництва.

На Народний комісаріат закордонних справ покладалася головна відповідальність за достойну, тобто від-
повідно до всіх норм європейського й східного протоколу, організацію візиту Падишаха в Союз Радянських Соці-
алістичних Республік. Водночас дотримання загальноєвропейських норм і традицій не повинно було суперечити 
ідеологічним нормам радянської держави. У самому Народному комісаріаті закордонних справ рішенням цієї 
непростої задачі безпосередньо займався протокольний відділ на чолі із завідувачем Д.Т . Флоринським. Однією з 
головних проблем було надання та оздоблення приміщення для перебування високих іноземних гостей. Для цього з 
музеїв вилучалися різні предмети інтер’єру, і часто вони мали високу художню цінність.

Багато предметів вилучалися безпосередньо з виставкових залів, «залишаючи в експозиції помітні порожни-
ни». Тому не дивно, що в червні 1928 року (коли закінчився термін домовленості з Народним комісаріатом закор-
донних справ) начальник Головнауки просить розпорядження Карахана про повернення «всіх художніх предме-
тів, виданих музеями, і насамперед вилучених з експозицій».

Ключові слова: дипломатія, музейні фонди, влада, декоративно-ужиткове мистецтво, архітектура.
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PARTICIPATION PEOPLE’S COMMISSARIAT OF INTERNAL AFFAIRS 
IN THE SEIZURE OF MUSEUM VALUABLES. INTERIOR DECORATION ITEMS 

(1920s OF THE XX CENTURY)

After the October coup of 1917, staff of the protocol department of People’s Commissariat of Internal Affairs, headed 
by D.T. Florinsky sought ways to “reconcile” the norms of Soviet ideology with generally accepted diplomatic traditions. 
One of them was the exchange of gifts during foreign visits.

One of the first mentions about gift from Soviet government to foreign guest who arrived with official visit to the USSR 
was found in the Protocol Fund of the Archives of Foreign Policy and dates back to 1925. On July 15 this year, General 
Xu, who was the head of the Chinese delegation to study the political and economic situation in Europe, America and 
Japan, arrived to Moscow after visit London and Berlin (visit lasted until July 24).

The issue of receiving gifts by Soviet officials was one of the most acute problems in the protocol practice of the 1920s.
In 1928 the problem of systematization of official gifts by USSR became urgent. The need to solve this problem as soon 

as possible caused by preparations the first visit to USSR head of the foreign state Padishah of Afghanistan. On January 23,  
1928, Karakhan wrote to Bryukhanov that People’s Commissariat of Internal Affairs offered a gold cigarette case with 
the USSR emblem as a gift to heads of foreign missions in Moscow and “noble” foreigners. Nevertheless, jewelry office 
did not have enough gold to make them. People’s Commissariat of Internal Affairs asks Bryukhanov to order the office to 
issue 5 kg of gold to make 15–16 cigarette cases from it. Karakhan asks for an order as soon as possible, because gifts 
are needed for the most respected members of the Afghan Padishah’s retinue, and the office usually makes 2–3 cigarette 
cases a month (Karakhan, 1928: 1).

April 4, 1928 Secretary of the CEC USSR A.S. Yenukidze received a report that the Leningrad Porcelain Factory had 
made a porcelain set with the Afghan coat of arms for 24 people for Padishah Amanulli Khan. In addition to the service, 
commission of the CEC USSR, who organized Padishah’s reception, decided to present him also from the Government  
4 tractors of domestic production.

People’s Commissariat of Internal Affairs had the main responsibility to organize Padishah’s visit to the USSR in a 
dignified manner, it means in accordance with all norms of the European and Eastern Protocols. At the same time, the 
observance of European norms and traditions should not contradict ideological norms of the Soviet state. In People’s 
Commissariat of Internal Affairs, this difficult task solved protocol department with the head T.D. Florinsky. One of the 
main problems was provision and decoration the room for high-ranking foreign guests. To do this, various interior items 
were confiscated from museums, and they often had a high artistic value.

Many items were directly remove from the exhibition halls, “leaving visible gaps in the exhibition”. Therefore, it is 
not surprising that in June 1928 (when the agreement with People’s Commissariat of Internal Affairs expired) the head 
of the Main Science requested Karakhan’s order to return “all art objects, which published by museums, and first of all 
removed from the exhibitions”.

Key words: diplomacy, museum funds, power, decorative and applied arts, architecture.

Постановка завдання. Предметом дослідження 
є взаємодія музеїв і Народного комісаріату закор-
донних справ (далі – НКЗС) під час підготовки й 
організації візитів закордонних офіційних гостей.

У роботі використані матеріали Архіву зовніш-
ньої політики Російської Федерації (Протоколь-
ний відділ, зокрема матеріали Начальника Прото-
кольного відділу Д.Т. Флоринського).

Мета дослідження – довести, що в зазначений 
період влада активно використовувала музейні 
цінності для демонстрації своєї могутності й 
впливу в системі міжнародних відносин.

Виклад основного матеріалу. Після жовтне-
вого перевороту 1917 року співробітники прото-
кольного відділу НКЗС на чолі з Д.Т. Флоринським 
шукали шляхи «примирення» норм радянської 

ідеології із загальноприйнятими дипломатичними 
традиціями, одна з яких полягала в обміні пода-
рунками під час закордонних візитів.

Одна з перших згадок про подарунок від імені 
радянського уряду закордонному гостю, який 
прибув з офіційним візитом у Союз Радянських 
Соціалістичних Республік (далі – СРСР), була зна-
йдена в Протокольному фонді Архіву зовнішньої 
політики й датується 1925 роком. 15 липня цього 
року в Москву, відвідавши перед цим Лондон і 
Берлін, прибув генерал Сю – голова китайської 
делегації з вивчення політичного й економічного 
становища Європи, Америки та Японії (візит про-
довжувався до 24 липня).

Перебування в СРСР китайського гостя було 
використано радянським урядом для демонстрації 
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могутності Радянської армії. У листуванні Нар-
кома закордонних справ Г.В. Чичеріна з наркомом 
військових і морських справ М.В. Фрунзе міс-
титься фраза, яка могла б стати девізом для кож-
ного, хто брав участь у підготовці візитів у СРСР 
у 20-і роки: «Побільше пишності й сердечності й 
поменше шуму й розголосу» (Фрунзе, 1928: 3).

У зв’язку із цим нарком Чичерін просить това-
риша Фрунзе врахувати думку НКЗС щодо пода-
рунка генералу Сю, а саме – дати розпорядження 
знайти й подарувати генералу шаблю.

У 1926 році в НКЗС існував своєрідний пода-
рунковий фонд, сформований із запасів, переда-
них наркомату Держхраном. Але щоб передати 
гостю предмет, вибраний із цього фонду, началь-
ник протокольного підрозділу НКЗС Д.Т. Фло-
ринський повинен був звернутися до керуючого 
справами НКЗС І.С. Моргунова з проханням про 
розпорядження щодо видачі коштів на закупівлю.

Питання щодо отримання подарунків радян-
ськими офіційними особами було однією з най-
гостріших проблем у протокольній практиці 
20-х років ХХ століття.

Чим більше держав входило в орбіту міжна-
родних контактів СРСР, тим актуальніше поста-
вала проблема обміну пам’ятними подарунками 
як у закордонних представництвах СРСР, так і в 
самій Москві.

Уже в 1928 році стає актуальною проблема сис-
тематизації офіційних подарунків із боку СРСР. 
Необхідність якомога скоріше розв’язати цю про-
блему була викликана підготовкою до першого 
візиту в СРСР глави зарубіжної держави Пади-
шаха Афганістану. 23 січня 1928 року Карахан 
пише Брюханову, що як подарунок начальникам 
закордонних місій у Москві й «визначним» іно-
земцям НКЗС пропонує золотий портсигар із гер-
бом СРСР, але ювелірна контора не має достатньо 
золота для їх виготовлення. НКЗС просить Брю-
ханова дати розпорядження про видачу конторі  
5 кг золота для виготовлення з нього 15–16 порт-
сигарів. Карахан просить видати наказ якомога 
скоріше, оскільки подарунки потрібні для най-
більш високоповажних членів свити афган-
ського Падишаха, а контора звичайно виготовляє  
2–3 портсигари на місяць (Карахан,1928: 1).

У відповідь на лист Карахана валютне прав-
ління Народного комісаріату фінансів СРСР дало 
розпорядження Союззолоту про «видачу 5 кг 
аффінірованого золота» ювелірній конторі Мос-
торгу для виконання замовлення.

Щодо подарунків самому Падишаху, то на засі-
данні робочої підкомісії з організації візиту (від 
31 березня 1928 року) було рекомендовано Воро-

шилову вручити Падишаху зброю з дарчим напи-
сом, а уряду Афганістану – чотири вантажівки 
«АМО», чотири комплекти пожежних автомобі-
лів, два трактори, альбом «Ювілейний збірник», 
братину, кустарні речі, комплект шкільних посіб-
ників, порцеляновий сервіз.

Напевне, до списку своєрідних подарунків 
дружній державі можна зарахувати й рішення 
перейменувати Трубніковський і Спасо-Пісков-
ський провулки у вулицю «Незалежного Афганіс-
тану» (протокол № 5 від 7 квітня 1928 року).

4 квітня 1928 року секретар Центрального вико-
навчого комітету (далі – ЦВК) СРСР А.С. Єнукідзе 
отримав повідомлення, що Ленінградський порце-
ляновий завод виготовив для Падишаха Аманулли-
хана порцеляновий сервіз з афганським гербом на 
24 персони. Крім сервізу, комісія ЦВК СРСР, що 
організовувала прийом Падишаха, постановила 
подарувати йому також від імені Уряду 4 трактори 
вітчизняного виробництва.

На НКЗС покладалася головна відповідаль-
ність за достойну, тобто відповідно до всіх норм 
європейського протоколу, організацію візиту 
Падишаха в СРСР. Водночас дотримання загаль-
ноєвропейських норм і традицій не повинно було 
суперечити ідеологічним нормам радянської дер-
жави. У самому НКЗС рішенням цієї непростої 
задачі безпосередньо займався протокольний від-
діл на чолі із завідувачем Т.Д. Флоринським.

Одна з проблем була пов’язана з розміщенням 
Падишаха та його оточення спочатку в Москві, 
а потім у Ленінграді. На спеціальному засіданні 
НКЗС від 30 січня 1928 року було прийняте 
рішення надати Падишаху особняк на Софійській 
набережній, 14, а також просити ЦВК і Мосраду 
сприяти в наданні приміщень для виселених із 
цього особняка жильців, які «не мають відно-
шення до НКЗС».

Одночасно із цим НКЗС звернувся з проханням 
у Президіум ЦВК СРСР видати постанову про 
надання НКЗС із музеїв і палаців меблів, картин, 
килимів для приміщень, в яких буде перебувати 
Падишах та його оточення.

У середині лютого як одне з приміщень для 
афганського Падишаха та його оточення комісія 
НКЗС розглядала будинок на Пречистенці, 20 
(належав Балашовій). Водночас Л.М. Карахан 
звертає увагу наркома А.В. Луначарського, що 
цей колись прекрасно оздоблений особняк знахо-
диться в жахливому стані. Привести його в поря-
док за короткий час неможливо, до того ж у ньому 
знаходиться школа А. Дункан, але в особняку збе-
реглися цінні меблі – шафи й буфети із чорного 
дубу, гарнітури червоного дерева й тому подібне. 
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Карахан просить сприяння щодо передачі цих 
меблів НКЗС, де їх відремонтують і використають 
для прийому Падишаха.

Карахан підкреслює водночас, що перш ніж 
вилучати меблі з музейного фонду, слід звернути 
увагу на раціональніше використання меблів в 
особняку Балашової, яка лише гине там й школі 
Дункан не потрібна. Луначарський схвалив цю 
пропозицію.

Незважаючи на те, що будинок на Софійській 
набережній радянська сторона не схвалила, афган-
ський посланець на початку березня запропонував 
поселити Падишаха саме там. Литвинов пореко-
мендував Флоринському «указати» посланцю на 
його нахабство, оскільки там проживають співро-
бітники НКЗС.

Не схвалив представник Афганістану й Моро-
зовський особняк, хоча у квітні ще продовжувався 
підбір меблів для приміщень, призначених для 
прийому Аманулли-хана.

Згідно з актами № 212 і № 250 НКЗС отримав 
для тимчасового користування такі експонати 
Державного історичного музею (далі – ДІМ) (тер-
міном до 15 червня 1928 року): канделябри (позо-
лочена бронза) (2); канделябри з малахітом (2), 
вази для фруктів на малахітових п’єдесталах (4); 
вази (позолочена бронза) (2); вази (темна бронза) 
на сірому мармуровому п’єдесталі (2); канделя-
бри в стилі Людовика ХVI на бронзових триніж-
никах (2); годинник настільний (1); канделябри 
(6); двосвічник з екраном епохи Миколи І (1); вази 
(цукерниці) для фруктів (2), меблі для вітальні в 
стилі ампір (empire), позолочені по левкасу (24 
крісла, 12 стільців, 4 столи й 2 дивани) і так далі 
(Акты 1928:222-223 об).

Але не тільки ДІМ мав поділитися своїми екс-
понатами. НКЗС також «забронював» предмети в 
таких музеях: Історичний музей – три гарнітури 
меблів (із червоного дерева, з карельської берези 
й «золотий» гарнітур), вісім килимів і дві вази; 
Третьяковська галерея – два неповних гарнітури 
із червоного дерева; Оружейна палата – дванад-
цять крісел із вітальні апартаментів спадкоємця та 
вісім гобеленів, з яких три мали особливу цінність; 
Музей витончених мистецтв – два килими, один 
з яких персидський, декілька гобеленів; Музей 
народознавства – одна книжкова шафа французь-
кої роботи червоного дерева (мав велику музейну 
цінність), одно дзеркало червоного дерева, оди-
надцять портьєр шовкових, чотири – тюлевих, 
тридцять штор, велика кількість килимових дорі-
жок, декілька гобеленів; Музей фарфору – шість 
ваз (Севр). Що стосується картин, то Головмузей 
запевнив НКЗС, що вони можуть бути надані за 

першої вимоги «в будь-якій кількості» (Опись, 
1928: 68).

Також НКЗС звернувся в Наркомпрос із про-
ханням про термінову передачу йому майна з 
особняка на вул. Кропоткінській, 20, за винятком 
однієї арматури електричної, що зображувала 
виноградну лозу, і одного пуфа з кімнати Ірми 
Дункан. Замість вилучених «розкішних меблів 
НКЗС компенсує школі звичайні меблі або неве-
лику суму коштів. Ірмі Дункан буде повернена 
вартість зробленої нею оббивки меблів в її кім-
наті» (Опись, 1928: 69).

Варто зазначити, що в 1928 році деякі музеї 
ще намагалися опиратися владі й відмовлялися 
видавати, а точніше віддавати музейні експонати. 
Так, Карахану у квітні 1928 року повідомили, 
що Музей витончених мистецтв «опирається» 
видавати НКЗС левкасні тумби, а Головнаука від-
мовляється видавати частину експропрійованих 
речей. Не дивлячись на музейні протести, Кара-
хан просить дати термінове розпорядження про 
дозвіл вивезти з музею-садиби Архангельське 
відібраний представником НКЗС позолочений 
гарнітур у стилі Людовика ХVI для обладнання 
особняка, який готують до приїзду Падишаха 
(Опись, 1928: 133).

Багато які предмети вилучалися безпосеред-
ньо з виставкових залів, «залишаючи в експозиції 
помітні порожнини ». Тому не дивно, що у червні 
1928 року (коли закінчився термін домовленості 
з НКЗС) начальник Головнауки просить розпоря-
дження Карахана про повернення «всіх художніх 
предметів, виданих музеями, і насамперед вилу-
чених з експозицій».

5 листопада 1928 року директор ДІМ пові-
домляє в НКЗС, що, не дивлячись на численні 
звернення в Народний комісаріат закордонних 
справ, більшість пам’яток Державному історич-
ному музею не повернені, а оскільки всі предмети 
мають значення для експозиційної роботи, то 
Історичний музей просить про «термінове повер-
нення всіх пам’яток <…>» (Письмо, 1928: 221).

Отримавши це звернення, в тому ж місяці Кара-
хан і Флоринський повідомляють у Центральний 
Комітет Комуністичної партії Радянського Союзу 
(далі – ЦК КПРС), що до приїзду Афганського Пади-
шаха було відремонтовано й облаштовано будинок 
за адресою Спасо-Пісковський, 10. Меблі, бронза 
й фарфор для приймальних кімнат дійсно надій-
шли з музеїв, але водночас автори послання від-
значають, що лише деяка їх частина експозиційна. 
Оскільки вказаний особняк якнайкраще відповідає 
представницьким цілям та інших подібних будин-
ків у Москві немає, а розширення міжнародних  
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контактів Радянської держави змушує звернути 
на це увагу, то НКЗС просить ЦК КПРС винести 
постанову, що закріплює за НКЗС усі відібрані 
для прийомних кімнат особняка меблі, бронзу й 
фарфор. А предмети, що мають важливе музейне 
значення, будуть замінені музеями. НКЗС бере всі 
предмети на спеціальний облік і зобов’язується 
зберігати їх у відповідному порядку.

Чимало проблем викликало розміщення Пади-
шаха та його оточення і в Ленінграді. Спочатку 
(кінець лютого – початок березня 1928 року) 
передбачалося використати із цією метою Зимовий 
палац, Шереметєвський та Єлагінський палаци. 
Шереметєвський був відхилений одразу, а що сто-
сується Зимового палацу, то, на думку організа-
торів прийому, облаштування таких апартаментів 
потребувало б значних коштів і тривалого часу.

Начальнику Протокольного відділу Т.Д. Фло-
ринському доводилося постійно підтримувати 
стосунки з афганським посланцем, під час бесід з 
яким обговорювалися всі деталі візиту Падишаха 
в СРСР. Не дивлячись на всі труднощі з облашту-
ванням Зимового палацу, за словами афганського 
посланця, Падишаха дуже вразили описи його 
приміщень.

Підготовчі роботи щодо організації візиту 
Падишаха практично завершилися до 1 травня 
1928 року.

Для прийому Падишаха в Москві був обла-
штований особняк на Софійській набережній. 
Будинок відремонтували, наповнили меблями, 
порцеляною, бронзою, килимами, прикрасили 
прапорами Афганістану й СРСР, зробили ілюмі-
націю. Мосрада впорядкувала Софійську набе-
режну, засипавши піском. До 1 травня будинок 
«очистили» від жильців, залишився тільки Литви-
нов із сім’єю. Для решти оточення Падишаха під-
готували Морозовський особняк, для прийомів – 
Второвський. Облаштування всіх трьох будинків 
складали предмети з фондів московських музеїв, 
про що говорилося вище.

Ленінградська частина програми візита Пади-
шаха в СРСР почалася 10 травня о 10 годині ранку 
із зустрічі на вокзалі, прикрашеному радянськими 
й афганськими прапорами, які теж привезли з 
Москви. Після того, як Падишах обійшов почес-
ний караул, гості перейшли в парадні кімнати, де 
Амануллі-хану були рекомендовані представники 
місцевої влади, потім всі посідали в автомобілі.

Біля привокзальної площі й обабіч усього про-
спекту «густими шеренгами» стояло населення, 
яке стримували «рідкі» ланцюжки міліціонерів. 
Не дивлячись на значне скупчення народу, поря-
док був «зразковий».

На площі Урицького війська були готові для 
параду. На розі Садової автомобіль Падишаха 
повернув на острови, щоб решта учасників візиту 
змогли зайняти місця на площі Урицького. При-
їхавши на площу, королева піднялася з дамами на 
балкон Зимового палацу, а свита розмістилася на 
тимчасових трибунах на вантажівках. Подальший 
опис зустрічі мимоволі переносить нас у часи 
блискучого Петербурга початку ХХ століття.

Вітер розігнав хмари, з’явилося сонце. 
«Стрункі колони військ заповнювали площу, видо-
вище було прекрасне й величне. Кілька хвилин по 
тому показався автомобіль Падишаха. Пануюче 
на площі мовчання змінилося громом музики, 
грали всі оркестри». Після об’їзду частин, яких 
від імені Падишаха вітав Ворошилов, Падишах і 
Ворошилов зайшли на трибуну. Почалося прохо-
дження військових частин (усього пройшло при-
близно 38 000 осіб), артилерії, танків, технічних 
частин і таке інше. У повітрі пронеслися літаки.

Після грандіозного параду гості попрямували 
до головного входу в Ермітаж, піднялися парад-
ними сходами, пройшли через анфіладу віталень 
у спеціально підготовлені для високих гостей 
апартаменти, які в минулому належали Олексан-
дру ІІ: велика біла зала, золота вітальня, будуар, 
спальня Падишаха, вбиральня, спальня королеви, 
її вбиральня, спальні 2-х принцес і принца, апар-
таменти 2-х міністрів.

«Притихлий, оголений палац, перетворений на 
музей, раптом ожив. <…> На вході караул, швей-
цари в лівреях, у столовій величезний накритий 
стіл, сервірований по-старовинному: корзини з 
крученого цукру, башні з масла, перепели, при-
крашені пір’ям. <…> позолочені крісла, лакеї 
<…> Залами лунають забуті звуки: «їх велич-
ність», «її високість принцеса», шпори, накази, 
караул» (Коллонтай, 2001: 348).

Наступного дня, 11 травня, Падишах разом із 
Караханом і Ворошиловим вирушили в Кронш-
тадт (королева в супроводі наших дам каталася 
містом і робила покупки).

12 травня протокольній службі довелося вре-
гульовувати конфлікт в Академії наук, куди 
Аманулла-хан відмовився їхати, заявивши, що 
королева хвора й він не може її залишити ні на 
хвилину. У цей час в Академії зібралися всі сорок 
три академіки на чолі з Карпинським. Коли вони 
дізналися, що Падишах не приїде, почалося рем-
ствування та обурення. «Знаємо ми ці хвороби, – 
кип’ятився якийсь старенький, – певно, в Парижі 
академію відвідав, в інших містах також, а до нас 
зайти не захотів, ми це запам’ятаємо» (Визит, 
1928:90). Наступного ранку, коли Аманулла-хан 
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з’явився в Академію, видатному сходознавцю-
індологу, іраністу, секретарю Академії наук 
С.Ф. Ольденбургу ледве вдалося зібрати 10 уче-
них. Падишах вибачився, йому показали афган-
ську колекцію насіння культурних рослин акаде-
міка М.І. Вавилова, який вручив Падишаху свої 
праці про Афганістан.

13 травня Падишах здійснив поїздку містом і 
відвідав мечеть. Перед від’їздом делегації в Крим 
А.М. Коллонтай, яка поверталася в Норвегію, від-
відала королеву з прощальним візитом.

На думку Флоринського, прийом у Ленінграді 
був організований краще, ніж у Москві, і вигля-
дав більш урочистим. А щодо приміщення, то «це 
питання було розв’язане блискуче».

Водночас ленінградці «перегнули палку» з 
охороною Падишаха. Зимовий палац весь час 
був оточений шпалерами міліції, міліція також 

постійно оточувала всі шляхи пересування Пади-
шаха. Один партійний працівник повідомив Фло-
ринському, що робітники обурені діями влади. 
Парторганізація не провела до приїзду Падишаха 
ніякої роз’яснювальної кампанії, і візит Ама-
нулли-хана дав привід для «фантастичних» контр-
революційних слухів (Визит, 1928: 90).

Висновки. Під час підготовки й проведення 
візиту Падишаха Афганістану в СРСР Г.В. Чиче-
ріну, Д.Т. Флоринському й співробітникам НКЗС 
вдалося певним чином «примирити» норми радян-
ської ідеології не тільки з європейськими, але й зі 
східними протокольними традиціями, одна з яких 
полягала у виборі приміщення та його оформ-
ленні, яке б відповідало рангу офіційного гостя. 
Саме архітектура й інтер’єр Зимового палацу 
демонстрували імперські традиції в організації 
першого візиту в СРСР глави іноземної держави.
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ХАРБІН ЯК ЦЕНТР ФОРМУВАННЯ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ 
ОРКЕСТРОВИХ ТРАДИЦІЙ ПІВНІЧНО-СХІДНОГО КИТАЮ

Стаття присвячена питанням формування західних оркестрових традицій у Північно-Східному Китаї на почат-
ку ХХ століття. Укладення в 1896 році секретного китайсько-російського договору й будівництво Харбіна як вузло-
вого центру Китайсько-Східної залізниці Російської імперії стало початком «культурно-економічного завоювання» 
Піднебесної. Зазначається, що з приходом поселенців на необжиті території Маньчжурії починається активний про-
цес проникнення та поширення європейських музичних традицій і створення необхідної інфраструктури для забезпе-
чення комфортних умов проведення культурного дозвілля жителів. Новий етап у розвитку музичної культури Харбіна 
настає з відкриттям у 1903 році Китайсько-Східної залізниці. Регулярне сполучення з Москвою відкрило нові можли-
вості для активізації гастрольних поїздок столичних музикантів і появи місцевих мистецьких закладів. Підкреслено, 
що започаткування за фінансової підтримки Китайсько-Східної залізниці в 1908 році симфонічного оркестру, очіль-
никами якого стали китайські диригенти Цзунь Цзелі й Ба Тесян, сприяло поширенню традицій європейського орке-
стрового мистецтва в культурному просторі Маньчжурії. Указана важлива роль адміністрації Китайсько-Східної 
залізниці у створенні фінансово-економічних умов для забезпечення концертно-виконавської діяльності симфонічного 
оркестру, базою якого став музично-театральний комплекс Палацу залізничників. Викладається постреволюційний 
період роботи оркестру під творчим керівництвом Е. Меттера, В.Н. Граффмана й О. Слуцького, здійснюється аналіз 
його складу й репертуарної політики. Зазначається, що саме у 20-ті роки минулого століття в Харбіні концентру-
ється потужна емігрантська спільнота високопрофесійних музикантів, котрі значно збільшили інтенсивність кон-
цертних виступів і покращили виконавський рівень симфонічного оркестру. Крім підготовки різноманітних концерт-
них програм симфонічної музики, колектив долучається до постановки опер і досягає значних результатів.

Ключові слова: симфонічний оркестр, концертна діяльність, диригент, оркестрове виконавство, західні 
традиції, Китайсько-Східна залізниця, Харбін.
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HARBIN AS A CENTER OF THE FORMATION OF WESTERN EUROPEAN 
ORCHESTRAL TRADITIONS IN NORTHEAST CHINA

The article is dedicated to the formation of Western orchestral traditions in Northeast China in the early 20th century. 
The signing of a secret Li-Lobanov Sino-Russian treaty in 1896 and the growth of Harbin as the hub of the Chinese-
Eastern Railway (CER) of the Russian Empire marked the beginning of the “cultural and economic conquest” of the 
Celestial Empire. It is mentioned that with the arrival of settlers in the uninhabited territories of Manchuria begins an 
active process of the penetration and dissemination of European musical traditions and the creation of the necessary 
infrastructure to provide comfortable conditions for the citizens’ cultural leisure. A new stage in the development of 
Harbin’s musical culture started with the opening of the Chinese-Eastern Railway in 1903. Regular railway service with 
Moscow opened new opportunities for intensifying tours of the capital’s musicians and the foundation of local artistic 
institutions. It is highlighted that the establishment of the symphony orchestra in 1908, led by Chinese conductors Tsun 
Tseli and Ba Tesian, with the financial support of the CER, contributed to the propagation of European orchestral art in 
the cultural space of Manchuria. The article points out the important role of the CER administration in securing financial 
and economic conditions to ensure the concert and performance activities of the symphony orchestra, the basis of which 
was the musical and theatrical complex of the Palace of railway workers. The post-revolutionary period of the orchestra’s 
work under the creative guidance of E. Metter, V. Graffman and O. Slutsky is elucidated, as well as the orchestra’s 
membership and repertoire policy. It is noted that it was in the very 1920s that Harbin concentrated a powerful emigrant 
community of highly professional musicians, who significantly expanded the intensity of the symphony orchestra’s concert 
and improved its performance level. Apart from preparing various concert programs of symphonic music, the orchestra 
participates in the production of operas and achieves significant acclaims.

Key words: symphony orchestra, concert activity, conductor, orchestral performance, western traditions, Chinese-
Eastern Railway, Harbin.
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Кан Ї. Харбін як центр формування західноєвропейських оркестрових традицій Північно-Східного Китаю

Постановка проблеми. Джерела формування 
оркестрової культури Північно-Східного Китаю 
безпосередньо пов’язані з Харбіном, заснування 
якого в 1898 році відкрило шлях для проникнення 
західної музики в культурний простір Піднебес-
ної. Бувши вузловим центром Китайсько-Схід-
ної залізниці (далі – КСЗ), багатонаціональне 
місто поселенців із Російської імперії в короткий 
час стає важливим осередком розвитку європей-
ських музичних традицій на теренах Китаю. Уже 
на початковому етапі будівництва Харбіна й від-
криття КСЗ розпочинається активний процес 
«культурної інтервенції» міста професійними 
митцями, котрі завдяки вигідним фінансовим умо-
вам намагаються створити необхідну музично-
театральну інфраструктуру для забезпечення 
культурного дозвілля поселенців. Особливе місце 
в музичному житті міста належить оркестро-
вому виконавству. Духова, а пізніше симфонічна 
музика набуває все більшої популярності серед 
населення та стає важливою складовою частиною 
музичного життя міста. Особлива активність у 
розвитку оркестрового мистецтва в Харбіні спо-
стерігається після революційних подій 1917 року, 
коли тисячі музикантів покинули Росію. Саме в 
цей час формується високопрофесійний колек-
тив Харбінського симфонічного оркестру, творча 
діяльність якого набуває розквіту. Актуальність 
дослідження оркестрової культури Харбіна 
пов’язана з необхідністю всебічного викладення 
чинників її становлення та розвитку на ранніх 
етапах формування, котрі не отримали належного 
розгляду в українському музикознавстві.

Аналіз досліджень. Сучасний стан досліджень 
оркестрової культури Харбіна характеризується 
певним інтересом науковців до означених проблем. 
Серед окремих робіт, присвячених безпосередньо 
історії харбінських оркестрів, необхідно виділити 
праці Г.А. Дівеєвої, Ло Чжіхуей, Лю Сюецін, Сун 
Жуйлун, Сяо Мін Цзін, в котрих основну увагу 
приділено джерелам формування Харбінського 
симфонічного оркестру. Аналізуючи їх, можна 
помітити окремі невідповідності в датах і визна-
ченні періодів формування колективу. Розглядаючи 
процес становлення оркестру, автори здебільшого 
намагаються зосередитись на хронологічних рам-
ках його розвитку, не торкаючись загальних питань 
оркестрової культури Харбіна в цілому й діяльності 
інших оркестрових колективів, котрі діяли в місті. 
Окремі історичні факти зародження оркестрів і 
культурного життя в Маньчжурії також виклада-
ються в монографіях Е.Х. Нілуса, Б.Н. Демчин-
ского, Г.В. Меліхова, А.А. Хісамутдінова й інших, 
в котрих інформація про оркестрове виконавство 
Далекого Сходу подається фрагментарно в загаль-
ноісторичному контексті.

Метою статті є комплексне дослідження 
питань становлення та розвитку оркестрової куль-
тури Харбіна на початку ХХ століття.

Виклад основного матеріалу. Розглядаючи 
процес європеїзації музично-оркестрової куль-
тури Китаю кінця ХІХ – початку ХХ століть, 
відзначимо, що крім південного «полюсу» євро-
пейської культурної «інтервенції», центром якого 
став Шанхай, не менш вагоме місце у формуванні 
західних оркестрових традицій на півночі Під-
небесної належить Харбіну. Після підписання в 
червні 1896 року кабального секретного китай-
сько-російського договору1 Росія отримала мож-
ливість завойовувати цілі області й поневолювати 
народи, «не виймаючи вістря меча, не пролива-
ючи краплі крові й навіть не брязкаючи зброєю», 
а вступ до Маньчжурії відкривав їй новий шлях 
«культурно-економічного завоювання чужої кра-
їни» (Демчинский, 1908: 82).

Одним із ключових пунктів секретного дого-
вору було створення головного адміністративного 
центру залізниці, який повинен був відігравати 
стратегічну роль у діяльності російської залізної 
дороги на території Китаю. Прийнявши рішення 
про будівництво Харбіна, царський уряд із самого 
початку створює російське поселення-автономію, 
в якому вся інфраструктура міста повинна була 
базуватись на російських зразках. На відміну від 
Шанхая Харбін будувався на абсолютно пустин-
ному місці надзвичайно швидкими темпами. Уже 
через короткий час після офіційної дати заснування 
міста (28 травня 1898 року) з’являється згадка про 
появу духового оркестру, який прибув на новобу-
дови поселення 8 квітня 1899 року разом з офіце-
рами, священниками, ветеринарами, лікарями й 
іншими фахівцями на борту французького паро-
плава «Альпійський» (Лю, 2016: 51). З того часу, 
як зазначає відомий китайський дослідник Лю 
Сюецін, оркестр виступав у Харбіні безперервно 
до початку Першої світової війни, і лише під час 
військових дій його діяльність була призупинена 
(Лю, 2016: 51). Про концерти в Харбіні свідчить 
і російський історик, агент правління товариства 
КСЗ Є.Х. Нілус. Викладаючи хронологію будівни-
цтва Китайсько-Східної залізниці й розвитку Хар-
біна за 25-річний період, він вказує, що після Бок-

1 За умовами договору Росії належало право будувати частину 
Сибірської залізної дороги на території Піднебесної імпе-
рії та здійснювати її охорону. Одночасно вона отримувала 
можливість орендувати на 15 років порт Кіао-Чао, а в разі 
війни дозволялося використання Порт-Артура й Далянваня. 
Китай зобов’язувався перевести свою армію на європейські 
стандарти, залучивши для цього російських офіцерів. Також 
у текст договору ввійшли економічні питання, котрі в пер-
спективі забезпечували Російській імперії домінування в 
Південній Маньчжурії. Своєю чергою, вступаючи в союз із 
Китаєм, Росія повинна була надавати йому допомогу на випа-
док війни з Японією (Лукоянов, 2008: 220).
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серського повстання (1901 рік) «відкрились сади з 
музикою на Комерційній вулиці й у Міському саду 
й зимові кафе-концерти» (Нилус, 1923: 137).

Крім літніх концертів на відкритих площад-
ках музика звучала й зимою в кафе. У них брали 
участь компактні ансамблі, одним з яких, ймовір-
ніше, був струнний квартет, організований ще в 
1899 році Ельмом (Лю, 2016: 51). Надзвичайно 
обмежені відомості про чеського музиканта не 
дають можливості встановити, чи була музика 
його основною професією, або він, як і інші члени 
колективу, був аматором2. У наявних джерелах ми 
знаходимо лише згадки про існування квартету, 
котрий розглядається як передвісник появи Хар-
бінського симфонічного оркестру

Визначною подією в житті новоствореного 
міста стало офіційне відкриття 14 липня 1903 року 
Китайсько-Східної залізниці. В урочистому кон-
церті взяли участь не тільки місцеві музиканти, 
але й симфонічний оркестр, запрошений зі столиці 
(Лю, 2016: 51). Організація регулярного сполу-
чення з Москвою та Харбіном створювала надзви-
чайно сприятливі умови для гастрольних поїздок 
музикантів, яких приваблювали значно кращі 
фінансові умови, ніж наявні в європейській час-
тині Російської імперії. Тому в цьому ж році трупа 
з півсотнею музикантів із Росії відвідала Харбін 
із гастролями. Для здійснення більш регулярних 
оперних вистав у березні 1903 року, ще до офіцій-
ного відкриття КСЗ, у місто прибуває зі своєю тру-
пою відомий російський антрепренер О.О. Іванов, 
«орендувавши на два роки новий театр у районі 
пристані» (Крыловская, 2021: 31). Його дебют вия-
вився надзвичайно успішним. Місцева публіка, для 
якої візит творчого колективу став першим поба-
ченням з оперою, стабільно забезпечувала аншлаги 
на всіх спектаклях, і за два тижні нового сезону 
загальний збір сягнув 12 500 рублів3. За реальним 
курсом рубля та цінами того часу зазначена сума 
представлялась надзвичайно високою та свідчила 
про безперечний фінансовий успіх.

Важливою подією в музично-культурному житті 
Харбіна стало заснування симфонічного оркестру, 
котрий за документальними джерелами починає 
свою діяльність у квітні 1908 року. Основою ново-
створеного колективу, за твердженням Лю Сюеціна, 
став російський симфонічний оркестр Амурської 
залізниці, котрий через переведення управління 
КСЗ у Харбін був переміщений на нове місце, а 
керівником призначено «начальника охорони заліз-
ниці, полковника Рідроса» (Лю, 2016: 52).

2 Як вказує Лю Сюецін, до складу колективу входили 
декілька музикантів-аматорів з-поміж лікарів залізниці, які 
брали активну участь у концертах ансамблю та формуванні 
музично-культурної атмосфери Харбіна (Лю, 2016: 51).
3 Хроника. Дальний Восток. 1903. № 67 (22 марта). С. 2.

Очевидно, що в словах китайського дослідника 
є певні неточності, котрі вимагають пояснення. 
Зважаючи на те, що керівником колективу було 
призначено офіцера охорони, однозначно йдеться 
про військовий оркестр, а саме про музикантів дру-
гого батальйону Амурської залізниці, на що вказу-
ють інші автори. Ураховуючи, що окремих симфо-
нічних оркестрів у військовому відомстві не було 
передбачено уставом, а дозволялись лише духові4 
й так звані бальні оркестри, до яких включалась 
струнна група, то в такому випадку в Харбін, ймо-
вірніше, прибув змішаний склад бального оркестру. 
За словами реформатора військово-морських орке-
стрів М.А. Римського-Корсакова, котрий розробляв 
структуру й чисельність різних типів військових 
оркестрових груп: «Бальним хором [оркестром] 
1-го розряду вважався невеликий, але повний опер-
ний оркестр, за своїм складом здатний виконувати 
будь-яку увертюру або акомпанувати оперний 
уривок; бальним хором 2-го розряду – справжній 
оркестр для танцювальної музики й легких п’єс» 
(Римский-Корсаков, 1963: 85).

Отже, ймовірно, перший концерт, який від-
бувся у квітні 1908 року, в програмі котрого про-
звучала святкова увертюра «1812 рік» П.І. Чайков-
ського, фрагменти із Симфонії № 2 «Богатирської» 
О.П. Бородіна5 й окремі сольні номери вокалістів, 
проходив за участі складу військового бального 
оркестру, струнна група якого могла бути підси-
лена місцевими музикантами-аматорами.

Прем’єрний виступ музикантів відбувався на 
відкритій літній концертній площадці «мушлі», 
на вулиці Дачжі у дворі Палацу залізничників  
(Сяо, 2016). Слід зазначити, що саме бальні орке-
стри з розширеним складом музикантів найчас-
тіше виступали літом із концертами перед горо-
дянами на відкритих сценах.

Описуючи перший виступ оркестру, Лю 
Сюецін зазначає, що до складу оркестру вхо-
дили духова група, симфонічна група, артисти 
й співаки – усього 150 музикантів, – а диригу-
вав цим зведеним колективом Цзунь Цзелі (Лю, 
2016: 52). Участь такої великої кількості вико-
навців у концерті можна пояснити виконанням 
увертюри «1812 рік», у партитурі якої використо-

4 У сухопутних військах існували три типи духових оркестрів: 
1) мідний, до якого входили тільки мідні духові інструменти; 
2) змішаний, котрий складали мідні й дерев’яні інструменти; 
3) бальні, в яких під час садових концертів використовува-
лись струнні інструменти, на котрих грали виконавці-духо-
вики. У військові духові оркестри виконавці на струнних 
інструментах окремо не приймались; якщо траплялись такі 
поодинокі випадки, то скрипаль у такому випадку повинен 
був володіти грою і на духовому інструменті.
5 Помилковим є твердження Сун Жуйлуня про наявність у про-
грамі квітневого прем’єрного концерту «уривків із П’ятої сим-
фонії О.П. Бородіна» (Сун, 2013: 70), якої насправді не існує.
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вується banda6, а іноді для надання більшої уро-
чистості й грандіозності у фінальній частині, коли 
потужно звучить російський гімн «Боже, царя 
бережи», диригенти включають хор.

Натепер надзвичайно обмеженою залиша-
ється інформація про творчість китайського дири-
гента Цзунь Цзелі, який керував оркестром на 
прем’єрному концерті й пізніше очолював його до 
приходу Ба Тесяна. Сам факт безпосередньої участі 
цих двох китайських диригентів у процесі створення 
Харбінського симфонічного оркестру на ранніх ета-
пах його становлення є унікальним, ураховуючи те, 
що західні оркестрові традиції тільки почали поши-
рюватись у музичному просторі Китаю.

Не дивлячись на наявність наукових досліджень 
з історії Харбінського симфонічного оркестру, не 
зовсім визначеним залишається його статус. Лю 
Сюецін у своїй статті зазначає, що на утримання 
колективу управління залізниці щорічно виділяло 
20 000 рублів для заробітної плати музикантам, 
і одночасно вказує на їхній напівпрофесійний 
статус (Лю, 2016: 52). Недостатнє фінансування 
оркестру було причиною того, що періодично 
він припиняв свою діяльність, а потім через дея-
кий час знову відновлював роботу. Важливу роль 
у поновленні виступів симфонічного оркестру 
після короткої перерви мало відкриття великого 
концертного залу на 1 500 місць у Палаці заліз-
ничників (будівлі залізничних зборів), який являв 
собою на той час сучасний культурно-розважаль-
ний центр із двома додатковими малими залами, 
двома просторими фоє, бібліотекою та рестора-
ном із зимовим садом (Кучина). Саме цей кон-
цертно-театральний комплекс, в якому відбува-
лись не тільки концерти симфонічної музики, але 
й проходили театральні (драматичні, опереткові, 
оперні) вистави, стає основним місцем творчої 
роботи колективу. Однак наявність відмінних 
умов для активної діяльності оркестру не гаранту-
вала йому стабільності існування під час Першої 
світової війни й революційних подій 1917 року. 
Тому в цей важкий період симфонічний оркестр 
не завжди отримувала фінансову підтримку з боку 
адміністрації залізниці, котра сама після приходу 
до влади більшовиків знаходилась у невизначе-
ному статусі.

З новою силою починає відновлюватись актив-
ність симфонічного оркестру після 1918 року, 
коли революційні події та розруха змусили кра-
щих представників творчої інтелігенції покинути 
Росію. Харбін на той час залишався фактично 
єдиним острівком, в якому зберігався традиційний 

6 Часто для посилення звучності в картині всенародного трі-
умфу вводиться повний військовий духовий оркестр, допо-
внений дзвонами й ударами великого барабана, які імітують 
гарматні постріли.

устрій дореволюційної Росії та в який через від-
сутність жорстких кордонів можна було потрапити 
без будь-яких дозволів і віз. У порівнянні із захід-
ними країнами, куди кинулися тисячі знедолених і 
заляканих емігрантів, у місті загальна обстановка 
була сприятливішою для адаптації в нових умовах 
проживання (Забияко, 2016: 22). Харбін на трива-
лий час стає центром «великого переселення наро-
дів» на Далекому Сході Росії. Тут за короткий час 
була сконцентрована потужна «діаспора» музично-
театральної інтелігенції, яку представляли кращі 
митці. Усе це давало змогу значно покращувати 
виконавський рівень творчих колективів, наповню-
ючи їх високопрофесійними музикантами.

Відновлення роботи Харбінського симфоніч-
ного оркестру сучасні дослідники пов’язують із 
двома визначними музикантами: вихідцем з Укра-
їни скрипалем Е. Меттером і В.Н. Граффманом, 
котрі за різними джерелами прибули в Харбін 
відповідно в 1918 й 1919 роках та очолили колек-
тив7. Після переїзду В.Н. Граффмана до Шан-
хаю Е. Меттер керував оркестром одноосібно до 
1923 року Про склад оркестру можна отримати 
вичерпну інформацію з афіші бенефісного кон-
церту артистів від 22 червня 1920 року, в котрій в 
алфавітному порядку вказані прізвища не тільки 
музикантів колективу, але й бібліотекаря8. Такий 
поіменний список усіх членів оркестру, котрий 
досить рідко зустрічається на афішах концертів, 

7 У роботах різних авторів існують окремі неточності й роз-
біжності в датах прибуття музикантів у Харбін і керівництва 
оркестром. Зокрема, Ло Чжіхуей вказує, що Хаім Метлер? 
(правильне ім’я та прізвище музиканта Емануїл Меттер) 
очолив симфонічний оркестр у 1918 році, а в 1919 році його 
керівником став В.Н. Гріфман (В.Н. Граффман) (Ло, 2015: 
125). У статті іншого китайського дослідника Лю Сюеціна 
зазначена інша дата (1919 рік) початку диригентської діяль-
ності Е. Меттера, а Володимир Граффман представлений як 
перший скрипаль оркестру, який після короткого перебу-
вання в Харбіні відправився з гастролями в Далянь, Шеньян, 
Тяньцзінь і в 1919 році оселився в Шанхаї, а згодом переїхав 
у США (Лю, 2016: 53).
8 Диригент Еммануїл Меттер. Струнна група: Я. Бейн 
(скрипка), В. Диппель (скрипка), М. Добринський (скрипка), 
А. Карась (скрипка), І. Китайгородський (скрипка), П. Лейзе-
рович (скрипка), А. Рейдлер (скрипка), В. Сайкін (скрипка), 
А. Столяров (скрипка), І. Халупа (скрипка), В. Хмельниць-
кий (скрипка), О. Шевцов (скрипка), П. Штраус (скрипка),  
Л. Альтман (альт), Я. Лампейтль (альт), В. Мілль (віолон-
чель), К. Ульштейн (віолончель), Й. Шпільман (віолончель),  
Ю. Дименштейн (контрабас), І. Коут (контрабас), В. Новак 
(контрабас), Б. Єселевич (бас-скрипка), Д. Колець (піаніно 
й партія арфи). Духова група й ударні: С. Безпалов (флейта),  
Е. Демидов (флейта), 3. Лакс (флейта й флейта пікколо).  
Л. Овчинніков (гобой), Н. Приходченко (гобой та англій-
ський ріжок), А. Козлинський (кларнет), І. Тисанюк (кларнет),  
Л. Альбицький (фагот), Т. Суворов (фагот), Ф. Зелінський (вал-
торна), Т. Ілісов (валторна). В. Сорокін (валторна), В. Ульян-
ченко (валторна), В. Гаврилов (труба), В. Івашків (труба),  
К. Йойо (тромбон). Я. Черніков (тромбон). А. Дмитрієв (бас-
тромбон), Б. Єременко (бас-туба), А. Копонін (литаври й 
інші ударні). Т. Пашевич (великий барабан та інші ударні).  
Інспектор оркестру А. Рейдлер. Бібліотекар В. Осрокін  
(Сун, 2013: 71).

Кан Ї. Харбін як центр формування західноєвропейських оркестрових традицій Північно-Східного Китаю
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очевидно, був пов’язаний із тим, що цей виступ 
анонсувався як «Бенефіс артистів симфонічного 
оркестру Залізничного й Комерційного Зібрань» 
(Сун, 2013: 71). У зазначеному списку налічува-
лось 13 перших і других скрипок, 2 альти, 3 віолон- 
челі, 3 контрабаси, 1 бас-скрипка, 1 фортепіано-
арфа, 3 флейти, 2 гобої, 3 кларнети, 2 фаготи,  
4 валторни, 2 труби, 3 тромбони, 1 туба. Указана 
кількість інструменталістів (41) свідчить про 
недостатню збалансованість оркестру, котрий 
суттєво відрізнявся від початкового складу, який, 
за словами Г.В. Меліхова, налічував 70 музикантів 
(Мелихов, 2003: 65).

Велика плинність оркестрантів, котрі в пошу-
ках отримання постійного місця служби зі стабіль-
ним фінансуванням часто покидали колектив, від-
правляючись в інші країни й інтернаціональний 
Шанхай, суттєво впливала на професійний рівень 
оркестру. Досить болючим виявився від’їзд трид-
цяти музикантів на чолі з Е. Меттером у 1926 році 
до Японії, куди їх було запрошено національною 
радіокомпанією м. Осаки з метою створення орке-
стру, керівником якого став Е. Меттер. У Харбіні 
роботу симфонічного оркестру з музикантами, 
котрі залишились, продовжив вихованець Петер-
бурзької консерваторії диригент О. Слуцький, 
який прибув у місто в пошуках кращого життя в 
1923 році й до переїзду Е. Меттера в Осаку разом 
із ним очолював колектив (Сун, 2013: 72).

Наявність двох диригентів, яка зустрічалась 
в оркестрі й раніше, ймовірніше, була пов’язана 
з надзвичайно великою концертною активністю 
колективу. Викладаючи концертну діяльність 
оркестру, Сун Жуйлун, спираючись на виявлені 
ним в архівах афіші й програми, вказує, що впро-
довж серпня 1924 року (239, 2410 і 2611 числа) під 
керівництвом О. Слуцького було здійснено два 
виступи й анонсовано один. Якщо перші два кон-
церти трапляються на суботу й неділю, то третій 
виступ повинен був відбутись у вівторок, у буден-
ний робочий день. Цікаво, що в програмі всіх кон-
цертів представлені різноманітні твори компози-

9 У програмі суботнього концерту 23 серпня 1924 року про-
звучали такі твори: М.І. Глінка. Увертюра з опери «Життя за 
царя»; А.К. Лядов. Балада для оркестру «Про старовину»; 
П.І. Чайковський. Фантазія до драми Шекспіра «Буря»;  
М.П. Мусоргський. Танці персидок з опери «Хованщина» 
й Сюїта «Картинки з виставки»; Р. Вагнер. Траурний марш 
з опери «Загибель богів» та Увертюра з опери «Рієнці»  
(Сун, 2013: 72).
10 Д. Обер. Увертюра з опери «Фра-Дияволо»; Е. Жіле. Базі-
кання; Л. Деліб. Сюїта з балету «Коппелія»; Е.Ф. Направник. 
Іспанський танець «Фанданго», М.І. Глінка. «Камаринська», 
В.І. Главач. «Лучина» й «Хоровод», Р. Дриго Сюїта з балету 
«Есмеральда»; Ф. Блон. «Танець гарему»; Д. Ланге. «Бабуся». 
П.І. Чайковський. «Слов’янський танець» (Сун, 2013: 72).
11 О.М. Скрябін. Симфонія № 2; В.А. Моцарт. Концертна сим-
фонія для скрипки й альта з оркестром; С.Н. Василенко. Сим-
фонічна картина «Політ відьом» (Сун, 2013: 72).

торів різних епох, крім бароко, які не дублюються 
в наступні дні. Обираючи опуси різних авторів, 
О. Слуцький не залишає поза увагою й сучасну 
музику таких різних за стилем композиторів, 
як А.К. Лядов, О.М. Скрябін, С.Н. Василенко, 
Е.Ф. Направник та інші.

За свідченням Г.В. Меліхова, концерти симфо-
нічного оркестру за рішенням Желсобу12 повинні 
були відбуватись «п’ять разів на тиждень, а духо-
вого оркестру – два рази» (Мелихов, 2003: 65).

Очевидно, що добре підібрана програма висту-
пів, котра містила не тільки великі симфонічні 
опуси відомих західноєвропейських і російських 
композиторів, але й популярну музику, «сприяла 
вихованню любові до симфонії в найширших 
верств населення Харбіна, <…> і до кінця пер-
шого сезону число відвідувачів збільшилася в 
кілька разів, а в наступні роки любителями сим-
фонії стали вже тисячі» (Мелихов, 2003: 65).

Характеризуючи значущість оркестрової 
музики для харбінців на початку ХХ століття, 
Г.В. Меліхов підкреслював, що в місті завжди 
існували оркестри й «незмінною любов’ю корис-
тувалися виступи військових духових оркестрів, 
котрі були в російських прикордонних військах, 
що знаходилися на території Маньчжурії» (Мели-
хов, 2003: 64). Однак із початком військових дій 
їхня діяльність через відправку всіх частин на 
фронт була на кілька років припинена.

За домінуючої переваги в культурному про-
сторі Харбіна західних оркестрових традицій, 
представниками яких у більшості були російські 
музиканти, котрі намагались забезпечити ком-
фортне проживання та дозвілля своїх співвіт-
чизників-переселенців, у місті існували також 
і китайські мистецькі колективи, однак їхня 
кількість була більш обмеженою. Відомо, що 
під час святкування 25-річного ювілею з нагоди 
створення КСЗ під час проведення урочистостей 
активну участь у святкових заходах взяв китай-
ський духовий оркестр, який виконав китайський 
національний гімн і неофіційний гімн Російської 
імперії «Коли славен…»13, а під звуки його супро-
воду пройшла почесна варта й учні китайських і 
російських шкіл (Мелихов, 2003: 300).

Висновки. Освоєння пустинних земель Мань-
чжурії та будівництво Харбіна відкрило шлях до 
поширення в Північно-Східному Китаї західної 
оркестрової культури, основними носіями якої 
виступали російські музиканти. З відкриттям 
Китайсько-Східної залізниці значно активізу-
ється процес формування музичної інфраструк-

12 Скорочений варіант російськомовної назви 
«Железнодорожное собрание».
13 «Коли славен наш Господь у Сіоні» написаний українським 
композитором Д.С. Бортнянським на слова М.М. Хераскова 
в 1794 році. Як неофіційний гімн Російської імперії часто 
використовувався емігрантами й білогвардійцями.
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тури міста, в якій особливе місце займають духо-
вий і симфонічний оркестри. Масова еміграція 
музикантів у постреволюційний період сприяла 
росту професійного рівня Харбінського симфо-
нічного оркестру, однак політична й економічна 
нестабільність часто ускладнювала його творчу 

діяльність. Після очолення колективу авторитет-
ними музикантами – Е. Меттером та О. Слуць-
ким – відбувається значне розширення репертуару 
й пожвавлення його концертних виступів, котрі 
займали важливе місце в культурному дозвіллі й 
музичному просвітництві жителів Харбіну.
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ОСОБЛИВОСТІ «30 КАПРИСІВ ДЛЯ ФЛЕЙТИ СОЛО» 
ЗІГФРІДА КАРГА-ЕЛЕРТА

У статті розглянуто питання особливостей «30 Каприсів для флейти соло» німецького композитора Зіг-
фріда Карга-Елерта, які є унікальними та неповторними як у творчості самого композитора, так і у світовому 
репертуарі для флейти.

Визначається роль мюнхенського майстра Теобальда Бьома та флейтиста Карла Бартуцата у виникненні 
ідеї написання цих каприсів. Зазначається, що З. Карг-Елерт був одним із активних продовжувачів ідей Т. Бьома 
у площині пошуку більш досконалих звуковиражальних і технічних можливостей флейти. Створення каприсів 
було зумовлено нагальною потребою заповнення стилістичного розриву між навчальним репертуаром і склад-
ною сучасною музикою, а також опрацювання нових технічних можливостей флейти.

Здійснено загальний огляд каприсів, зокрема теоретичний аналіз останнього – Чакони, яка зазвичай виконується 
флейтистами як концертний номер. У дослідженні виявлено певні виконавські особливості: широку палітру технічних 
прийомів, складні мелодичні лінії, жанрове та стилістичне різнобарв’я кожного капрису, сміливі підходи до викорис-
тання звукодинамічних можливостей нової конструкції флейти. Відзначено глибинне відчуття специфіки інструменту 
композитором. Порівняно особливості флейтового циклу З. Карга-Елерта з каприсами для флейти його сучасників.

Стаття спирається на використання передмови З. Карга-Елерта до «Каприсів» і додатку – «Die Logische 
Entwicklung der modernen Figuration», де композитор дає розгорнуте теоретичне пояснення опусу з акцентом на 
зв’язок із сучасним йому репертуаром.

Вперше в українському виконавському музикознавстві автором проаналізовано «30 Каприсів для флейти 
соло» німецького композитора З. Карга-Елерта, які займають важливе місце у репертуарі сучасних флейтистів.

Ключові слова: флейтова музика З. Карг-Елерта, каприси для флейти соло.
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PARTICULARITIES OF “30 CAPRICES FOR SOLO FLUTE” 
BY SIGFRID KARG-ELERT

The article considers the peculiarities of “30 Caprices for Solo Flute” by German composer S. Karg-Elert. They are 
unique and inimitable, both in the creative legacy of the composer and in the world repertoire for flute.

The role of the Munich master T. Boehm and the flutist C. Bartuzat in the emergence of the idea of writing these 
caprices has been determined in this research. The author argues that S. Karg-Elert was one of the active successors 
of T. Boehm’s ideas in the search for better sound and technical capabilities of the flute. It is noted that the creation of 
Caprices was due to the urgent need to fill the stylistic gap between the educational repertoire and complex contemporary 
music, as well as to develop new technical capabilities of the flute.

The general review of Сaprices is carried out for their wider introduction into scientific circulation of performing arts. 
In particular, the emphasis is on the theoretical analysis of the latter – Chaconne, which is usually performed by flutists as a 
concert number. The study, based on the results of the analysis of Сaprices revealed certain performance features: a wide range 
of techniques, complex melodic lines, genre and stylistic diversity of each Сaprice, bold approaches to using the sound dynamics 
of the new flute design. It is noted that the composer, creating this work, knew perfectly and felt deeply the specifics of the 
instrument. The peculiarities of the S. Karg-Elert flute cycle are compared with the Сaprices for the flute of his contemporaries.

The article is based on the use of S. Karga-Elert’s preface to “Caprice” and the appendix “Die Logische Entwicklung 
der modernen Figuration”, where the composer gives a detailed theoretical explanation of the opus with an emphasis on 
the connection with his contemporary repertoire.

For the first time in Ukrainian performing musicology, the author analyzes “30 Caprices for Solo Flute” by German 
composer S. Karg-Elert, which occupy an important place in the repertoire of modern flutists.

Key words: flute music by S. Karg-Elert, Caprices for solo flute
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Круцько О. Особливості «30 Каприсів для флейти соло» Зігфріда Карга-Елерта

Постановка проблеми. В історії флейтового 
виконавства кінця ХІХ – початку XX століть 
окреме місце займають твори для флейти Зігфріда 
Карга-Елерта (Sigfrid Karg-Elert) (1877–1933). 
Багатогранна і масштабна творчість німець-
кого композитора, піаніста, органіста і теоре-
тика визнана у західному музичному світі. Його 
органні твори часто виконуються у різних країнах 
світу, а флейтові опуси становлять невід’ємну 
частину концертного репертуару сучасних вико-
навців. Композитор приділяє значну увагу тембру 
цього інструменту, значно розширюючи його 
можливості. Флейта, реформована Теобальдом 
Бьомом, яку майстер представив світу у 1947 році, 
стала для З. Карга-Елерта втіленням його нова-
торських задумів. Натхненний тембром срібного 
інструменту, композитор створює каприси для 
флейти соло, унікальні для репертуару виконав-
ців. Ця унікальність полягає у тому, що навряд чи 
можна знайти твори, які настільки допомагають 
створити можливості для флейтистів, котрі вклю-
чають у свій репертуар складну музику.

Аналіз досліджень. Питання особливостей 
«Каприсів для флейти соло» З. Карга-Елерта 
частково висвітлено у дослідженні Л. Е. Скотт 
(Scott, 2005). Методологічного значення набува-
ють підсумки дисертації С. Дімауро (DiMauro, 
2014), у якій автор поглиблено досліджує твори 
З. Карга-Елерта для флейти та фортепіано і їх 
місце у репертуарі флейтистів. Корисним для 
роботи виявилася чи не єдина авторитетна та 
найбільш відома монографія Е. Волінджера 
(Wollinger, 1991). Вона є першою повною презен-
тацією композицій для флейти З. Карга-Елерта, 
яка виходить за рамки простого списку. Це сто-
сується не лише опублікованих творів, тобто тих, 
що друкуються та виконуються, але й композицій, 
які вважаються втраченими. Надзвичайно важли-
вою є Передмова – розгорнуте теоретичне пояс-
нення: «Die Logische Entwicklung der modernen 
Figuration» (Karg-Elert, 1919), яку Карг-Елерт 
написав до каприсів для полегшення розуміння 
авторського задуму. У ній композитор демонструє 
велику кількість прикладів простих гармонічних 
формул, на основі яких відбувається варіювання 
за допомогою  прикрас, ритмічних змін, а також 
хроматичних і композиційних  перетворень. Розу-
міння і визнання цих елементів композицій є 
одним із основних завдань Каприсів.

Варто відзначити, що «30 каприсів для флейти 
соло» З. Карга-Елерта в українському музикознав-
стві ще не розглядалися.

Мета статті – визначити характерні особливості 
«30 каприсів для флейти соло» З. Карга-Елерта.

Виклад основного матеріалу. Підйом 
музично-флейтового життя Німеччини виразився 
у творчості композитора З. Карга-Елерта.

Незважаючи на невелику кількість творів для 
флейти, які композитор написав протягом трьох 
років, «30 каприсів для флейти соло» стали 
визначними для виконавців і залишаються акту-
альними і сьогодні.

Композиторський стиль З. Карга-Елерта змі-
нювався протягом усього його життя. Бароко і 
Класицизм, виразна німецька романтична спад-
щина Й. Брамса та Р. Вагнера, імпресіоністич-
ний стиль сучасних французьких композиторів, 
а також стиль його сучасників А. Шенберга й 
О. Скрябіна – все це віддзеркалюється в опусах 
З. Карга-Елерта (Scott, 2005: 14), однак підсум-
ком етапу пошуків його власного стилю стали  
«30 каприсів для флейти соло», оp. 107 (1918–1919), 
у яких композитор використовує класичні, роман-
тичні та навіть барокові форми.

Традиції використання флейти як сольного 
інструменту мають глибокі корені в історії 
німецької флейтової музики. Яскравим прикла-
дом є Соната для флейти-соло ля мінор Й. С. Баха 
й аналогічний опус його сина К. Ф. Е. Баха, 12 
сольних Фантазій Г. Ф. Телемана. З. Карг-Елерт 
продовжує цю лінію в Каприсах, спираючись на 
виражальні засоби музичної мови початку XX 
століття. Композитор розкриває звучання соль-
ної флейти по-новому, що стало для тогочасних 
флейтистів відкриттям таких можливостей, про 
які вони раніше не могли і мріяти.

Задум написання Каприсів виник у З. Карга-
Елерта внаслідок взаємодії таких обставин: 
бажання композитора висловити нові ідеї та 
задуми, які виникли у нього із приводу знайом-
ства і подальших дружніх і творчих стосунків із 
флейтистом-віртуозом, викладачем Лейпцизь-
кої консерваторії, солістом Гевандхаузу К. Бар-
туцатом, а також прагнення продемонструвати 
розширені технічні можливості вдосконаленого 
у 1847 р. Т. Бьомом інструменту (Karg-Elert, 
1919: 2), який дуже повільно поширювався серед 
виконавців у Німеччині. Консервативно нала-
штовані музиканти та композитори Німеччини 
вважали, що він втратив специфічний флейто-
вий тембр, проте З. Карг-Елерт, навпаки, вбачав у 
флейті Т. Бьома нові технічні та звуковиражальні 
можливості. Композитор ставить перед собою 
завдання розширити музичну мову інструменту 
на найвищому рівні.

«30 каприсів для флейти соло» З. Карга-
Елерта – це цикл витончених мініатюр, популяр-
них у сучасній концертно-виконавській практиці. 
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У кожному з каприсів втілюється нова музична 
ідея, яка є ключовою і працює надзвичайно точно, 
щоб надати цілісності всьому опусу. Для флей-
тиста як виконавця на монофонічному інстру-
менті без підтримки акомпанементу проникнути 
у глибокий зміст твору – це найвищий виклик і 
найскладніше завдання. Каприси стали унікаль-
ним набором технічних, динамічних, віртуозних 
вправ як для молодих виконавців, так і для про-
фесійних флейтистів-віртуозів у всьому світі.

У травні 1919 року, коли З. Карг-Елерт завер-
шив роботу над Каприсами, він написав детальну 
Передмову, показавши необхідність належної 
практики для сучасного оркестрового та соль-
ного репертуару. «30 каприсів» – єдиний опус, 
до якого З. Карг-Елерт написав Передмову, і це 
єдине доступне джерело, що дає можливість 
зрозуміти особисте ставлення композитора до 
флейти. (Wollinger, 1991: 30). Тому її наявність є 
для нас дуже цінною.

Як пише З. Карг-Елер, Каприси створюва-
лися «з метою заповнити стилістичний розрив, 
який існує між освітнім репертуаром і складною 
сучасною музикою, а також, щоб досліджувати 
нові шляхи у техніці, яка може знадобитися із дня 
на день у якомусь новому імпресіоністському або 
експресіоністському творі» (Karg-Elert, 1919: 3).

Також композитор пояснює значущість цього 
опусу у вихованні сучасних виконавців в умо-
вах розриву між навчально-інструктивною та 
концертно-художньою літературою. Зокрема, 
автор вказує на причини виникнення Каприсів: 
«У зв’язку із нагальною необхідністю форму-
вання сполучної ланки між наявною навчальною 
літературою та надзвичайно складними части-
нами сучасних оркестрових творів Р. Штрауса, 
Ґ. Малера, А. Брукнера, М. Регера, А. Шенберга, 
М. Шилінгса, Ф. Шрекера, О. Скрябіна, І. Стра-
винського та ін.» (там само). З. Карг-Елерт акцен-
тував на тому, що саме вони мають на меті слу-
жити технічною підготовкою для флейтистів до 
виконання сучасної, більш складної для сприй-
няття музики, щоб «за допомогою прогресивних 
і спеціальних технічних труднощів досягти висо-
ких результатів, які вони вимагають» (там само).

Варто розуміти, що визначення гармонічних 
функцій є чи не основною вимогою для вирі-
шення технічних проблем, котрі виникають у 
виконавців. Це стає зрозумілим, коли розгляда-
ється арсенал техніки, який автор використовує у 
Каприсах. З погляду стилю, як зазначено у Перед-
мові З. Карга-Елерта, очевидно, що у них присут-
ній вплив Й. С. Баха та Г. Ф. Генделя (каприси 
№ 1–3), Ф. Шопена (каприси № 6–7), імпресіо-

нізму та пізнього романтизму, його сучасників – 
Р. Штрауса й А. Шенберга (каприси № 25–29). 
Хоча перша половина опусу є більш традиційною 
за основними елементами, його складність посту-
пово зростає: Каприс № 24, наприклад, є попере-
дником атонального стилю, популярного у творах 
для флейти значно пізніше – у 1950-х роках. 

Каприси різні за формою, тематизмом, тональ-
ностями, розмірами, темпами. Кожний Каприс 
у заголовку має окрему інструкцію-пояснення, 
надану для кращої інтерпретації виконавцем. 
Карг-Елерт вийшов далеко за межі того, що очі-
кувалося від опуса. Він застосував найважливіші 
технічні вимоги, сенсибілізував виконавця до 
музичних деталей і створив велику гармонічну 
глибину лише одним мелодійним інструментом, 
чим підтвердив повноту звучання флейти.

Варто зауважити, що на основі глибоких меха-
ніко-акустичних знань Т. Бьом також написав 
«24 каприси» для флейти соло оp. 26 (1852), які є 
стандартними у репертуарі флейтистів. Акцен-
туються стильові особливості музики серед-
ини ХІХ століття у використанні як форми, так 
і гармонії та ритміки. Ще одним прикладом є 
«6 каприсів» для флейти соло (1835) німецького 
флейтиста XIX століття Каспара Куммера, які є 
цінним дидактичним матеріалом для виконавців. 
Потрібно наголосити на тому, що Т. Бьом і К. Кум-
мер були флейтистами-віртуозами та, відповідно, 
створювали опуси для вираження власного розу-
міння та бачення флейти загалом. Безумовно, 
музика, написана для особистого виконання, най-
більш точно відображає його специфіку, адже 
жоден композитор-професіонал не міг би з повна 
так вникнути в усі тонкощі флейти, її технічні, 
звуковиражальні та динамічні особливості, однак 
З. Каргу-Елерту це вдалося. Натхненний звучан-
ням і можливостями нової флейти Т. Бьома, він 
сповна розкрив потенціал інструменту та втілив 
це у Каприсах.

Крім того, неоціненим досягненням для 
флейтистів є те, що З. Карг-Елерт, на відміну 
від Т. Бьома та К. Кумера, створив художні, а не 
інструктивні опуси.

Унікальні Каприси З. Карга-Елерта стали 
новим і захоплюючим викликом для виконав-
ців. Найчастіше виконується останній каприс 
№ 30, створений на основі барокової варіаційної 
форми чакони, яка становить поширені у XVII та  
XVIII століттях варіації на basso ostinato.

Чакона фа-мінор ґрунтується на чотирьох 
нотах, але за довжиною, розвитком і масштабом 
вона перевищує інші каприси та є варіаційним 
циклом, котрий складається з багатьох компози-
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ційних елементів. Початкові чотири такти пред-
ставляють тему басо-остінато, яка стане осно-
вою наступних варіацій. Вона є доволі простою 
та побудована на низхідному мелодичному русі 
по звуках верхнього тетрахорду натурального 
фа-мінору (І-VII-VI-V), інтервальна структура 
якого (в.2, в.2, м.2) збігається із фрігійським 
тетрахордом, що надає її звучанню особливого 
суворого колориту (Приклад 1).

Приклад 1. 1–4 такти Чакони.

Композиційна логіка варіаційного циклу ґрун-
тується на подальшому ускладненні теми у процесі 
її розвитку від найбільш простих і навіть примі-
тивних форм у початкових варіаціях до складних, 
насичених хроматизмами та впритул наближених 
до атональності побудов у завершальних епізодах. 
Водночас структурна та метрична основа теми 
basso ostinato та її обсяг (4 такти), як і у класичних 
орнаментальних варіаціях, залишаються без змін. 
Перетворення пов’язані з мелодичною лінією – її 
звуковисотним контуром, ритмічним малюнком, 
фактурними перевтіленнями та тонально-гармо-
нічною основою.

Варіації № 1–4 розвивають тему у класичних 
традиціях – її перегармонізація супроводжується 
поступовим ускладненням інтонаційного і рит-
мічного контуру мелодії (Приклад 2).

Приклад 2.

У Варіаціях № 5–7 змінюється фактура: одно-
голосне викладення теми поступається прихова-
ному двоголоссю, котре містить основну форму 

остінато у нижньому голосі, а також паралельне 
остінатне проведення теми у верхньому голосі 
(Приклад 3).

Приклад 3.

Варіація № 8 є втіленням ідеї варіювання дина-
мічного плану: різкі протиставлення sf і pp більш 
яскраво окреслюють її проведення теми у паралель-
ній тональності Ля-бемоль мажор (Приклад 4).

Приклад 4.

У Варіація № 9 тема остінато сплющується: 
рух по великих секундах замінюється на низхідну 
хроматичну лінію по півтонах, яка з’являється 
двічі (тт. 1, 3) через пасажі тридцять другими 
нотами (Приклад 5).

Приклад 5.

У Варіації № 13 різноманітно представ-
лено артикуляційну техніку протиставленням 
legato і staccato. Мелодичний рух шістнадця-
тими тривалостями побудовано на хроматич-
них звуках для виділення зменшеної гармонії  
(B – Cis – E – Des – Cis на сильних долях кожного 
такту), котра не тільки стає основою звуковисот-
ної лінії, але й об’єднує цілу побудову. Діапазон 
розширюється до с4 (Приклад 6).

Круцько О. Особливості «30 Каприсів для флейти соло» Зігфріда Карга-Елерта
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Фінальний характер варіації № 17 створюється 
поверненням теми остінато у своїй первинній 
формі, яка поєднана з вітруозними хроматичними 
пасажами ad libitum у максимально розширеному 
діапазоні – D4. Завершальні три такти стверджу-
ють заключну тоніку фа-мінор (Приклад 7).

Незвичайно складні мелодичні лінії, часто 
приховані під павутиною складних ритмів та 
артикуляційних подач, роблять каприси Карга-
Елерта одними з найскладніших для виконання. 
Ретельно досліджуючи позначення з Передмови, 
виконавець зможе приймати правильні стиліс-
тичні рішення щодо розуміння цих творів.

За традицією, «30 каприсів» віднесено до 
інструктивної літератури етюдного жанру, і зазви-
чай вони не виконуються у концертній практиці, 

проте це не стосується Капрису 
№ 30, який іменується у флейтистів 
«Чаконою». Будучи надзвичайно 
технічною та важкою, Чакона зача-
ровує своєю драматичністю та 
напругою. Вона представлена на 
багатьох конкурсах для демонстра-
ції майстерності та передачі глибо-
кого образно-емоційного змісту.

Висновки. Підсумовуючи 
зазначене вище, можемо стверджу-
вати, що «30 каприсів для флейти 
соло» З. Карга-Елерта викрнують 
особливу роль у репертуарі сучас-
них флейтистів, демонструючи 
унікальні жанрово-стилістичні та 
композиційні особливості.

Збігаючись із підсумком етапу 
пошуків власного індивідуального 
стилю З. Карга-Елерта, вони поєдну-
ють класичні, романтичні та навіть 
барокові засоби виразності з новою 
композиторською технікою – імп-
ресіоністською або експресіоніст-
ською, за словами самого автора 
циклу, водночас заповнюючи той 
стилістичний розрив, який існував 
між освітнім репертуаром і склад-
ною сучасною музикою.

Проведений аналіз «30 каприсів» З. Карга-Елерта 
та Передмови до сольного циклу з інструктивними 
поясненнями автора дав можливість виявити сміли-
вий новаторський підхід композитора, котрий сам 
не грав на цьому інструменті, до технічних і звуко-
виражальних можливостей флейти Т. Бьома.

Завдяки музиці З. Карга-Елерта відкрито нові 
горизонти для сучасних флейтистів, оскільки 
Каприси охоплюють майже всі технічні проблеми 
виконавців і є надзвичайно результативними.

Отже, «30 каприсів для флейти соло» З. Карга-
Елерта – приклад оригінальної композиторської тех-
ніки та глибинного розуміння специфіки інстументу.

Тема має потенціал для подальших науко-
вих досліджень і виконавсько-інтерпретаційних 
пошуків.

Приклад 6.

Приклад 7.



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

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. DiMauro, S. The Flute and Piano Works of Sigfrid Karg-Elert: An Analytical and Contextual Study: A Doctoral 

Document. Lincoln : University of Nebraska, 2014. 77 p.
2. Sigfrid Karg-Elert. 30 Capricien für Flöte allein: Opus 107: ein “Gradus ad Parnassum” der modernen Technik, 

nebst einem praktisch-theoretischen Anhang, “Die logische Entwicklung der modernen Figuration” trans. Mrs. R. H. Elkin 
(Huntsville, TX: Recital Publications, 2000. Reprint. Originally: Leipzig : Steingräber-Verlag, 1919 (PL. no. 2240).

3. Scott, L. E. Gradus ad Parnassum of modern flute technique: an explication of musical intention and design in  
30 Capricen für Flöte allein: opus 107 by Sigfrid Karg-Elert: A Dissertation ... Doctor of musical arts / Texas :  
University of Texas, 2005. 158 p.

4. Wollinger A. Die Flötenkompositionen von Sigfrid Karg-Elert (1877–1933). Frankfurt am Main: Haag + Herchen,  
1991. 122 S.

REFERENCES
1. DiMauro, S. The Flute and Piano Works of Sigfrid Karg-Elert: An Analytical and Contextual Study: A Doctoral 

Document / Lincoln: University of Nebraska, 2014. 77 p.
2. Sigfrid Karg-Elert. 30 Capricien für Flöte allein: Opus 107: ein “Gradus ad Parnassum” der modernen Technik, nebst 

einem praktisch-theoretischen Anhang, “Die logische Entwicklung der modernen Figuration” [30 Caprices for Flute solo: 
Opus 107: a “Gradus ad Parnassum” of modern flute technique, along with a practical-theoretical appendix, “The logical 
development of modern figuration”] trans. Mrs. R. H. Elkin (Huntsville, TX: Recital Publications, 2000. Reprint. Originally: 
Leipzig: Steingräber-Verlag, 1919 (PL. no. 2240) [in German].

3. Scott, L. E. Gradus ad Parnassum of modern flute technique: an explication of musical intention and design in  
30 Capricen für Flöte allein: opus 107 by Sigfrid Karg-Elert: A Dissertation ... Doctor of musical arts / Texas: University of 
Texas, 2005. 158p.

4. Wollinger A. Die Flötenkompositionen von Sigfrid Karg-Elert (1877–1933) [The flute compositions by Sigfrid  
Karg-Elert (1877–1933)] Frankfurt am Main: Haag + Herchen, 1991. 122 p. [in German].

Круцько О. Особливості «30 Каприсів для флейти соло» Зігфріда Карга-Елерта



Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 43, том 2, 202122

Мистецтвознавство

УДК 331.101.1:72.012 (075.8)
DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863/43-2-4

Альона ЛЕТЯГА,
orcid.org/0000-0003-0886-6477

аспірантка
Київського національного університету культури і мистецтв

(Київ, Україна) Lavart69@gmail.com

НОРМАТИВНІ ЗАСАДИ СУЧАСНОГО ДИЗАЙНУ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

Упродовж ХХ ст. дизайн сприймався переважно в первинному значенні терміна як проєктна художньо-твор-
ча діяльність зі створення індустріальними методами предметів, які формують простір життєдіяльності 
людини. Розроблені предмети в цьому разі мають високі споживчі й естетичні якості. Сучасне суспільство 
потребує формування нового мислення в дизайн-проєктуванні, що буде сприяти виробленню ретельного підходу 
до створення безпечного середовища для життєдіяльності людини. Розвиток середовищного дизайну в Укра-
їні повинен базуватись на результатах удосконалення законодавчої і нормативної бази. Дизайн визначається 
як сфера науково-практичної творчої діяльності, що стрімко прогресує. Дизайн органічно поєднаний з різни-
ми сферами діяльності – наукою, технікою, мистецтвом, культурою. Він залучає досягнення багатьох наук і 
соціально-детермінованих знань, а також використовує спеціальні методи та засоби проєктування. Останніми 
роками спостерігається активізація діяльності у сфері дизайну середовища, що забезпечує комплексне вирішен-
ня питань дизайн-проєктування у сфері формування гармонійного середовища. Стаття присвячена проблемі 
нормативного забезпечення дизайн-проєктування середовища в Україні. Визначено, що найбільш забезпеченою 
з позицій нормування є галузь промислового дизайну. Там діють обмеження, що контролюються на законодав-
чому рівні. У країнах Західної Європи розроблені стандарти мають переважно рекомендаційний характер та 
охоплюють усі сфери і напрями дизайн-проєктування. Останнім часом акцент змістився на визначення засад 
проєктування зовнішнього та внутрішнього середовища, в якому перебуває людина, з позицій створення рівня 
безпеки та комфорту життєдіяльності. Нові європейські стандарти можуть бути прийняті до уваги й адап-
товані до умов України та її законодавства. Наголошено, що структуроване укладання стандартів повинно 
бути затверджене на законодавчому рівні та відповідати міжнародним документам у галузі дизайну серед-
овища. Це сприятиме поліпшенню якості проєктування сучасного безпечного, функціонального та комфортного 
для людини середовища життєдіяльності. Відокремлення обов’язкових та рекомендаційних позицій дозволить 
уникнути стандартних рішень та залишить фахівцям можливість для креативного підходу в рамках збережен-
ня основних життєво важливих обмежень.

Ключові слова: нормативні засади, дизайн середовища, гуманізація середовища, стандарти проєктування.
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NORMATIVE BASIS OF MODERN DESIGN IN UKRAINE AND IN THE WORLD

During the twentieth century, design was perceived mainly in the primary meaning of the term  as a design artistic 
and creative activity to create, by industrial methods, objects that form the space of human activity. Designed objects 
in this case have high consumer and aesthetic qualities. Modern society needs to form a new way of thinking in design, 
which will contribute to the development of a more thorough approach to creating a safe environment for human life. The 
development of ecological design in Ukraine should be based on the results of improving the legislative and regulatory 
framework. Design is defined as a sphere of scientific and practical creative activity, is rapidly progressing. Design is 
organically combined with different spheres of activity – science, technology, art, culture. It attracts the achievements 
of many sciences and socially deterministic knowledge and uses special methods and means of design. In recent years 
there has been an intensification of activity in the field of environmental design, providing a comprehensive solution of 
design issues in the formation of a harmonious environment. The article is devoted to the problem of normative provision 
of environmental design in Ukraine. It is determined that the most secured in terms of standardization is the industrial 
design. There are restrictions that are controlled at the legislative level. In Western Europe developed standards are 
mainly recommendatory in nature and cover all areas and trends design. Recently, the emphasis has shifted to define the 
basics of design of the external and internal environment in which a person is, from the standpoint of creating a level 
of safety and comfort of living. New European standards can be considered and adapted to the conditions of Ukraine 
and its legislation. Noted that the structured conclusion of the standards should be approved at the legislative level and 
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consistent with international instruments in the field of environmental design. This will contribute to improving the quality 
of design of modern safe, functional and comfortable for human habitat. Separation of mandatory and recommendatory 
positions will allow to avoid standard solutions and leave the opportunity for professionals for creative approach within 
the preservation of basic vital constraints.

Key words: regulatory framework, environmental design, humanization of the environment, design standards.

Актуальність теми. Упродовж ХХ ст. дизайн 
сприймався переважно в первинному значенні 
терміна  як проєктна художньо-творча діяльність 
зі створення індустріальними методами пред-
метів, які формують простір життєдіяльності 
людини. Розроблені предмети у цьому разі мають 
високі споживчі й естетичні якості. Останніми 
роками спостерігається активізація діяльності у 
сфері дизайну середовища, що забезпечує комп-
лексне рішення питань дизайн-проєктування у 
сфері формування гармонійного середовища. 
Таким чином, об’єктами дизайну виступають не 
тільки різноманітні промислові вироби (облад-
нання, техніка, меблі, посуд, одяг тощо), а також 
елементи і системи середовища життєдіяльності 
людини. Це зумовило формування класифікації 
дизайну: дизайн промислових виробів, дизайн 
середовища, графічний дизайн, дизайн соціально-
культурної сфери тощо.

Натепер очевидні такі проблеми розвитку 
дизайну середовища в Україні, як: низький сту-
пінь розробки нормативних питань проєктування 
та їх невідповідність потребам соціально-еко-
номічного розвитку, науково-технічним досяг-
ненням, тенденціям гуманізації навколишнього 
середовища; недостатнє висвітлення проблема-
тики вітчизняного середовищного дизайну у зако-
нодавчих і нормативних актах України.

Таким чином, питання формування нормативної 
бази у сфері дизайну середовища є нагальною потре-
бою. Визначення її змісту і характеру застосування 
сприятимуть творенню гармонійного середовища в 
контексті потреб розвитку суспільства.

Ступінь дослідженості проблеми. Дизайн 
визначається як сфера науково-практичної твор-
чої діяльності, що стрімко прогресує. Дизайн 
органічно поєднаний з різними сферами діяль-
ності – наукою, технікою, мистецтвом, культурою. 
Він залучає досягнення багатьох наук і соціально-
детермінованих знань, а також використовує спе-
ціальні методи та засоби проєктування. 

Саме цим широким колом питань визнача-
ється вибрана для розгляду тематика. Частково 
проблеми торкаються різних галузей знань. Най-
більш детально питання розглядаються в працях з 
ергономіки (Мироненко, 2007), саме там присутні 
визначені стандарти – ергономічні показники. 
Те ж можна зазначити і про роботи з екодизайну 

(Уваров, 2015; Свірко та ін., 2016). Слід звернути 
увагу на «Програму комплексної стандартизації в 
галузі дизайну та ергономіки на 1997–2002 рр.» 
(Свірко, 2012), що розроблена Українським НДІ 
дизайну та ергономіки. У рамках цієї програми 
створена нормативна база у сфері дизайну та 
ергономіки, встановлено її відповідність міжна-
родним стандартам, вимогам директив Європей-
ського Союзу в цій сфері. Основною метою про-
грами визначено поліпшення якості продукції та 
її конкурентоспроможності, а також підвищення 
якості середовища життєдіяльності людини, умов 
та безпеки трудової діяльності. Однак розробле-
ний пакет стандартів торкався питань дизайн-
ергономічного проєктування промислових виро-
бів і методики оцінювання їхньої якості. Окремо 
розглядаються питання доступності середовища 
(Методичні рекомендації щодо впровадження 
принципів універсального дизайну, 2015). 

Інклюзивні простори мають стати реальністю 
(Конвенція ООН про права інвалідів, 2006). 

Виклад основного матеріалу. Головне 
завдання дизайну полягає у формуванні цілісного, 
зручного, гармонійного й естетично виразного 
середовища життєдіяльності людини, а також у 
створенні його окремих елементів. За сучасних 
умов у процесах організації гармонійного пред-
метно-інформаційного простору задіяні різно-
манітні фахівці – дизайнери, ергономісти, психо-
логи та ін. Актуальним у їхній спільній діяльності 
є практична реалізація «людського чинника». 
Велика кількість теоретичних праць, експери-
ментально-прикладних і проєктних розробок, 
активний розвиток нових напрямів (ергодизайну, 
екодизайну, вебдизайну та ін.), збільшення можли-
востей безпосереднього впливу дизайну на якість 
життя генерує потребу в систематизації засад 
проєктної дизайнерської діяльності, що визна-
чають основні фактори розвитку як світового, 
так і вітчизняного дизайну. Нормативне забезпе-
чення робіт у галузі дизайну та ергономіки має 
на меті створення та розвиток відповідної норма-
тивної бази, її гармонізацію з вимогами директив 
Європейського Союзу, міжнародних стандартів, 
а також розроблення необхідних нормативних 
актів з проблем ергодизайнерської діяльності. 
Важливу роль нині відіграє в цьому процесі Тех-
нічний комітет зі стандартизації в галузі дизайну 
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й ергономіки (ТК-121), який був створений на 
базі Українського НДІ дизайну та ергономіки. 
Була відзначена активізація робіт з нормативного 
забезпечення в галузі дизайну та ергономіки у 
сучасній світовій практиці, що досить наглядно 
підкреслює ефективність цього напряму стандар-
тизації як форми регулювання діяльності у сферах 
виробничо-технічних, торгово-економічних, соці-
альних та інших відносин, пов’язаних насамперед 
з людським чинником.

У перші роки незалежності України у сфері 
дизайну й ергономіки діяли 64 стандарти – з них 
тільки 21 у цивільній сфері. Серед них тільки один 
мав статус державного – на терміни і визначення 
(Дизайн і ергономіка. Терміни та визначення 
основних понять, 2013). Вступ України до СОТ 
зумовив необхідність активізації робіт з вирі-
шення завдань гармонізації національних стан-
дартів з міжнародними, також була встановлена 
інформаційна взаємодія з країнами-членами СОТ. 
Важливим є факт принципових відмінностей ста-
рої, державної системи стандартизації України від 
міжнародної – це статус стандартів. Міжнародні 
стандарти є добровільними. Залишки ГОСТів, що 
досі застосовуються в Україні, містять переважно 
обов’язкові вимоги. Новим національним стан-
дартам був наданий добровільний статус відпо-
відно до міжнародних підходів. Однак перехід на 
принцип добровільного використання стандартів 
потребує розширення законодавчого регулювання 
питань безпеки та якості продукції (Свірко та ін., 
2014). Окремої уваги заслуговують ергономічні 
вимоги, що викладені в ДБН, адже вони стосу-
ються виключно геометричних параметрів про-
стору. В них регламентуються розміри меблів, 
обладнання, відстані між предметами, що зумов-
лені антропометричними параметрами. Крім того, 
значна частина параметрів враховує потреби ство-
рення санітарно-гігієнічних умов середовища, 
придатних для різних процесів життєдіяльності 
людини. До них належать показники екологіч-
ної якості середовища, рівень шуму, «візуальне 
забруднення» та ін. Протягом певного часу в 
Європі, особливо в історичних містах, формува-
лись так звані дизайн-коди. Насамперед вони були 
націлені на збереження аутентичного середовища. 
Однак вони враховували і загальний комфорт 
міського середовища. Останніми роками акцент 
перемістився на визначення проєктних принципів 
забезпечення середовища, що буде сприяти збере-
женню здоров’я громадян. Вони оформлюються 
у спеціальні стандарти, що використовуються у 
дизайн-проєктуванні. Стандарти являють собою 
спеціально розроблені довідкові посібники, що 

використовуються на всіх етапах дизайн-про-
єктування, сприяючи його полегшенню та сис-
тематизації (Гармонизированные стандарты 
(согласованные европейские стандарты, европей-
ские нормы) Harmonised Standards, 2021). Стан-
дарти мають рекомендаційний характер, тим не 
менш професіональні проєктувальники суворо 
дотримуються викладених у них вказівок. Незва-
жаючи на те, що деякі документи дають досить 
чіткі критерії певних рішень (наприклад, стосовно 
елементів вулично-дорожньої мережі), проєкту-
вальники мають вибір – застосовувати стандартні 
рішення або на їх основі створювати свої. Стан-
дарти мають чітко опрацьовану загальну базу, що 
являє собою стратегію розвитку об’єкта проєк-
тування. Для міського середовища це може бути 
генеральний план. Процес проєктування серед-
овища в різних країнах відбувається по-різному, 
але загальні принципи схожі завдяки аналогічним 
завданням. Насамперед слід відзначити пріоритет 
людини як суб’єкта міського життя: у сучасних 
містах пішоходи і велосипедисти (рідше – паса-
жири громадського транспорту) визначаються як 
головні цільові групи системи благоустрою. Авто-
мобілісти отримують певні обмеження: зниження 
швидкості на дорогах, переобладнання паркуваль-
них просторів у громадські, введення податків на 
завантаженість доріг та ін. Крім того, велика увага 
приділяється безпеці пішохода. Проєктні роботи 
обов’язково розпочинаються з передпроєктного 
аналізу, а завершуються проведенням оцінки 
змін простору. На поточний момент провідні сві-
тові стандарти охоплюють широке коло питань, 
оскільки дизайн середовища існує не сам по собі, 
він є невід’ємною частиною будівництва і загаль-
номіського проєктування. Найбільш важливим є 
те, що вони орієнтовані на питання здоров’я і бла-
гополуччя людей та засновані на принципах Urban 
Health (міське здоров’я). Нині існує шість міжна-
родних практик: BREEAM – метод екологічної 
оцінки будівель; LEED – стандарт будівництва та 
проєктування; FITWELL – система сертифікації 
будівель; WELL – стандарт будівництва та про-
єктування; HEALTHY STREETS – підхід до ство-
рення здорових вулиць; ACTIVE DESIGN – під-
хід до створення активного міського середовища. 
Серед указаних стандартів найбільшої уваги в 
межах вибраної теми заслуговують два останні. 
Активний дизайн – це набір принципів побудови 
і планування, які сприяють фізичній активності. 
Активний дизайн у будівлі, ландшафтному або 
міському дизайні забезпечує фізичну активність 
людини в повсякденному житті. Активний дизайн 
залучає містобудівників, архітекторів, інженерів  
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транспорту, фахівців громадської охорони здоров’я, 
лідерів громад та інших фахівців у створенні місць, 
які стимулюють фізичну активність як невід’ємну 
частину життя. Більшість дизайнерів використо-
вують принципи «активного дизайну» в проєктній 
діяльності, але не відносять себе безпосередньо до 
цього напряму. Тим не менш вони також дбають 
про продуктивне життя своїх будинків і екологічні 
наслідки їх будівництва та функціонування. Center 
for Active Design (Центр активного дизайну) – неко-
мерційна організація, що використовує дизайнер-
ські рішення для розвитку здорових співтовариств 
у Нью-Йорку з 2013 року. Ця організація підпо-
рядковується мерії Нью-Йорка та на 60% фінансу-
ється з приватних фондів, а на 31,2% – з державних 
коштів (Center for active Design, 2021).

Ключовими напрямами діяльності Center for 
Active Design визначені такі як: застосування 
міждисциплінарного підходу і перенесення 
досліджень у практичні дизайнерські рішення; 
створення і реалізація ініціатив, що відповіда-
ють унікальним запитам спільнот. Натепер Center 
for Active Design сформована 21 рекомендація з 
проєктування, що в кінцевому результаті впли-
ває на фізичне здоров’я і соціальні взаємодії 
населення. Крім цього, Центр провів масштабне 
дослідження впливу місць застосування праці на 
здоров’я людини в партнерстві з Американською 
спільнотою дизайнерів інтер’єрів і компаніями 
Steelcase і Perkins + Will. У галузі функціональних 
типів будівель і споруд продукти Center for Active 
Design (Центру активного дизайну) охоплюють 
усі типи – від інфраструктурних об’єктів і функ-
ціонування спільнот до будівель з комерційними, 
соціальними і житловими функціями. Стосовно 
масштабу продукти Центру активного дизайну 
регулюють міські квартали, прибудинкові терито-
рії, окремі будівлі, поверхи і приміщення, а також 
торкаються питань здорового проєктування окре-
мих робочих місць. Посібники Center for Active 
Design загалом відповідають викликам зростання 
хронічних захворювань у XXI столітті і змінюють 
міське середовище відповідно до цих викликів. 
Ключовими завданнями посібників можна вва-
жати: розвиток змішаного землекористування 
та управлінням ним у межах району міста; ство-
рення об’єктів інфраструктури і будівель, що 
сприяють підвищенню фізичної активності міс-
тян і знижують ризики в місті; збільшення сту-
пеня доступності громадських просторів, що 
підвищують добробут жителів і поліпшують їхнє 
здоров’я. Центром активного дизайну був розро-
блений комплекс рекомендацій до проєктування 
інтер’єрів будівель і кварталів міста відповідно до 

принципів здорового міського середовища (Design 
guidelines for buildings, premises, individual streets 
and neighborhoods, 2021). Посібники з розробки 
міського дизайну та дизайну будівель і приміщень 
регулюють загалом 21 категорію просторів і/або 
об’єктів міського середовища, а також інтер’єрів 
будівель і окремих приміщень. “Healthy Streets” 
(Здорові вулиці) (Healthy Streets, 2021) – це нау-
ково обґрунтований підхід до створення більш 
екологічно стійких, привабливих і доступних для 
всіх міських просторів. «Здорові вулиці» були 
розроблені в 2011 році Люсі Сондерс – фахівцем 
у сфері охорони здоров’я, урбаністом і транспорт-
ним планувальником. Програма була допрацьо-
вана в експертному середовищі, а потім уже при-
йнята: спочатку на рівні Агентства транспорту 
Лондона, а згодом і мером Лондона як ключова 
оптика розвитку міста в найближчі 25 років. Зараз 
Л. Сондерс займається інтеграцією транспорту і 
системи охорони здоров’я Лондона у співпраці 
з Агентством транспорту Лондона, районними 
та громадськими правозахисними організаці-
ями. У 2014 році Агентство транспорту Лондона 
стало першим транспортним органом у світі, який 
опублікував План дій у галузі охорони здоров’я. 
План був також написаний Сондерс, яка згодом 
очолила процес його трирічної реалізації. Мето-
дологія підходу «Здорові вулиці» базується на 
десяти ключових індикаторах, що забезпечують 
створення привабливих, безпечних і інклюзив-
них міських просторів: доступність для різних 
верств населення; простоту перетину; захист від 
сонця і негоди; місця для відпочинку; на вулиці 
не дуже шумно; жителі вибирають активне пере-
сування; люди відчувають себе в безпеці; є чим 
зайнятися; розслаблена обстановка; чисте пові-
тря. Суть принципів підходу «Здорові вулиці» 
визначається такими діями (Guide to the Healthy 
Streets Indicators, 2021): пішоходами можуть бути 
представники будь-яких шарів суспільства – зао-
хочення фізичної діяльності та соціальної взаємо-
дії, розвиток місцевих співтовариств; на вулиці 
передбачені місця для відпочинку – співпраця зі 
здоровим вибором та підтримка пішоходизації та 
використання велотранспорту; жителі вважають 
за краще ходити пішки, їздити на велосипеді і 
користуватися громадським транспортом – вста-
новлення пріоритету пішоходів і велотранспорту 
та зниження використання приватного автомо-
біля; люди відчувають себе в безпеці – управління 
автомобільним рухом, щоб люди могли почува-
тися безпечно в міському середовищі; міський 
простір, що дозволяє відчувати себе розслаблено – 
створення вуличного середовища, що не викликає 
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занепокоєння, тривогу, негативні емоції; на вулиці 
не дуже шумно – зниження шуму від дорожнього 
руху, що впливає на здоров’я, рівень стресу та 
благополуччя містян; вулиця обладнана зруч-
ними переходами – усунення фізичних бар’єрів 
та створення комфортного та безпечного серед-
овища для користування простором; на вулиці є 
де сховатися від сонця і негоди – створення захи-
щених просторів для закриття від сонця і дощу, 
зниження температури у місті; чисте повітря – 
якість повітря створює вплив на здоров’я кожної 
людини, але особливо це стосується деяких най-
більш вразливих груп населення – дітей та людей, 
у яких вже є проблеми зі здоров’ям; на вулиці є на 
що подивитися і чим зайнятися – вуличне серед-
овище повинне візуально приваблювати людей і 
стати поводом для використання інфраструктури 
міста. В інструментарії «здорових вулиць» перед-
бачено три способи проведення оцінки. Інструк-
ція до індикаторів здорових вулиць (Guide to the 
Healthy Streets Indicators) являє собою інструмент 
якісної оцінки, узагальнюючий основні аспекти 
десяти індикаторів здорових вулиць з використан-
ням питань як підказок. Його потрібно викорис-
товувати на ранніх стадіях процесу розробки про-
єкту. Чек-лист “Healthy Streets Check for Designers, 
HSCD” (Здорові вулиці) (Healthy Streets Check for 
Designers (HSCD), 2021), що розроблений для місь-
ких дизайнерів і транспортних планувальників, 
містить 31 розрахунковий показник, що вбудова-
ний в електронну таблицю посібника користувача. 
Цей інструмент застосовується на ділянках вулиці 
однакової форми і з єдиною функцією. По кожному 
індикатору є чотири варіанти оцінки (три бали – 
у разі кращого результату, нуль – у разі гіршого). 
Загальний результат формується із суми балів. 
Серед переваг чек-листа слід визначити таке: про-
ведення оцінки не потребує певної кваліфікації; 
вона базується на кількісних даних, а не на сприй-
нятті обмеженою вибіркою людей; доступність; не 
вимагає великої кількості часу для обробки; відо-
бражає потреби людей, які сприймають вулицю 
недоступною або некомфортною; може бути запо-
внений на етапі розробки схеми проєкту.

Однак необхідно враховувати і специфічні 
обмеження: чек-лист не відображає повною 

мірою зміни, оскільки враховує тільки кількісні 
параметри і бере до уваги тільки ті, на які може 
вплинути міський дизайнер або проєктувальник; 
повинен бути застосований до кожної ділянки 
вулиці окремо; результати (бали) можуть бути 
неточно трактовані, якщо розрахунки будуть про-
водитись окремо для порівняння різних вулиць. 
Сучасне суспільство потребує формування нового 
мислення в дизайн-проєктуванні, що буде сприяти 
виробленню більш ретельного підходу до ство-
рення безпечного середовища для життєдіяль-
ності людини. Розвиток середовищного дизайну 
в Україні повинен базуватись на результатах удо-
сконалення законодавчої і нормативної баз.

Висновки. Таким чином, у нормах повинні 
бути відображені: стандарти екобезпеки – виклю-
чення чи максимальне зниження навантаження 
на природне середовище; санітарно-гігієнічні 
вимоги – безпека проєктного рішення для людини 
в процесі експлуатації об’єкта; ергономічні 
вимоги – зумовлені антропометричними пара-
метрами людини; естетичні вимоги – зазначення 
принципів ставлення для наявного середовища 
та відповідності загальнокультурним потребам; 
вимоги доцільності – врахування соціального й 
економічного контексту реалізації прийнятого 
проєктного рішення.

Також важливо визначитись з пріоритетом 
визнання нормованих параметрів, обов’язковістю 
їх врахування – на рівні рекомендацій та на рівні 
законодавчої відповідальності. На наш погляд, 
параметри, що безпосередньо стосуються без-
пеки життя та здоров’я людини, повинні стати 
обов’язковими для врахування в дизайн-про-
єктуванні. Структуроване укладання стандар-
тів повинно бути затверджене на законодавчому 
рівні та відповідати міжнародним документам 
у галузі дизайну середовища. Це буде сприяти 
поліпшенню якості проєктування сучасного без-
печного, функціонального та комфортного для 
людини середовища життєдіяльності. Відокрем-
лення обов’язкових та рекомендаційних позицій 
дозволить уникнути стандартних рішень та зали-
шить фахівцям можливість для креативного під-
ходу в рамках збереження основних життєво важ-
ливих обмежень.
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ІНІЦІАТИВА «ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ» 
У ВЕКТОРІ ПОШИРЕННЯ КИТАЙСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ

У статті проаналізовано культурну складову частину стратегічної ініціативи китайського уряду «Один 
пояс – один шлях». Встановлено, що цей економічний і промисловий проєкт планувався як продовження традицій 
давнього Шовкового шляху, проте у ХХІ ст., окрім торгових інтересів, він є вагомим чинником культурної співп-
раці. Досліджені механізми використання «м’якої сили» як наслідку розповсюдження інформації про цивілізацій-
ні досягнення КНР у світі. Важливими частинами цих процесів стали увага до політики ЗМІ, навчальні обміни 
студентами, звернення до джерел китайської філософії, вивчення місцевої мови тощо. Водночас у поширенні 
цінностей Піднебесної чимале значення надається традиційній східній медицині, яка перетворилася на своє-
рідний «бренд» і демонструє комерційний потенціал. Хоча програма «Один пояс – один шлях» була розрахована 
насамперед на економічну співпрацю, співробітництво в освітній сфері стало важливою ланкою у налагоджені 
міждержавних зв’язків на маршруті майбутніх транспортних коридорів. Надалі взаємний обмін між східною 
і західною культурами буде ще більше зміцнюватися: поняття «гармонія», «доброзичливість» і «моральність» 
стане не тільки основою східної культурної угоди, але і загальним набутком цивілізації. Це дасть можливість 
поглибити культурне співіснування і пом’якшити культурні відмінності.

Зміцнення культурних обмінів між різними національностями та подальше зростання впливу китайської культу-
ри може надалі сприяти з’єднанню традицій і мудрості Піднебесної із глобалізаційним процесом побудови людської 
спільноти. Розуміння китайських звичаїв має велике значення для подальшого будівництва системи «Один пояс – один 
шлях» і зміцнення відносин між Китаєм та іншими країнами. У статті окремо наголошено на позитивній практиці, 
яка може бути корисною Україні для зміцнення державності після початку у 2014 р. російсько-української війни.

Ключові слова: «Один пояс – один шлях», Китай, культура, традиційна медицина, «м’яка сила»,китайські 
цінності.
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The article analyzes the cultural component of the Chinese government’s strategic initiative “One Belt – One Road”. It 
is established that this economic and industrial project was planned as a continuation of the traditions of the ancient Silk 
Road. But in the XXI century, in addition to trade interests, it is an important factor is cultural cooperation. The mechanisms 
of using “soft power” as a consequence of the dissemination of information about the civilizational achievements of China in 
the world have been studied. Important parts of these processes were attention to media policy, student exchanges, sources of 
Chinese philosophy, learning the local language etc. At the same time, in the dissemination of the values of the Celestial Empire, 
considerable importance is attached to traditional Eastern medicine, which has become a kind of “brand” and demonstrates 
considerable commercial potential. Although the “One Belt – One Road” program was designed primarily for economic 
cooperation, but collaboration in the field of education has become a necessary link in establishing interstate relations along 
the route of future transport corridors. In the future, the mutual exchange between Eastern and Western cultures will be further 
strengthened: the concepts of “harmony”, “friendliness” and “morality” will be not only the basis of the Eastern cultural 
agreement, but also the common heritage of civilization. This will deepen cultural coexistence and mitigate cultural differences.

Strengthening cultural exchanges between different nationalities and further increasing the influence of Chinese 
culture can further help to reconcile the traditions and wisdom of the Celestial Empire with the globalization process of 
building a human community. Understanding Chinese customs is important for further building “One Belt – One Road” 
and strengthening relations between China and other countries. The article emphasizes the positive practice that can be 
useful for Ukraine in strengthening statehood after the beginning of the Russian-Ukrainian war in 2014.
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Ло Сяо. Ініціатива «один пояс, один шлях» у векторі поширення китайських цінностей

Постановка проблеми. Активний розвиток 
Китайської Народної Республіки (далі – КНР) 
призвів до зростання її економічного впливу на 
ринках інших азійських і європейських країн й 
Америки. Це призвело до збільшення товарних і 
транспортних потоків, але також інтенсифікувало 
взаємні контакти між державами, чужими та від-
даленими у культурному плані. Тож актуальним 
завданням для китайської влади стала не тільки 
активізація своєї господарської присутності, але 
також ознайомлення з тисячолітніми надбаннями 
легендарної цивілізації. Ухвалені на державному 
рівні рішення сприяли поширенню й ознайом-
ленню із культурною спадщиною КНР, ознайом-
ленню з її цінностями та надбаннями. Цей про-
цес потребує докладного вивчення, тому що досі 
належно не висвітлений в українській історіогра-
фії. Додаткової актуальності ця проблема набуває 
з огляду на вітчизняні контексти. Хоча Україна не 
приєдналася до проєкту «Один пояс – один шлях», 
«відголоски» китайської політики у нас відчутні й 
також потребують детального розгляду.

Аналіз досліджень. Ініціативі «Один пояс – 
один шлях» присвячено кілька ґрунтовних сту-
дій, покликаних дослідити цю програму з полі-
тичного, економічного, культурного погляду. 
Зокрема, докладний аналіз торгових амбіцій Під-
небесної та імовірних наслідків їх впровадження 
у світі здійснила Л. Українець (Українець, 2009). 
Дослідниця зауважила, що формування основних 
транспортних коридорів дасть змогу розширити 
експорт і ринки збуту продукції та послуг. Міжна-
родно-правовові аспекти реалізації проекту «Один 
пояс – один шлях» докладно проаналізував В. Кік-
тенко (Кіктенко, 2018). Т. Вінтер вивчав методи 
культурної дипломатії, дійшовши висновку про 
те, що ініціатива нового «Шовкового шляху» – це 
історія зв’язків, яка дозволяє країнам стратегічно 
реагувати на зміни геополітики регіону. Її куль-
турна складова частина – використання минулого 
як засобу для створення конкурентних переваг 
китайсько-орієнтованої економіки (Winter, 2016). 
Водночас позитивно охарактеризовано культурну 
складову частину «Одного поясу – одного шляху» 
у китайських дослідженнях. Так, А. Куо та 
К. Ванг простудіювали вплив традиційної китай-
ської медицини (унікального здобутку китайської 
культури), на глобальне сприйняття Піднебесної: 
глибока універсальна цінність має велику прива-
бливість для інших країн (Huо, Wang, 2015) К. Ку 
у своїй статті розглянув складні аспекти співіс-
нування англійської та китайської мов у закладах 
освіти (Qu, 2018). Для безстороннього огляду про-
понованої проблематики використано публікації 

інших дослідників (Алымкулова, 2021, Бердыев, 
Нуреттин, 2020, Каспрук, 2017), що дасть змогу 
простежити дискусію щодо ціннісного аспекту 
нової стратегії КНР.

Мета статті – проаналізувати ініціативу «Один 
пояс – один шлях» як можливість поширення та 
популяризації китайської культури у світі.

Виклад основного матеріалу. У 1990 р. Джо-
зеф Ней, професор Гарвардського університету, 
вперше розробив концепцію «М’якої Сили» (Soft 
Power), відповідно розділивши урядову владу на 
жорстку і м’яку. До першої належать тверді прин-
ципи економічної політики, ресурсної сили, вій-
ська та науково-технічних корпорацій. М’яка сила 
належить до невидимого впливу, що виробляється 
країною через залучення політичної системи, 
привабливість культурних цінностей і національ-
ного іміджу, що примушує інших дотримуватися 
встановлених цілей. Культура – це основний зміст 
Soft Power (Алымкулова, 2021: 123). М’яка сила у 
вузькому сенсі належить до культурної «експан-
сії», у сучасній інформаційній епосі вона стає все 
більш відчутною. Зокрема, опрацьовуючи тенден-
ції розвитку міжнародних відносини у ХХІ ст. та 
концепт зіткнення цивілізацій, чимало американ-
ських політологів вважали, що часи «жорсткості» 
із простим прагненням до перемог у військовій, 
економічній і політичній площинах минула. Саме 
культура та цивілізаційні досягнення стали пере-
важати у міждержавній конкуренції і, як важлива 
«м’яка сила», вони є основоположним фактором 
переваги (Winter, 2016: 20).

У нинішню епоху культура справді стає джере-
лом не тільки згуртованості та творчості, але й важ-
ливим аспектом національної всеосяжної влади. 
Так, частка індустрії культури у США у націо-
нальній економіці чверть століття тому посідала  
12 позицію, а станом на 2015 р. піднялася на  
4 місце. Американська індустрія кіно і телебачення 
стала проєктом, що приносить прибутки, одні з най-
більших у світі (зіставні з аерокосмічною промис-
ловістю та сучасним електронним виробництвом). 
Чверть із найбільших компаній США – це підпри-
ємства, які працюють із культурним продуктом. 
Американські інвестори контролюють виготов-
лення 75% телевізійних програм у світі, і в деяких 
країнах частка американського культурного про-
дукту на телебаченні становить понад 60% ефіру. 
Загальний обсяг виробництва американських філь-
мів становить лише 6% від світового, але його при-
бутки на кіноринку свого часу досягали 80% (Huо, 
Wang, 2015: 534–536). Такі міцні позиції дозво-
ляли впливати на суспільну думку, формувати уяв-
лення і, відповідно, цінності. Китайська влада уже  
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тривалий час надає великого значення своїм ЗМІ, 
які працюють іноземними мовами, що дозволяє 
краще контролювати уявлення про Піднебесну для 
зарубіжної аудиторії. Завдяки ним Китай отримує 
широку аудиторію для освітлення не тільки зустрі-
чей високопоставлених китайських керівників із 
їхніми закордонними колегами, а й набагато краще 
висвітлення китайських проєктів по всьому світу. 
Головне державне інформаційне агентство «Сінь-
хуа» розширило свою мережу до 170 міжнародних 
офісів і до 2020 р. вело 200 програм для іноземців 
(Qu, 2018: 254–255).

На шляху до зміни культурної політики у світі, 
на думку китайського уряду, повинна стати ініці-
атива «Один пояс – один шлях». Згідно із форму-
лою цей новий «Шовковий шлях» об’єднає КНР із 
Західною Азією, пізніше – із європейськими краї-
нами через держави Центральної Азії (ідеться про 
сухопутні коридори) (Бердыев, Нуреттин, 2020). 
Інші частини проєкту («Морський шовковий шлях 
ХХІ століття») будуть реалізовані через країни Пів-
денно-Тихоокеанського регіону, Південно-Китай-
ського моря та Індійського океану. Середовище, 
яке повинно бути створене цими двома коридо-
рами, демонструє реальні обсяги задуманої стра-
тегії: одночасно із континентальним і морським 
«шовковими шляхами» з’явиться велике коло, у 
якому три континенти (Азія, Європа й Африка) 
можуть трансформуватися у єдиний економічний 
простір (Українець, 2019: 110–112). Водночас у 
культурному просторі планується усебічне просу-
вання азійських цінностей, реклама китайського 
культурного продукту та товарів, докладніше озна-
йомлення зі здобутками цивілізації Піднебесної.

Із поглибленням ініціативи «Один пояс – один 
шлях» дедалі більше уваги приділяється вивченню 
крос-культурного викладання англійської та 
китайської мов (Shambaugh, 2015: 100). Пла-
нується кількісне збільшення наукових студій, 
якість і рівень яких невпинно покращуються. 
Викликом для китайської науки є той факт, що 
існує чимало досліджень британської чи аме-
риканської культур, але значно менше на Заході 
відомо про китайську культуру. До того ж наявні 
статті та монографії часто ґрунтуються на іно-
земних студіях (тобто написані іноземцями), тоді 
як досягнення сучасної китайської науки (насам-
перед гуманітарної) через мовний бар’єр лиша-
ються малопоміченими. Це стало вагомим під 
час викладання англійської мови у Піднебесній, 
коли стала зрозумілою нестача складних міждис-
циплінарних досліджень, надмірна увага до бри-
танських та американських наукових розробок, 
серйозний брак поняттєвої бази для англомовного 

викладання досягнень китайської культури (Huо, 
Wang, 2015: 534–536). Отже, ще одним дуже важ-
ливим інструментом із арсеналу культурної стра-
тегії офіційного Пекіна стане освіта. У 2015 р. в 
університетах Китаю навчалося близько 300 тис. 
іноземних студентів, більшість із яких вивчали 
китайську мову. Щорічно Китайська рада по сти-
пендіях виділяє ще близько 20 тис. стипендій для 
іноземних студентів. Китай явно зацікавлений у 
просуванні своєї «м’якої сили» та дієвому впливі 
на інші країни світу шляхом поширення свого 
привабливого образу (Алымкулова, 2021: 123).

Поширення китайських цінностей у світі стало 
важливою частиною побудови системи китайського 
дискурсу. Культурний обмін, на думку спеціалістів, 
завжди був рушійною силою і джерелом розвитку 
людської цивілізації. З історичного погляду, китай-
ська цивілізація здавна характеризувалася космо-
політизмом, певною відкритістю й інклюзивністю.

Серед інструментів, які Китай використовує 
для просування «м’якої сили» у своєму ближ-
ньому зарубіжжі, виняткове місце займають 
поширення китайської культури та мови. Офіцій-
ний Пекін посилено просуває за кордоном китай-
ську культуру, використовуючи засоби масової 
інформації та відкриваючи в інших країнах мовні 
курси (Василенко, 2015). У 2004 р. Китай почав 
створювати по всьому світу інститути Конфу-
ція. Дотепер діє понад 400 Інститутів Конфуція у 
120 країнах світу, і кількість їх постійно зростає. 
Досить скоро китайські лідери усвідомили: для 
того, щоб бути сильною і впливовою в Азії кра-
їною, необхідно поєднувати використання «жор-
сткої» та «м’якої» сили. Очевидно, що комбінація 
дасть змогу державі практикувати різносторонні 
підходи у взаємовідносинах з іншими країнами та 
підтримувати сприятливі для себе умови на світо-
вий арені (Алымкулова, 2021: 123).

Окрім філософії та мови, одним із «брендів» 
сучасної КНР є традиційна китайська медицина. 
Сьогодні вона (як доказова) визнається у 183 кра-
їнах, уряд Піднебесної уклав 86 угод про співп-
рацю з іноземними країнами, регіональними 
органами влади та міжнародними організаціями. 
Ту Юю отримала Нобелівську премію з фізіології 
медицини 2015 р. за відкриття артемізиніну, що 
свідчить про те, що китайська медицина зробила 
значний внесок у збереження здоров’я людини. 
Традиційна китайська акупунктура занесена до 
репрезентативного списку ЮНЕСКО нематері-
альної культурної спадщини людства, а також до 
каталогу світової пам’яті (Qu, 2018: 255). Міжна-
родна організація для стандартизації (ISO) ство-
рила технічний комітет і сформулювала більше  
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10 міжнародних стандартів для медицини  
Піднебесної (Каспрук, 2017: 175).

Культура традиційної китайської медицини 
є унікальним скарбом традицій Піднебесної, а 
також важливим носієм китайської культури у 
сучасному глобальному світі. Унікальний ліку-
вальний ефект, що проявляється у профілактиці 
захворювань і лікуванні широкого спектру хво-
роб, мають чималу привабливість і викликають 
зацікавлення інших країн. Більш того, традиційна 
китайська медицина є важливим носієм і ресурс-
ним фактором стародавнього Шовкового Шляху, 
який зробив свій внесок у зовнішній обмін Китаю. 
Сьогодні політичні лідери країни (Сі Цзіньпін і 
прем’єр-міністр Лі Кейцян) надають великого зна-
чення міжнародному обміну інформації та співп-
раці у медичній сфері (Winter, 2016: 20).

Із цієї причини очікується, що традиційна 
китайська медицина (як культурний феномен) 
може зіграти життєво важливу роль у політиці 
(Winter, 2016: 20).

Генеральний секретар і прем’єр-міністр були 
свідками й ініціаторами підписання Меморандуму 
про Розуміння у сфері традиційної китайської 
медицини між Китаєм і Киргизстаном, Китаєм 
та Україною та Китаєм та Угорщиною ще напри-
кінці 2014 р. Країни (регіони), які підписують поді-
бні угоди, переважно залучені, підтримують або 
потенційно можуть підтримати ініціативу «Один 
пояс – один шлях» (Українець, 2019: 112). Статис-
тика демонструє, що обсяг товарообороту тради-
ційних китайських ліків у країнах, розташованих 
уздовж нового «Шовкового шляху», перетнув 
межу у 2 млрд доларів США. У 2013 р. ця сума ста-
новила лише половину від загального продажу у 
КНР (Huо, Wang, 2015: 537). Сучасні тенденції вка-
зують на залучення сучасних технологій для вдо-
сконалення лікарських препаратів, відомих здавна.

Отже, давня китайська культура не тільки 
влила життєву силу у виживання і розвиток нації, 
але і внесла мудрість і силу у прогрес людської 
цивілізації. За часів династій Сунь і Тан, у міру 
широкого поширення впливів Піднебесної, у 
Східній Азії сформувалося «китайське культурне 
коло», а конфуціанство з його ритуалами та пропа-
гандою світової гармонії заклало спільні цінності 
для цього культурного середовища (Кіктенко, 
2018: 60). Всесвітньо відомий давній Шовковий 
шлях не тільки відкрив комерційний торговий 
маршрут між Китаєм і Європою, Азією й Афри-
кою, а й побудував міст між Східною і Захід-
ною цивілізаціями. Багатовікова китайська куль-
тура є важливою частиною сучасної Soft Power 
Китаю, а також духовною опорою та джерелом 

сили для подальшого розвитку китайської нації 
(Алымкулова, 2021: 125–127).

Останніми роками дедалі більше експертів вка-
зують на роль, яку відіграє давня історія у сучас-
ній зовнішній політиці китайського уряду. Офіцій-
ний Пекін інвестує значні ресурси, щоб об’єднати 
нинішнє суспільство на підставі свого минулого 
шляхом створення музеїв, експозицій, фестива-
лів і незліченних ініціатив щодо популяризації 
нематеріальної спадщини. Зокрема, чималими є 
міські, монументальні й археологічні культурні 
студії. Їхня мета – визнання ЮНЕСКО китайських 
пам’яток видатними загальнолюдськими ціннос-
тями, гідними Списку престижної світової спад-
щини. У сучасній політиці цей Список мимоволі 
став ознакою не лише національного, а й циві-
лізаційного становища. Держави у всьому світі 
прагнуть «оформити» свої досягнення до статусу 
всесвітньої спадщини з метою популяризації окре-
мих форм національної культури та громадянської 
ідентичності свого народу. На міжнародному рівні 
ЮНЕСКО стало культурною олімпіадою історії, 
ареною боротьби для європейського, перського, 
арабського, індійського чи китайського з метою 
отримати визнання, на яке вони заслуговують. 
КНР посідає друге місце у цій «світовій рейтинго-
вій таблиці», новий «Шовковий шлях» допоможе 
затьмарити Італію у престижних ставках культури 
та цивілізації (Winter, 2016: 20).

Зараз ми спостерігаємо сплеск поєднання іні-
ціативи нового «Шовкового шляху» та щорічних 
засідань Комітету ЮНЕСКО з питань всесвітньої 
спадщини, на яких офіційний Пекін кардинально 
змінює політичний імпульс співпраці у сфері куль-
тури (Українець, 2019: 111–113). Першим успіхом 
у просуванні у списку ЮНЕСКО 2014 р. стало те, 
що до роботи організації були активно залучені 
урядові відомства й експерти з Китаю, Казахстану 
та Киргизстану, а уряди Японії, Норвегії та Пів-
денної Кореї надавали фінансову підтримку. Уже 
в листопаді 2015 р. 14 країн-учасниць ініціативи 
«Один пояс – один шлях» скликали свій координа-
ційний комітет в Алмати (Казахстан) для подаль-
шого планування роботи із ЮНЕСКО та майбутніх 
стратегій розвитку туризму (Бердыев, Нуреттин, 
2020) Вперше було озвучено бажання долучити до 
Списку світової спадщини понад 500 об’єктів, при-
чому не тільки китайських. Ішлося про пам’ятки 
країн, що приєдналися до проєкту. Імовірно, новий 
«Шовковий шлях» може стати найамбітнішою та 
найширшою програмою щодо поширення та попу-
ляризації азійської культури у світі.

Демонстрація унікального привабливості цивілі-
заційних досягнень Піднебесної в обмін на взаємну 
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оцінку і просування китайської культури у світі – це 
частина важливої історичної місії, яку несе ініціа-
тива «Один пояс – один шлях». Також вона – важ-
ливий елемент у побудові нового типу міжнародних 
відносин. Із практичного погляду, як китайська про-
грама вирішення проблеми глобалізації, указаний 
проєкт продемонстрував цивілізований і відкритий 
дух Китаю і його ставлення до взаємовигідної та 
безпрограшного співпраці, що відповідає потре-
бам країн, розташованих уздовж нового «шовко-
вого» маршруту. Пропонована платформа створила 
хороше підґрунтя для гуманітарних обмінів уздовж 
маршруту майбутніх торгових артерій.

Розвиток культурної співпраці пов’язаний із 
аспектами безпеки ініціативи «Один пояс – один 
шлях». Один із уроків давнього Шовкового Шляху 
полягав у тому, що транскордонна торгівля та куль-
турний обмін сформували певну взаємну повагу та 
довіру (Qu, 2018: 254–256). Офіційний Пекін своєю 
політикою намагається утримати спокій і стабіль-
ність у західних провінціях КНР. Поширення тут 
туризму, будівництво транспортних шляхів і розви-
ток підприємництва сприятиме подальшій інтегра-
ції мусульманських спільнот Китаю до решти нації. 
Оскільки транскордонний і внутрішній туризм від-
кривають можливості для ведення бізнесу у цих 
регіонах, великою є імовірність того, що міграція 
етнічних китайців у ці райони також зросте.

Також для Пекіна уряди Центральної 
Азії – потенційні «привиди» ісламського фунда-
менталізму, робота з якими вимагає довготривалої 
політики, що часто залежить від соціальної ста-
більності й економічного процвітання. Для бага-
тьох азійських країн регіону Шовковий шлях – це 
історія мирної торгівлі та багатої історії релігійної 
та гармонійної культурної співпраці. Концепція 
«Один пояс – один шлях» спирається на цю спад-
щину, на історичний зв’язок, як культурний, так і 
економічний. Спільна робота зменшує підозри та 
сприяє спільному процвітанню, що є ідеєю, яку 
охоче підхоплюють інші азійські держави, стур-
бовані громадянськими заворушеннями, як у їхніх 
межах, так і поза ними (Алымкулова, 2021: 130).

Останніми роками співпраця між Китаєм і краї-
нами вздовж лінії майбутнього нового «Шовкового 
шляху» у сфері культури, мистецтва, туризму та 

ін. збільшується. Зокрема, створено низку проєк-
тів міжнародного співробітництва та платформу 
обміну по темі «Один пояс – один шлях». Ці заходи 
сприяють розвитку культурних обмінів між Китаєм 
і країнами уздовж майбутніх економічних арте-
рій, вони отримали широку суспільну підтримку 
і стали важливим способом представлення китай-
ської культури (Українець, 2019: 110–111).

Посилити співпрацю, просувати економічні, 
соціальні та культурні обміни та розвивати відно-
сини між Китаєм та азійськими країнами – концеп-
туальне завдання для сучасної України. Китайська 
ідея демонструє образ Китаю як відповідальної та 
великої держави, що прагне мирного розвитку та 
стабільності. Роз’яснення ідей КНР у нашій країні 
дасть змогу зменшити конфронтацію і перешкоди 
у співпраці, а також матиме велике значення для 
зміцнення міжнаціональних взаємин. Подібним 
шляхом мав би рухатися уряд України – демонстра-
ція власних цінностей мала би протистояти агресії 
зі сторони Росії, яка претендує на частину не тільки 
територій, але й історії та української культури.

Отже, концепція нового «Шовкового шляху» – 
це історія зв’язків, котра дозволяє країнам стра-
тегічно реагувати на зміни геополітики регіону і 
дедалі частіше використовувати минуле як засіб 
для створення конкурентних переваг китайсько-
орієнтованої економіки. Культура зараз є части-
ною міжнародної дипломатичної арени, і з марш-
рутами, центрами та коридорами, які пропонують 
програми розвитку «Один пояс – один шлях», 
країни продовжуватимуть знаходити точки куль-
турного дотику через мову спільної спадщини, 
щоби утримати регіональний вплив і лояльність. 
«Один пояс – один шлях» дає імпульс для ведення 
переговорів із погляду дипломатії спадщини, що 
сприяє дипломатичному розвитку цінних інсти-
туційних і міжособистісних зв’язків. Можливо, 
це забезпечить фундамент для більш неформаль-
них зв’язків між окремими людьми, що станови-
тиме основу туризму нового «Шовкового шляху». 
Використання «м’якої сили» актуальне також для 
України, яка від 2014 р. веде війну проти Росій-
ської федерації – пропаганда своїх культурних 
цінностей повинна стати підґрунтям для подо-
лання ворожої експансії.
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АМАТОРСЬКІ ФОРМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ 
СЦЕНІЧНОЇ ГУЦУЛЬСЬКОЇ ХОРЕОГРАФІЇ

Гуцульська хореографічна культура є чи не найбільш яскравою в загальному пласті українського танцювального 
мистецтва, вона пройшла довгий шлях від найдавніших обрядово-ритуальних дійств до найвищих сучасних мис-
тецьких форм. Її образи також численно представлено в літературі й театрі, живописі, скульптурі, ужитковому 
мистецтві, кераміці, різьбленні, творах ковальства, ткацтва, у кінематографі, академічних жанрах музичного 
мистецтва, етноверсіях естради, поп-, рок- та джазової культури. Гуцульський автентичний танець, як мова 
символічних рухів, є найдавнішим і найвиразнішим проявом духовної творчості цієї етнографічної групи українців. 
Ритмічно організовані рухи, просторова конфігурація танцювальних елементів є своєрідним кодом, що відображає 
характерні особливості гуцульської культури. З іншого боку, його функціонування характеризується появою бага-
тьох танцювальних субкультур, а серед сучасних професійних та аматорських колективів – абсолютний відхід від 
автентики, утрата зв’язків з джерелами, що призводить до спотворення як окремих танцювальних рухів, так і 
хореографічної стилістики в цілому. Тому ця проблема турбує етнохореографів, фольклористів, мистецтвознавців 
України й чи не насамперед дослідників хореографічної культури Західної України в цілому й гуцульського регіону 
зокрема. За всієї численності й багатоаспектності його представництва, багатства та перспективності напря-
мів пошуку він досі знаходиться поза увагою наукового аналізу. Недостатнє висвітлення автентичної гуцульської 
хореографії в сучасних науково-мистецьких дослідженнях, що призводить до етнографічної недостовірності й 
безсистемності в сучасних хореографічних витворах балетмейстерів-постановників як у самодіяльних, так і в 
професійних колективах, зумовило актуальність обраного вектору дослідження.

Формування й утвердження базових сценічних форм гуцульської хореографії тісно пов’язані з різними фор-
мами мистецького, загальнокультурного й громадського життя. Початковим і провідним в історіографії його 
розвитку варто вважати різновид театральної хореографії, хореографічного складника в контексті театраль-
но-драматичних і музично-сценічних форм. Театральне мистецтво, як зазначають дослідники, – важлива галузь 
української музичної культури, становлення якої було зумовлене суспільними закономірностями історико-куль-
турного характеру, а також специфічними особливостями національного мистецтва.

Ґенеза цього явища походить із фольклорних джерел. Тому невипадково дослідники хореографічних театраль-
но-видовищних форм в українському музично-театральному мистецтві наголошують на тому, що в народних 
драмах спостерігається виразна тенденція до відтворення в пісні й танці зрозумілих життєвих ситуацій і побу-
тових обставин. Натомість музичний театр в окремі часи був в Україні єдиним доступним і можливим засобом 
спілкування «з широкими колами глядачів і слухачів, зверненням до їхньої національної свідомості».

Ключові слова: театральна хореографія, музично-сценічні форми, гуцульський автентичний танець, народ-
но-сценічний танець, аматорські театри.
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AMATEUR FORMS OF FUNCTIONING OF SCENIC HUTSUL CHOREOGRAPHY

The Hutsul choreographic culture is perhaps the brightest in the general layer of Ukrainian dancing art, it has passed 
through a long way from the most ancient ceremonial-ritual events till the highest modern art forms. Its images are also 
widely represented in literature and theater, painting, sculpture, applied arts, ceramics, carving, works of blacksmithing, 
weaving, cinematography, academic genres of musical art, ethno-versions of variety show, pop-, rock- and jazz culture. 
The Hutsul authentic dance as a language of symbolic movements is the oldest and most expressive manifestation of 
spiritual creativity of this ethnographic group of Ukrainians. Rhythmically organized movements, spatial configuration 



35ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

Марусик Н. Аматорські форми функціонування сценічної гуцульської хореографії

of dancing elements is a kind of code, reflecting the typical features of Hutsul culture. On the other hand, its functioning 
is characterized by the emergence of many dance subcultures, and among modern professional and amateur groups – 
an absolute departure from authenticity, loss of ties with the sources, which leads to distortion of both separate dance 
movements and choreographic stylistics in general. Therefore, this problem worries ethno-choreographers, folklorists, 
art experts of Ukraine, and, perhaps first of all – researchers of choreographic culture of Western Ukraine in whole 
and Hutsul region in particular. With all its large number and multifaceted representation, richness and promising 
outlook on search areas, it is still beyond the attention of scientific analysis. The insufficient coverage of authentic Hutsul 
choreography in modern scientific and artistic research, which leads to ethnographic inaccuracy and inconsistency 
in today’s choreographic works of ballet masters- directors in both amateur and professional groups, has caused the 
topicality of the chosen research vector.

The formation and establishment of the basic stage forms in Hutsul choreography are closely connected with various 
forms of artistic, general cultural and social life. A type of theatrical choreography, choreographic component in the context 
of theatrical-dramatic and musical-scenic forms, should be considered as the initial and leading one in the historiography 
of its development. In researchers’ opinion, theatrical art is an important branch of Ukrainian musical culture that was 
developing due to social regularities of historical and cultural nature, as well as due to specific peculiarities of national art.

The genesis of this phenomenon is rooted in the folklore sources. Therefore, no coincidence that researchers of 
choreographic theatrical-entertainment forms in the Ukrainian musical-theatrical art emphasize on the fact that there is 
an obvious tendency in folk dramas to reproduce understandable life situations and everyday circumstances in a song and 
a dance. Instead, at some times, musical theater was the only available and possible means of communication in Ukraine 
"with a wide range of spectators and listeners, it was an appeal to their national consciousness.

Key words: theatrical choreography, musical-scenic forms, Hutsul authentic dance, folk-stage dance, amateur theaters.

Постановка проблеми. Аналіз народного 
хореографічного мистецтва в контексті еволю-
ції музично-театральних жанрів в Україні дає 
змогу прослідкувати паралельний розвиток тан-
цювального, музичного й театрального мис-
тецтв. Вивчення саме театральних форм хорео-
графічного мистецтва ґрунтується на історичних 
аспектах українського музичного театру та його 
видовищних формах, де сценічний розвиток і 
драматургічна лінія народної драми пов’язані з 
єдністю пісні й танцю.

Музика в українському театрі від часів його 
зародження до досягнення професійного рівня 
була основним чинником його розвитку. Народні 
драми й комедії були наповнені співом і танцю-
вальною музикою.

Аналіз досліджень. Характеристика певної 
епохи чи конкретних героїв з повною силою від-
творюється в театрі, в українському народно-сце-
нічному танці.

Однак його художній рівень, органічність з 
театральним дійством і насамперед етнографічна 
достовірність були дуже різними й не завжди 
однозначними. Зокрема, Т. Ткаченко зауважує, 
що в театральних трупах Кропивницького, Ста-
рицького, Саксаганського професійно підходили 
до введення у виставу народного танцю, якому 
вони придавали неабиякого значення, зберігаючи 
кращі традиції народної творчості. Вони вибирали 
завжди ті танці, котрі створювались на народній 
основі та зберігалися з давніх часів нашої куль-
тури. Водночас дослідниця наголошує на тому, 
що не завжди в трупах, особливо тих, котрі часто 
гастролювали, танець зберігався в етнічному варі-
анті. Наслідуючи тогочасну моду та вболіваючи 

за конкурентність між трупами, деякі дозволяли 
собі осучаснювати народний танець, ігноруючи 
першооснову й запозичуючи елементи інонаці-
ональних танців, котрі мали попит на вечірках, 
ресторанах. Як зазначає А. Пронь, діячі культури: 
І. Франко, І. Карпенко-Карий, М. Садовський, 
М. Заньковецька – обурювалися такою нівеля-
цією, тому вони неодноразово критикували ці 
явища (Пронь, 2008: 165).

Мета статті – розгляд становлення музично-
драматичного театру західної частини України, 
котре тісно пов’язане з театралізованою формою 
хореографічного жанру.

Виклад основного матеріалу. Сценічні варі-
анти народного танцю в західному регіоні Укра-
їни були тісно пов’язані зі становленням наці-
онального музично-драматичного театру, що, у 
свою чергу, стало підґрунтям для розвитку теа-
тралізованих форм цього жанру хореографічного 
мистецтва.

Тому, окрім побутових форм на початку 
ХХ століття, гуцульський автентичний танець 
трансформувався в контексті розвитку драматич-
ного театру і став доволі популярним. 

Із цієї точки зору заслуговують на увагу дра-
матичні гуртки, які «існували при рільничих та 
ремісницьких кооперативах у містах, містечках 
і селах Гуцульського регіону» в кінці ХІХ – на 
початку ХХ століть» (Погребенник, 1956: 13). 
Велика заслуга в цьому прозаїка й драматурга, 
критика й перекладача, композитора й дослідника 
мистецтва Гната Хоткевича, котрий майже сорок 
років самовіддано працював на ниві рідної куль-
тури. На початку 1906 р. через причетність до 
важливих суспільно-політичних подій митець був 
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змушений перейти на нелегальне становище, а 
через переслідування з боку царської жандармерії 
й за підтримки Лесі Українки емігрує в Галичину, 
де оселяється в м. Львові. Улітку 1906 р. Гнат 
Хоткевич на пропозицію Володимира Гнатюка 
приїжджає на Гуцульщину, мешкає в селі Криво-
рівня. Г. Хоткевич подорожує селами, вивчаючи 
народнопісенну творчість, знайомиться з декора-
тивно-прикладним мистецтвом гуцулів, вивчає 
їхню звичаєву та обрядову культуру, здійснює 
етнографічні експедиції та вивчає взаємозв’язок 
між коломийками й танцювальними рухами.

Його перебування безпосередньо в середовищі 
функціонування гуцульського фольклору, праг-
нення послідовно дотриманою етнографічною 
природою театрального дійства досягнути пред-
ставницької функції гуцульського етносу (у комп-
лексі драматичного, музичного, хореографічного, 
ужиткового мистецтв) на рівні українських тери-
торій (гастрольні виступи Гуцульського театру 
охопили 61 місто Галичини, включно з Косовом, 
Кутами, Вижницею, Коломиєю, Снятином, Чер-
нівцями, Рожнятовим, Болеховим, Отинією, Калу-
шем, Львовом і Краковом, дещо пізніше – у Хар-
кові, Києві, Одесі, Миколаєві, Херсоні, Москві) 
і країн Європи. Засновано ним «Гуцульський 
театр» Гната Хоткевича, який свого часу став 
феноменальним явищем не тільки українського, а 
й світового театрального простору.

Театр виник на підставі аматорського драма-
тичного гуртка при спортивно-пожежному това-
ристві «Січ» у 1909 р. в селі Красноїлля Верхо-
винського району Івано-Франківської області.

Проте вже в першій постановці «Верховин-
ців» («Kаrpaccy górale») Ю. Корженьовського 
(у ґрунтовній етнографічній адаптації, гуцуль-
ською говіркою під назвою «Антін Ревізорчук», 
1910 р.) було використано засоби народного 
танцю «Аркан» і «Гуцулку», про що рецензент 
із газети «Діло» (1911, ч. 51, 11 червня) писав:  
«… інтелігенція подивляла надзвичайну здібність 
Гуцулів до штуки акторської. Справді грають 
вони «Верховинців» – то є самих-ж себе, гуцулів. 
І дійсно справляє вражіння коли гуляють вони 
«аркана», «гуцулку», чуєть ся правдива непідро-
бленна «бесїда» гуцульська, живі чисто народні 
рухи» (Арсенич, 1993: 8). Багатим на фольклорну 
хореографію був спектакль «Довбуш». Проте 
особливе місце в репертуарі театру, створеному 
Г. Хоткевичем, займають п’єси «Гуцульський рік» 
(на фольклорно-етнографічному матеріалі кален-
дарної обрядовості) і «Непросте» (у ній відобра-
жено етнодемонологію, гуцульські фантастичні 
вірування).

У них Г. Хоткевич постає палким послідовником 
максимального збереження автентичної достовір-
ності, зокрема хореографічної. У п’єсі «Непросте» 
подає детальний опис танцю аркан, «леґінського» 
(розбійничого) колективного танцю з бартками – 
ренарація: «Чвірка проти чвірки. Починають танец 
на місци, потім зіходять ся, крешут бартками і розі-
ходять ся. Зміняють коліно і так само. Потім пода-
ють через плече бартки дівкам, ловлять ся в коло і 
швидко крутять ся. Четверо падуть навзнак, упи-
раючи ся одно в одного ногами, а четверо їх кру-
тять. Потім друга партия лягає. Потім рух вправо, 
правою рукою ловлять ся за спину товариша, ліва 
висть свобідно. Рух вліво, ліва рука ловить за шию 
товариша. Коло тісне і шалено вертить ся. Рух 
вправо, права за спину, коло більшає, рух вліво, 
ловлять ся за руки, коло велике. Рух вправо. На 
попереднику коло перебиваєть ся, леґіні ловлять ся 
за плечі і вужем, побераючи бартки від дівок, ідуть 
кілька разів по сцені. Потім вирівнюють ся в лінію 
на заднім пляні і лиш тихо-тихонько притупують, 
рухаючи ся цілою стіною…» (збережено автентич-
ний правопис документа) (Бігус, 2011: 29).

Успіх Галицького театру в містах Галичини був 
надзвичайним, це великою мірою зумовлювалося 
докладним дотриманням і майстерним відтворен-
ням реального етнічного середовища, в чому осо-
бливе місце займали танці. Про успішний виступ у 
Станіславові газета «Станіславські вісті» (1912 р., 
12 січня) відзначала: «…Гуцульський театр дав 
у нашім місті три вистави, які завдяки гарному 
виведенню поодиноких дій і сцен, випали дійсно 
гарно й величаво… Найбільш припали до вподоби 
гарні й бравурні танці гуцульські, які на рясні 
оплески відтанцьовано вдруге» (Бігус, 2011: 10).

Аналогічним було сприйняття публікою на 
західній Галичині. Дослідник етнографічної 
діяльності Володимира Шухевича П. Арсенич 
наводить приклади рецензій із польськомовної 
преси на виступи колективу в Кракові, де зазна-
чає, що оригінальність і барвистість гуцульського 
одягу була дуже добра як на аматорський селян-
ський театр, сценічне виконання й особливо повні 
темпераменту гірські танці, і все це давало трупі 
успіх, котрий супроводжує її усюди, де вона висту-
пає. «Переконання, що бачили на сцені не уха-
рактеризованих – лиш правдивих гуцулів, котрі 
виконують танці й співи, не виучені, але виссані 
з молоком матері, усе те давало повну ілюзію, що 
то не сцена, але гори Карпатські, що глядач, пере-
несений у ті сторони, дивився на справжнє життє 
гуцульське» (Арсенич, 1993: 6).

Отже, просвітницька, представницька, етно-
графічна й естетична спрямованість відтворення 
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автентичної гуцульської хореографії в контексті 
театральної вистави завдяки Г. Хоткевичу сягнула 
принципово нової якісної й фахової планки. Вона 
змінила уявлення про театральну хореографію 
як умовний, декоративний, нерідко псевдоетніч-
ний складник, ставши компонентом органічної 
високомистецької картини відтворення етнічного 
середовища сценічної дії.

Відхід балетмейстерів від загального змісту 
театральної дії, декоративне, а не змістове напов-
нення й призначення танцю критикували корифеї 
української театральної хореографії М. Садов-
ський і В. Верховинець. Тому звернення до справж-
нього народного мистецтва, зокрема хореографіч-
ного, яке б органічно було поєднане зі змістом 
вистави і сприяло розкриттю його сутності, зали-
шається актуальною проблемою від зародження 
фахових театральних форм до сучасності.

У 1912 р. Гнат Хоткевич виїжджає на Східну 
Україну, де на запрошення дирекції театру «Весе-
лий пролетар» розучує з його учасниками танці, 
які цей колектив із надзвичайним успіхом репре-
зентував по всій Україні, а далі й у Росії. Гуцуль-
ським театром у цей час керує Олекса Ремез – 
колишній артист Петербурзького імператорського 
театру, політемігрант, запрошений Гнатом Хотке-
вичем на Гуцульщину, який із колективом театру 
продовжує гастролі по Галичині (Кути, Вижниця, 
Снятин, Коломия). 22 березня 1912 р. в галицькій 
газеті «Діло» відзначалося: «…Артистів нагоро-
джували грімкими оплесками, особливо в збірних 
сценах, де вони були недостижимі у своїх пре-
гарних танцях, виводжених при власній музиці» 
(Арсенич, 1993: 14).

У концертній програмі Гуцульського театру чи 
не найголовніше місце займали гуцульські автен-
тичні танці, а саме «Гуцулка у чвірку» (у вико-
нанні Ганнусі Гулейчук, Марійки Криштофович, 
Дмитра Минайлюка, Тодора Криштофовича), 
опришківський танок «Аркан» і «Ворохтєнц-
кий данец» (із топірцями). Імовірно, елементами 
ритуального колядницького плєсу могли супро-
воджуватися виконання колядок, які також ука-
зані в програмах колективу. Причому учасники 
танцювального колективу, репрезентували мис-
тецькі автентичні народні строї, музичні інстру-
менти, водночас були й вокалістами-солістами, і 
хористами, й інструменталістами-виконавцями 
(рецензенти та епістолярні документи вказують 
на флояру, скрипку, цимбали, а також бандуру). 
Програми супроводжувалися лекційними введен-
нями-коментарями, чергували вокальні, оповідні, 
епічні, хореографічні номери, виставки-продажі 
творів ужиткового мистецтва й етнічної кулінарії.

На початку XX століття український народний 
танець у вигляді хореографічних дивертисментів 
став незмінним компонентом драматичних вистав 
у театрах Кропивницького, Старицького, Садов-
ського, Саксаганського, Курбаса, котрі розглядали 
танець як компонент драматичної дії, а не просто 
як додаток до вистави.

Регіональну специфіку театральної хореогра-
фії зумовило те, що популяризацію театрального 
мистецтва на Західній Україні здійснювали в 
основному мандрівні театри. На початку ХХ сто-
ліття провідними серед мандрівних театраль-
них колективів був Український Народний Театр 
ім. І. Тобілевича, Український Народний Театр 
ім. М. Садовського, Український Молодий Театр 
«Заграва» й багато інших. Навіть запозичені 
вистави з їхнього репертуару (п’єси авторів зару-
біжжя в перекладі, а іноді й сюжетно адаптовані 
до регіональних умов) здебільшого мали музичні 
вставки, а якщо вони були відсутні, то в україн-
ському тлумаченні обов’язково передбачалися. 
Як зазначав відомий дослідник театру в Галичині 
Степан Чарнецький, в український театр «при-
билася західно-европейська мельодрама, де теж 
важливим чинником був спів і музичний підклад 
цілих яв. А за ними йшли наші народні мельо-
драми. Одне слово – без музики не було україн-
ських вистав» (Чарнецький, 1934.).

Актором трупи Садовського після періоду 
педагогічної діяльності на Галичині стає В. Кос-
тів, де й отримує артистичний псевдонім Вер-
ховинець. Саме тут проявляється його хист як 
балетмейстера, котрий привносить у драматичну 
й музично-сценічну традицію Наддніпрянської 
України складники гуцульської хореографії, 
оскільки, за свідченнями дослідників, привіз із 
собою іскрометний гуцульський танець «Аркан», 
досі не відомий на Східній Україні, і поставив 
його в опері Монюшка «Галька».

Це відбувається під впливом осмислення регі-
ональної хореографічної, ужиткової й театральної 
традиції, оскільки В. Верховинець наголошує, 
що в Галичині танцювальна справа поставлена 
краще. Народні танці – «Коломийка», «Гуцулка» 
і «Аркан» – стали улюбленими танцями на всіх 
вечірках і всенародних забавах. Слава про їх красу 
далеко лунає поза межами Галичини. 

Однак на початку ХХ століття в духовній і 
матеріальній культурі гуцулів відбуваються деякі 
зміни, передусім це пов’язано з будівництвом 
залізничної гілки Львів-Чернівці, яка прохо-
дила через Станіславів. Згодом Станіславів було 
з’єднано залізничними коліями з іншими міс-
тами (Ворохта, Стрий, Рахів, Тернопіль). Усе це  
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сприяло деякій, хоч і незначній, міграції поліетніч-
ного населення на Гуцульщину (гендлярів-євреїв, 
ремісників-німців тощо), яке починає привносити 
елементи своєї культури в загальну культуру гуцу-
лів у цілому й хореографічну зокрема.

Гуцульська автентична хореографія здавна була 
в полі зору не тільки теоретиків, а й практиків 
народного танцю, серед них – знаний балетмей-
стер, учень метра українського народно-сценічного 
танцю В. Верховинця Василь Авраменко. Він піз-
ніше одним із перших здійснив сценічну обробку 
гуцульських танців і представив їх як самостійні 
витвори на аматорській і професійній сценах 
(«Коломийка сіянка», «Аркан Коломийський», 
«Гонивітер-коломийка», «Танок Довбуша», «Віль-
ний гуцул»). Проблемою опанування його твор-
чим методом є те, що із відомих у свій час його 
хореографічних постановок («Київський козачок», 
«Гонта», «Парубоцький гопак», «Плач Ізраїлю», 
«Аркан», «Коломийка» тощо) як в Україні, так і за 
кордоном, де тривалий час працював митець, сьо-
годні практично жодна не збереглася.

Робота хореографа-новатора та дослідника етно-
графічного танцювального мистецтва пов’язана 
з театром Й. Стадника в Станіславові, а пізніше з 
театром М. Садовського в Кам’янці-Подільському. 
Спілкуючись з акторами театрів, В. Авраменко 
записує від них стародавні танці різних регіонів 
України. А спостереження за виконанням народ-
них танців у виставах М. Садовським підводить 
його до задуму принципової зміни якісного рівня 
та потреби ширшої популяризації національного 
хореографічного мистецтва.

Перший виступ учнів школи В. Авраменка від-
бувся на сцені театру «Руської Бесіди» у Львові, 
його позитивно оцінив знаний громадський діяч, 
професор М. Шендрик, зазначаючи при цьому, 
що саме тепер прийнята раціональна постановка 
справи українського народного танку як мисте-
цтва. Він же й сформулював засади, яких варто 
дотримуватися, а саме:

а) правдива естетика мистецтва;
б) національний елемент у ньому;
в) художнє розуміння його цілей у процесі роз-

витку й вільної творчості, свобідне від замкну-
тості, шовінізму й без критичного наслідування» 
(Шендрик, 1922: 2).

З метою вдосконалення постановок україн-
ських танців М. Шендрик рекомендував Авра-
менку зібрати всі багатства цієї царини, що 
здавна живуть у народі, зібрати їх пильно, обе-
режно й із любов’ю в одне ціле та систематизу-
вати, очистити їх від усього чужостороннього, 
показати світові наш народний танок у повній 

його красі й таким побутом вернути рідному тан-
кові його історичну славу. 

Разом з учнями своєї школи знаний хореограф 
мандрує Західною Україною, де їхні виступи 
користуються незмінним успіхом. Пізніше 
В. Авраменко згадував: «… об’їхав цілу Галичину, 
зустрічаючи надзвичайно велике одушевління 
моєї праці з боку українського громадянства, яке 
кождий виступ приймало, як пророчі слова про 
відродження українського духа й демонстрацію 
проти польського гніту» (Центральний держав-
ний архів у м. Львові.).

В. Авраменко, наслідуючи О. Кошиця з попу-
ляризацією народної пісні, вирішив серед кра-
щих своїх танцюристів створити хореографічний 
колектив, щоб покорити українським танцем гля-
дача в Європі та на інших континентах. Також 
він здійснює низку балетних вистав на етнічній 
основі, щоб вивести українську сценічну хорео-
графію на новий щабель.

В. Авраменко в Канаді організував для укра-
їнських родин школи народного танцю, маючи на 
меті збагачення його побутового репертуару та 
популяризацію гастрольними виступами. Так, у 
Канаді, на світовій виставі в Торонто 1926 р., за 
весь час життя українського населення там най-
більшим тріумфом для українців і найкращою 
мистецькою точкою на тій виставі серед мисте-
цтва різних народів, яке представлено було там, 
були національні українські танки. Англійська 
преса з радістю писала, що це перший раз відбу-
лося в історії Канади, що українці так гарно могли 
себе зарепрезентувати.

Аналізуючи творчість В. Авраменка, завід-
увач кафедри Української культури та етнографії 
ім. Гуцуляків Університету Альберти, Едмонтон, 
Канада, Андрій Нагачевський констатує, що він, 
як великий патріот України, енергійний підпри-
ємець, мистецький діяч, проїхав усю Канаду за 
18 місяців і дав близько 120 концертів за цей час, 
паралельно навчаючи сценічних танців тисячі 
своїх послідовників.

Його танцювальний матеріал був спрямований 
переважно на сценічне виконання та відповідав 
визначеній Ф. Гербургером категорії танцю в його 
вторинному побутуванні, тобто сценічному варіанті. 
Саме через складність хореографії, яка вимагала 
послідовної спеціальної цілеспрямованої роботи, 
танці В. Авраменка не прижилися серед аматор-
ських колективів українських поселенців у Канаді, 
як зазначає Д. Радомський, через десять років інфор-
манти майже не пам’ятали фігури в будь-якому з 
танців В. Авраменка, єдиним винятком були кроки 
«аркана». У танцюристів-аматорів української гро-
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мади Смокі-Лейку і Сван-Плейну аркан і коломийка 
залишалися популярними довший час, поки їх 
засвоїло наступне покоління танцюристів.

Спадкоємність у напрямах творчої діяльності 
успішно зберігає учень В. Авраменка Ярослав 
Чуперчук. Ставши вже знаним хореографом у 
1940-х рр. співпрацював із Київським театром 
ім. І. Франка, ансамблем танцю України під ору-
дою Павла Вірського, Київською кіностудією 
ім. О. Довженка. 

Висновки. Новітньою формою мистецтва 
танцю західноукраїнського регіону радянської 

доби стали самодіяльні танцювальні колективи, 
які незмінно включали у виконавський репертуар 
хореографічні композиції на підставі гуцульської 
хореографії. Самодіяльний танцювальний рух 
краю представлено іменами хореографів місце-
вого походження, а також творчими здобутками 
діячів, які, захопившись неповторною красою 
Гуцульського краю, налагоджували дружні кон-
такти з місцевим населенням, прилучалися до 
його культури, вивчали його народні звичаї та 
обряди, ужиткове мистецтво, пісні, музику, своє-
рідні й неповторні автентичні танці.
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ОРАТОРІЯ, КАНТАТА, ОПЕРА В ХОРОВІЙ ТВОРЧОСТІ 
УКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ (МОДИФІКАЦІЯ ЖАНРІВ)

Близькі за походженням жанри ораторії, кантати, опери у світовій музичній культурі мають тривалу історію, 
проте в українській музиці як національні прояви утвердилися відносно недавно (у др. пол. ХІХ – на поч. ХХ ст.), 
у часи потужного хорового руху, який символізував пробудження національної свідомості українців у важких умо-
вах колонізації та роз’єднання українських земель, а згодом і придушену боротьбу за самостійність. На противагу 
режимові, у радянський період українські композитори старалися обережно розширювати горизонти ідеологічних 
і творчих рамок, оновлюючи арсенал виразових засобів і збагачуючи художньо-образну сферу. Тому не дивно, що в 
українській музиці другої пол. ХХ – початку ХХІ ст. відобразилися (хоч і з певним запізненням) ті процеси, які відбу-
валися в західноєвропейській музичній культурі зокрема та й світовій культурі загалом: глобалізація, діалог культур, 
синтез мистецтв, стирання жанрово-стильових меж, віртуалізація культурного простору тощо. Хорова музика в 
усьому жанровому розмаїтті також зазнала певних змін, співзвучних часові, тому важливо розглянути шляхи розви-
тку українського хорового мистецтва ХХ – поч. ХХІ ст., увиразнити особливості втілення композиторських задумів 
через модифікацію великих концертно-сценічних жанрів хорової музики, адже ця тема ще недостатньо розкрита в 
українському музикознавстві. Мета статті – висвітлити процес жанрових модифікацій у кантатно-ораторіальній 
та оперно-хоровій творчості українських композиторів другої половини ХХ – початку ХХІ ст.

У пропонованій статті показано, що оперна хорова музика й кантатно-ораторіальні твори сучасних укра-
їнських композиторів відображають світові тенденції новітньої музики до жанрових поєднань (кантата-сим-
фонія, опера-ораторія тощо), модернізацій і трансформацій, у яких видозмінюються, відроджуються в новій 
якості старі (наприклад, жанр пасіону) і виникають нові жанрові утворення (хорові фрески, хорова опера, хоро-
ва симфонія тощо). Попри розмаїття образів і тем, значне місце в кантатно-ораторіальній та оперно-хоро-
вій творчості українських авторів відводиться переосмисленню сутнісних питань людського існування, тому в 
масштабних хорових композиціях часто втілюються біблійні й історичні сюжети, відображаються проблеми 
національної пам’яті українського народу, збереження природи та культури для наступних поколінь. 

Ключові слова: хорова музика, українські композитори, модифікація жанрів.
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ORATORIO, CANTATA, AND OPERA IN CHORAL WORKS OF UKRAINIAN 
COMPOSERS (MODIFICATION OF GENRES) 

Although the genres of oratorio, cantata, and opera that share a similar origin have a long history in the world’s music 
culture, in Ukrainian music, they became firmly established as national manifestations relatively recently (in the late 
19th – early 20th century) during the powerful choral movement, which symbolized the awakening of Ukrainian national 
consciousness under difficult conditions of colonization and disunion of the Ukrainian lands, and later – the suppressed 
struggle for independence. Ukrainian composers’ opposition to the Soviet regime was reflected in their cautious efforts 
to go beyond ideological and creative frameworks, which resulted in developing new expressive means and enriching 
the music art with their individual discoveries. So it is not surprising that  Ukrainian music of the late 19th – early 
20th century reflected (albeit with some delay) the processes that took place in Western European music culture and 
world culture in general: globalization, dialogue of cultures, synthesis of arts, blurring of lines between genre and style, 
virtualization of cultural space, etc. Choral music in all its genre diversity has also undergone certain changes relevant 
to the needs of our time, so it is important to consider the ways of development of Ukrainian choral art of the 20th – early 
21st century and to highlight the peculiarities of expression of composers’ original visions through the modification of big 
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concert and stage genres of choral music, because this subject is left largely unaddressed in Ukrainian musicology. The 
research paper aims to highlight the process of genre modifications in the cantata-oratorio and opera-choral works of 
Ukrainian composers of the late 20th – early 21st century. 

The proposed paper shows that opera-choral and cantata-oratorio pieces of  contemporary Ukrainian composers 
reflect the global trends towards combination of genres (cantata-symphony, opera-oratorio, etc.), modernizations and 
transformations. They undergo changes in which the old genre forms (for example, Passion settings) reappear, but now 
in the new quality, and new genre forms (e.g. choral frescoes, choral opera, choral symphony, etc.) appear. Despite the 
variety of images and themes, a rethinking of the essence of human existence plays an important part in the cantata-
oratorio and opera-choral works of Ukrainian composers. Therefore, large choral compositions are often based on 
historical or biblical scenes; they reflect the problems of national memory of the Ukrainian people, preservation of nature 
and culture for future generations.

Key words: choral music, Ukrainian composers, modification of genres.

Постановка проблеми. В українській музиці 
другої пол. ХХ – початку ХХІ ст. відобразилися 
(хоч і з певним запізненням) ті процеси, які відбу-
валися в західноєвропейській музичній культурі 
зокрема й у світовій культурі загалом: глобалі-
зація, діалог культур, синтез мистецтв, стирання 
жанрово-стильових меж, віртуалізація культур-
ного простору тощо. Хорова музика в усьому 
жанровому розмаїтті також зазнала певних змін, 
співзвучних часові, тому так важливо розглянути 
шляхи розвитку українського хорового мистецтва 
ХХ – поч. ХХІ ст. й увиразнити особливості вті-
лення композиторських задумів через модифіка-
цію великих концертно-сценічних жанрів хорової 
музики, адже ця тема ще недостатньо розкрита в 
українському музикознавстві.

Аналіз досліджень. Кантатно-ораторіальну 
творчість українських композиторів  ґрунтовно 
вивчали А. Терещенко, В. Гузєєва (вокальна симфо-
нія), О. Криворукова, Н. Шепеленко, С. Ваврищук, 
М. Жданов та ін. Оперна хорова музика україн-
ських композиторів різною мірою досліджувалася 
Л. Архімович, І. Бєляєвим, Л. Бутенко, В. Рожком, 
Ю. Станішевським, О. Батовською, А. Масленні-
ковою, Н. Бєлік-Золотарьовою, О. Летичевською, 
Л. Кияновською, М. Черкашиною-Губаренко, 
І. Куриляк, Є. Пахомовою та ін. Ці близькі жанрові 
підгрупи хорової творчості виявляють тенденцію 
до зрощення, жанрового міксту, саме тому потре-
бують комплексного розгляду.

Мета статті – висвітлити процес жанрових 
модифікацій у кантатно-ораторіальній та оперно-
хоровій творчості українських композиторів дру-
гої половини ХХ – початку ХХІ ст.

Виклад основного матеріалу. Якщо в західно-
європейській музиці ґенеза близьких за походжен-
ням, виконавськими та структурними принципами 
жанрів оперної, ораторіальної та кантатної музики 
налічує понад 400 літ, то в українській музиці їх 
утвердження відбулося тільки наприкінці ХІХ ст. 
Кантати й оперні хори М. Лисенка дали поштовх 
до розвитку цих ділянок хорової творчості в укра-
їнській музичній культурі. До появи вітчизняної 

ораторії спричинився М. Вериківський, напи-
савши 1923 року (1954 рік – друга редакція) ора-
торію «Дума про дівку-бранку Марусю Богус-
лавку» й залишивши в начерках фрагменти ще 
кількох (Бентя, 2012: 82). Зрозуміло, що в умовах 
радянського режиму М. Вериківський продовжує 
світську, а не більш традиційну для західноєв-
ропейської музики релігійну гілку ораторіальної 
творчості, поєднавши в композиції риси героїчної 
ораторії та українського народного епосу. Тобто 
вже в той час композитор застосовує жанровий 
синтез професійного та фольклорного напря-
мів музичного мистецтва. Треба віддати належне 
українським радянським композиторам, більшість 
із яких у часи «концептуальної трансформації 
системи цінностей жанру ораторії» (Шепеленко, 
2018: 75) через замовні твори на прославу партії та 
її вождів старалися вибирати такі теми й сюжети, 
які б не суперечили власним морально-етичним 
засадам. Серед творів радянського періоду варто 
згадати ораторії українських авторів, які не тільки 
розвивали естетику жанру, а й виявили його потен-
ціал до синтезування з іншими жанровими моде-
лями: ораторії «Заклинання вогню», «Земля моя, 
на ймення Донбас» та ораторія-балет «Київські 
фрески» І. Карабиця, опера-ораторія «Згадайте, 
братія моя» В. Губаренка, ораторія «Вишне-
вий вітер» О. Білаша, ораторія «І нарекоша ім’я 
Київ…» Л. Дичко та ін. Наприклад, у вокально-
симфонічному творі «Київські фрески» І. Кара-
биця, за визначенням Н. Шепеленко, «синтезовані 
як музичні складні жанри (опера, ораторія, балет, 
іноді містерія), так і позамузичні (кінематограф і 
театр)» (Шепеленко, 2018: 140). До речі, фрески 
в сучасній музиці також виступають як своєрідне 
жанрове утворення, що символізує процеси дифу-
зії живопису й музики. Воно доволі популярне 
серед українських композиторів, особливо часто 
до нього зверталася у творчості Л. Дичко. 

З постанням незалежності України реабіліто-
вано релігійну тематику в мистецтві, тож у твор-
чості українських композиторів сучасності зна-
ходимо й релігійні, і світські ораторії: «Страсті 
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Господа Бога Нашого Ісуса Христа» О. Коза-
ренка, «Різдво Йоанна Предтечі» О. Щетинського, 
«Заповіт патріарха Йосипа» І. Щербакова, «Чор-
нобильська мати» Є. Станковича, «Віють вітри» 
Г. Гаврилець, «Великого бажайте…» І. Щер-
бакова, «Ораторія на вірші Тараса Шевченка» 
Б. Кривопуста, «Слався, Вкраїно» М. Максакової, 
«Іду, Накликую, Взиваю...» В. Камінського, «Я 
тебе кличу!» М. Волинського, «Києво-Могилян-
ська академія» В. Степурка та ін. 

Приурочені до відзначення 400-ліття Берес-
тейської унії «Страсті Господа Бога нашого Ісуса 
Христа» О. Козаренка, за словами О. Криворуко-
вої, є «спробою створення національного аналога 
західним «Passion» завдяки поєднанню східної та 
західної релігійно-музичних традицій» (Кривору-
кова, 2009: 15). Таку тенденцію можна побачити 
й у літургійних композиціях українських авторів. 
В ораторії О. Козаренка використано канонічні 
тексти й мелодичний матеріал страсних антифо-
нів із Львівського ірмологіону кінця XVI ст., а 
кульмінаційні частини, пов’язані зі смертю Ісуса, 
позначені латинськими назвами, «які за своєю 
конфесійною природою апелюють до католицької 
традиції» (Криворукова, 2009: 15), причому тра-
гедійною вершиною стає антифон «Via Dolorosa», 
переданий інструментально, з використанням зву-
козображальних елементів, що передають важке 
сходження Христа на Голгофу, періодичні удари, 
емоційне та фізичне напруження, що зростає, 
усвідомлення неминучої смерті, адже, як пише 
А. Ткаченко, «при досягненні найвищої точки 
болю, у момент усвідомлення трагізму зникають 
усі  слова, залишаючи лиш біль та усвідомлення 
невідворотності» (Ткаченко, 2016: 140). Дослід-
ниця доводить, що «в основі страстей О. Козаренка 
лежить трансформація специфічно-національних 
моделей українського музичного Бароко, зокрема 
сакральної монодії та партесного концерту» 
(Ткаченко, 2016: 134), проте орієнтація компози-
тора на жанр пасіону, характерний для західних 
християнський конфесій (римо-католицької, про-
тестантської), і прагнення його адаптації на наці-
ональному ґрунті виявляють соборне розуміння 
автором християнства як світоглядної орієнтації, 
спільної для вірян різних конфесій. Варто зазна-
чити, що жанр пасіону продовжили у творчості 
інші українські композитори. Наприклад, до 200-
ліття народження Т. Шевченка Є. Станковичем 
написана композиція «Страсті за Тарасом», а твір 
«Вмирала річка» В. Мужчиль називав «постчор-
нобильським пасіоном» (Заверуха, 2014: 365).

Інші жанрові орієнтири виявляє історична ора-
торія Г. Гаврилець «Віють вітри», яка продовжує 

започаткований М. Вериківським фольклорний 
інваріант цього жанру. Як пише С. Ваврищук, твір 
приурочено 100-літтю світової культурно-мис-
тецької місії О. Кошиця, а «музично-вербальною 
першоосновою ораторії Г. Гаврилець є віднай-
дені М. Гобдичем в архівах Національної біблі-
отеки України імені В. І. Вернадського обробки 
історичних пісень, зібрані О. Кошицем під час 
Кубанської експедиції» (Ваврищук, 2020: 27). 
Родзинкою музичного втілення є виконавський 
склад ораторії: мішаний хор, бандура, ударні 
інструменти. Попри властиву жанрові епічність 
вислову, домінування козацької художньо-образ-
ної символіки, наявність скріплюючої метричної 
основи, лейтсловосполучень, лейтритмоформул 
(за С. Ваврищук), що забезпечують структурну 
цілісність композиції, у творі органічно поєдну-
ють 12 різнохарактерних пісень, кожна з яких є 
самодостатньою художньою знахідкою зі своїм 
мистецьким потенціалом. Через ораторіальний 
жанр «Г. Гаврилець продовжує розвиток сучасної 
«ускладнено-стильової» моделі хорової обробки, 
доповнюючи її принципами симфонізації, про-
грамно-жанрової циклізації й театралізації фоль-
клорних образів тощо» (Ваврищук, 2020: 32). 

Розпочавши свій шлях розвитку в україн-
ській музиці на пів століття раніше, ніж орато-
рія, українська кантата відобразилася у творчості 
багатьох композиторів (Д. Січинського, К. Сте-
ценка, С. Людкевича, П. Козицького, Л. Ревуць-
кого, Б. Лятошинського, П. Майбороди, В. Бібіка, 
В. Губи та ін.). Зважаючи на реалії радянської 
доби, композитори того часу творили в рамках 
обмежених (а часто й нав’язаних) тем і літератур-
них основ, проте загальна тенденція розмивання 
жанрових меж, синтезу жанрів проявилася й тут 
(кантата-симфонія «Кавказ» С. Людкевича, кан-
тата-балада «Про канальські роботи» А. Штога-
ренка, кантата-поема «Хустина» Л. Ревуцького, 
вокально-хоровий монолог «Людина» М. Ско-
рика, поема-кантата «Гамалія» М. Скорика тощо). 
Як уже згадувалося, у наш час ці процеси тільки 
поглибилися. Наприклад, О. Щетинський свій твір 
«Різдво Йоанна Предтечі», за словами О. Криво-
рукової, характеризував так: «… тут змішуються 
… риси «кантати на біблійний текст» (терміноло-
гія О. С. Щетинського) з оповідальним (сюжет-
ним) елементом, більш характерним для ораторій 
або сценічних творів» (Криворуков, 2009: 12). 
Якщо вектор на синтезування музичних жанрів 
продовжується протягом усього періоду розви-
тку кантатно-ораторіального (та й інших) жан-
рів в Україні, то включення релігійної тематики 
в художньо-образну сферу кантати стало новим 
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явищем в українській музиці після розпаду СРСР 
(«Скорботна Мати» В. Іщенка, «Богородичні 
пісні» О. Козаренка, «Stabat Mater» І. Щербакова, 
«Псалми Давидові» М. Ластовецького та ін.). 

Світські кантати у творчості сучасних україн-
ських композиторів відображають різні сторони 
людського життя («Благодатна пора наступає» 
В. Камінського, «Пісні кохання» В. Мужчиля, 
«Ювілейна кантата» І. Карабиця, «Цвіт» Б. Фро-
ляк, «На смерть Шевченка» В. Степурка, «Чотири 
дійства» А. Гайденка, «Ознака Вічності» І. Щер-
бакова, «Повернення Дрогобича» М. Ластовець-
кого, «Босоніж по землі» І. Щербакова, «Libertas – 
Свобода!» Ю. Алжнєва й ін.). У творах багатьох 
композиторів утілилася поезія Т. Шевченка, яка 
отримує нове звучання в сучасних композиціях. 
Так, у поемі-кантаті «Гамалія» М. Скорика музи-
кознавиця Л. Кияновська вирізняє шість основних 
жанрово-стилістичних рівнів: «думна речитація, 
побудована на вільно-імпровізаційному, декла-
маційному розспівуванні тексту; експресивний 
театралізований речитатив, який частіше доруча-
ється солістам; жартівливо-танцювальна сфера; 
лірично-пісенні фрагменти, позначені рисами як 
українського романсу, так й оперної експресії; 
звороти історичних (козацьких) пісень, як геро-
їчно-маршові, так і урочисто-прославні; хораль-
ність, наближена до манери українського духо-
вного концерту ХVІІІ ст.» (Берегова, 2020: 213). 
Літературне джерело – поема Т. Шевченка – отри-
мала музичне продовження в синтетичному жанрі 
поеми-кантати, і такий приклад непоодинокий. 
У жанровій ідентифікації хорових творів зна-
ходимо відображення різних літературних ком-
понентів (вокально-хоровий монолог «Людина» 
М. Скорика, хорові поеми «Голод-33» та «Лебеді 
материнства» Л. Дичко, хорова притча «Щедрик» 
В. Мужчиля, хорове есе «П’ятий вимір» В. Муж-
чиля тощо), що вказує на визначальну їх роль у 
побудові музичної композиції. У новаторському 
за художнім вирішенням «Щедрику» В. Мужчиля 
застосовується колаж музичних цитат із твору 
М. Леонтовича та середньовічної католицької сек-
венції «Dies irae», а також унікальна фонематична 
техніка, за допомогою цих засобів композитор 
прагне застерегти від руйнування національних 
символів і традиційної культури (Варавкіна-Тара-
сова, 2009: 119).

Симфонізація хорової тканини, трактування 
хорових голосів як музичних інструментів, пари-
тет хору й оркестру (у вокально-симфонічних 
творах), симфонізм як принцип художнього мис-
лення призводять до появи таких творів, як хорова 
симфонія. До таких жанрових новоутворень від-

носимо хорову симфонію «Узнай себе» О. Щетин-
ського, хорову симфонію-реквієм «Memento Mori, 
Memento Vivere» М. Шуха, кантату-симфонію 
«Україна. Хресна дорога» В. Камінського1, хорову 
симфонію «Світлі піснеспіви» В. Польової, Сим-
фонію № 3 «Я стверджуюсь» і Симфонію-диптих 
на слова Т. Шевченка Є. Станковича, кантати-сим-
фонії «Чумацькі пісні» й «Океан долі» В. Зубиць-
кого, симфонію-реквієм «33-й рік» О. Яковчука, 
симфонічне Євангеліє «Звершилося» А. Кара-
манова, пісенну симфонію «За Чумацьким шля-
хом» Ю. Алжнєва, хорову симфонію-перформанс 
«Осяяні чорним сонцем» Є. Петриченка й ін. 

Інкорпорований у хорову музику М. Вери-
ківським жанр думи (ораторія «Дума про дівку-
бранку») знайшов скромніше (за масштабом, але 
не за змістом) продовження у творчості В. Муж-
чиля. Якщо згадана вище дума-пасіон «Вмирала 
річка» порушує важливі теми екології, відповідаль-
ності людини перед природою й наступними поко-
ліннями за свою діяльність, то дума «Косив батько 
жито» присвячена учасникам визвольної боротьби 
за волю України (Батовська, 2016: 50). Спостері-
гаємо також зародження нового жанрового утво-
рення – опери-думи («Сліпий» О. Злотника). 

Якщо говорити про оперну хорову музику, то 
вона з ІІ пол. ХХ ст. збільшує свою вагу в дра-
матургії сценічної постановки, з’являються навіть 
хорові опери фольклорного типу («Ятранські 
гри» І. Шамо, «Коли цвіте папороть» Є. Стан-
ковича, «Золотослов» і «Різдвяне дійство» 
Л. Дичко, «Золотий камінь посіємо» Г. Гаври-
лець). Музично-сценічне дійство Г. Гаврилець 
«Золотий камінь посіємо» побудоване на пісен-
ному матеріалі, записаному Н. Матвієнко в різних 
місцевостях, у ньому, як пише О. Берегова, «через 
українську пісню символічно втілено історію 
України, що сягає корінням прадавніх часів і про-
довжує творитися сьогодні» (Берегова, 2020: 210). 
Дослідниця відзначає цікавий виконавський склад 
композиції (солісти, два дитячі хори, сучасний 
балет, ансамбль старовинної музики та симфоніч-
ний оркестр), а також утілений авторкою колаж 
із музики українського бароко (частин хорових 
концертів Д. Бортнянського) та сучасних обро-
бок українських пісень (Берегова, 2020: 210–211). 
Композиція продовжує неофольклорну хвилю 
композиторської творчості, яка проявилася  
в ІІ пол. ХХ ст. як поєднання фольклорних тради-
цій із сучасною музичною мовою й досі успішно 
розвивається.

1 Жанр кантати-симфонії започаткував в українській музиці 
С. Людкевич.

Матійчин І. Ораторія, кантата, опера в хоровій творчості українських композиторів (модифікація жанрів)
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На інших засадах ґрунтується опера «Мойсей» 
М. Скорика за поемою І. Франка, у якій компози-
тор утілив біблійний сюжет у музично-театральній 
формі. О. Дерев’янченко та Г. Овчинникова вбачають 
у закономірностях композиційно-драматургічної 
будови твору спорідненість із національними теа-
тральними традиціями, зокрема шкільною драмою, 
а в особливостях його музичної мови – чітко вира-
жену опору на традиції західноєвропейського бароко 
(використання музично-риторичних фігур і символів 
епохи бароко, підкреслення семантичної ролі тональ-
ності й тембру, ознаки пасіонності в побудові сюжет-
ної лінії) (Дерев’янченко, Овчиннікова, 2012: 173). 
Дослідники стверджують: «Чергування сцен релігій-
ного характеру з інтермедіями, сполучення містики 
й реалізму, набожності з богохульством свідчить про 
ознаки містеріальності на генетичному рівні жанро-
вої структури твору» (Дерев’янченко, Овчиннікова, 
2012: 169). Тож не дивно, що Л. Кияновська визна-
чила жанр твору М. Скорика як опера-ораторія (Кия-
новська, 2008: 507).

Серед інших зразків синтезованого жанру 
опери-ораторії можна назвати такі: «Київські 
фрески» І. Карабиця, «Згадайте, братія моя...» 

В. Губаренка, «Довбуш» П. Петрова-Омельчука, 
«Тарас. Зоряна колискова» І. Щербакова. Синтезом 
опери, реквієму й ораторії є модерна опера «Йов» 
Р. Григоріва та І. Разумейка, але вона належить до 
поширеної зараз камерної гілки оперної творчості, 
яка виходить за рамки теми дослідження.

Висновки. Отже, можемо констатувати, що 
й оперна хорова музика, і кантатно-ораторіальні 
твори сучасних українських композиторів відо-
бражають світові тенденції новітньої музики до 
жанрових поєднань (кантата-симфонія, опера-ора-
торія тощо), модернізацій і трансформацій, у яких 
видозмінюються, відроджуються в новій якості 
старі (наприклад, жанр пасіону) і виникають нові 
(хорові фрески, хорова опера, хорова симфонія 
тощо) жанрові утворення. Попри розмаїття обра-
зів і тем, значне місце в кантатно-ораторіальній та 
оперно-хоровій творчості українських авторів від-
водиться переосмисленню сутнісних питань люд-
ського існування, тому в масштабних хорових ком-
позиціях часто втілюються біблійні та історичні 
сюжети, відображаються проблеми національної 
пам’яті українського народу, збереження природи 
й культури для наступних поколінь. 
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АРНО БАБАДЖАНЯН: КОМПОЗИТОР І ВИКОНАВЕЦЬ

Стаття присвячена дослідженню композиторської та виконавської творчості Арно Бабаджаняна. Роз-
глядаються стильові й композиційні характеристики фортепіанних творів композитора, зокрема «Поема» та 
«Шість картин». Визначаються особливості індивідуального виконавського стилю Бабаджаняна-піаніста та 
його вплив на авторський стиль Бабаджаняна-композитора. Виділяється різнофункціональність композитора 
(багатогранний талант), а саме якості піаністаа-соліста, піаніста-ансамбліста, піаніста-концертмейстра. 
Фортепіанна творчість композитора дає право розглядати фортепіано як інструмент, який ініціював автор-
ський розвиток Бабаджаняна-композитора і сприяв виявленню особистісного піаністичного стилю Бабаджа-
няна-виконавця: у кожному із жанрових різновидів знаходимо семантично-фактурний відбиток фортепіанного 
стилю свого митця – монументальну фактурну оркестральність, сповнену емоційного національного колориту.

Акцентується увага на художніх і фактурних особливостях творів для сольного й камерного фортепіано; 
значне місце відведено авторським засобам музичної виразності. 

Творча спадщина Арно Бабаджаняна є надзвичайно багатогранною, його авторському перу належать твори 
різних жанрів: концерти для соліста з оркестром, сонати для інструментальних дуетів, фортепіанні п’єси/про-
грамні цикли, естрадні пісні, музика до кінофільмів тощо. 

Мистецька постать Арно Бабаджаняна яскраво ілюструє різнофункціональні виконавські таланти – соліста, 
ансамбліста, концертмейстера, при цьому незмінним залишається вишукано-яскравий колористичний вірменський 
піаністичний стиль, завжди сповнений глибокого змісту, драматичних, патетичних, ліричних переживань. 

Метою статті є дослідження творчості Арно Бабаджаняна, аналіз процесів взаємодії індивідуального вико-
навського й авторського композиторського стилів у творчості А. Бабаджаняна. 

Ключові слова: фортепіанна творчість А. Бабаджаняна, індивідуальний виконавський стиль композитора, 
піаніст-соліст, піаніст-концертмейстер, піаніст-ансамбліст. 
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ARNO BABADZHANYAN: COMPOSER AND PERFORMER

The article is devoted to the study of Arno Babajanyan's composition and performance. The stylistic and compositional 
characteristics of the composer's piano works in particular, “Poem” and “Six Painting” are considered. Peculiarities 
of Babajanyan-pianist's individual performance style and his influence on Babajanyan-composer's authorial style are 
determined. The versatility of the composer (multifaceted talent) stands out, namely the qualities of pianist-soloist, 
pianist-ensembleist, pianist-concertmaster. The composer's piano works give the right to consider the piano, which is an 
instrument that initiated the author's development of Babajanyan-composer and helped to identify the personal pianistic 
style of Babajanyan-performer: in each genre we find semantic-textural imprint of the piano style national color.

Emphasis is placed on the artistic and textural features of works for solo and chamber pianos; a significant place is 
given to the author's means of musical expression.

Arno Babajanyan's creative heritage is extremely multifaceted, his works include works of various genres – concerts 
for soloist and orchestra, sonatas for instrumental duets, piano pieces/program cycles, pop songs, music for movies and 
more.

Arno Babajanyan's artistic figure vividly illustrates the multifunctional performing talents – soloist, ensemble player, 
accompanist, and at the same time the exquisitely bright Armenian pianistic style, always full of deep meaning, dramatic, 
pathetic, lyrical experiences, remains unchanged.

The aim of the work is to study the work of Arno Babajanyan. Analysis of the processes of interaction of individual 
performing and authorial compositional styles in the work of A. Babajanyan.

Key words: piano work of A. Babajanyan, individual performing style of the composer, pianist-soloist,  
pianist-concertmaster, pianist-ensemble.
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Мкртичян Л. Арно Бабаджанян: композитор і виконавець

Постановка проблеми. Вивчення фортепі-
анної творчості композитора дає підстави для 
висновку, що фортепіано є інструментом, який 
ініціював авторський розвиток Бабаджаняна-
композитора та сприяв виявленню особистісного 
піаністичного стилю Бабаджаняна-виконавця: у 
кожному з жанрових різновидів знаходимо семан-
тично-фактурний відбиток фортепіанного стилю 
свого митця – монументальну фактурну орке-
стральність, сповнену емоційного національного 
колориту і спрямовану на яскраве концертно-
виконавське подання або ж прозорий вишукано-
камерний піаністичний звукопис, що підтримує 
одиноку сповідь ліричного героя.  

Виконавський магнетизм, яким володів Арно, 
заряджав слухачів і тримав їх у постійному 
сюжетно-емоційному напруженні. Ця здатність 
надзвичайно складно піддається аналізу, а отже, 
залишається одним із найскладніших завдань для 
сучасних виконавців творів композитора. 

Аналіз досліджень. До вивчення етапів твор-
чого шляху композитора творчості та його ролі в 
розвитку вірменської музики зверталися А. Шах-
вердян, А. Григорян, Н. Мартиросян, М. Шагинян, 
Н. Гумреци. Характеристики виконавських піаніс-
тичних манер знаходимо у відгуках С. Саркісяна, 
Л. Саакяна, П. Долінської, Л. Сухомлінової.

Метою статті є дослідження творчості Арно 
Бабаджаняна, аналіз процесів взаємодії індивіду-
ального виконавського й авторського композитор-
ського стилів у творчості А. Бабаджаняна. 

Виклад основного матеріалу. Особистість 
композитора-виконавця в усі часи приваблювала 
публіку. Згадаймо, що епоха романтизму, від-
кривши світ особливих почуттів, відкрила й мож-
ливість музичного висловлення від першої особи, 
від одноосібного «Я». Отже, відтворення дій-
сності в мистецтві стало відбуватися не з позицій 
об’єктивної істинності, а з точки зору конкретної 
людини: постать композитора, виконавця (а най-
частіше композитора-виконавця) стала предметом 
підвищеної уваги в суспільно-слухацьких колах; 
публіку почала цікавити не тільки виконувана 
музика, а й особистість натхненного виконавця-
митця. Ніколи раніше значення суб’єктивних 
переживань виконавця не підіймалося так високо, 
як у романтичну добу: на концертну естраду був 
винесений культ особистих почуттів, заглибле-
ність в інтимний світ митця, у якому переважали 
драматичні емоції, виражені блискучими інстру-
ментально-віртуозними засобами. Інструменталь-
ний стиль композитора та його виконавська манера 
ототожнювалися, викликаючи певні характерні 
інструментальні асоціації: віртуозна «гітарна 

скрипковість» Н. Паганіні, «клавірна орке-
стральність» Ф. Ліста, «салонна фортепіанність» 
Ф. Шопена, «педальна симфонічність» Й. Брамса, 
«органна інструментальність» С. Франка, «форте-
піанна клавесиновість» К. Дебюссі, «інструмен-
тальна пісенність» Ф. Шуберта, Ф. Мендельсона, 
М. Лисенка (Повзун, 2018: 315).

Цей перелік можна доповнити іменами А. Рубінш-
тейна, С. Рахманінова, О. Скрябіна, М. Метнера 
тощо: цим композиторам-виконавцям був притаман-
ний особливий артистичний магнетизм, саме таким 
магнетизмом був наділений Арно Бабаджанян.

Творчість композитора є надзвичайно багато-
гранною та різножанровою, а отже, з нашої точки 
зору, дослідження творів А. Бабаджаняна, що 
написані для сольного фортепіано/фортепіано з 
оркестром, для фортепіано з інструментальним 
ансамблем або для дуету піаніста й вокаліста, 
потребують диференційовано-усвідомленого 
виконавського підходу до виявлення відмінних 
стилістичних авторських методів відтворення 
генетичних жанрових ознак. Отже, звертаємо 
увагу на семантику концертності та камерності у 
фортепіанних і камерно-фортепіанних жанрових 
різновидах творчої спадщини А. Бабаджаняна. 

Сьогодні нечасто можна зустріти піаніста-
виконавця, який паралельно зі своєю основною 
спеціальністю професійно займався б компози-
цією, створивши власний індивідуальний автор-
ський стиль: твори А. Бабаджаняна детально 
продумані, фактурні елементи доцільні та плас-
тичні, піаністично зручні, пасажі вкладаються 
під пальцями, тобто раціональні з точки зору їх 
технічного втілення. Цілком природно, що індиві-
дуальний виконавський стиль піаніста, склад його 
артистичного дарування, конструкція руки – усе 
це позначається на його авторському почерку та 
фактурному викладенні музичного матеріалу. 

Це дає змогу стверджувати, що А. Бабаджанян 
був не тільки чудовим художником, а й справ-
жнім майстром виконавського мистецтва, у цьому 
зайвий раз переконують архівні відео-, аудіомате-
ріали, записи на радіо та телебаченні; низка кіно-
фільмів про творчість Арно Бабаджаняна.  

Творчість Арно Бабаджаняна привернула увагу 
багатьох науковців, зокрема її висвітлено в моно-
графії А. Григоряна «Арно Бабаджанян», М. Шаги-
няна «Путешествие по Советской Армении»; 
Н. Гумреци «Николай Фадеевич Тигранов и музыка 
Востока», Н. Мартиросяна «Шесть картин Арно 
Бабаджаняна. Вопросы интерпретации»; А. Шах-
вердяна «Очерки армянской музыки», які аналі-
зували творчий шлях композитора, національні 
витоки його оригінального авторського стилю й 
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музичної мови. Дослідження митецької постаті 
Бабаджаняна-композитора було б неповноцін-
ним без висвітлення оригінального піаністичного 
стилю Бабаджаняна-виконавця. Певні характерис-
тики його виконання надані в роботах музиканта-
практика С. Саркісяна «Арно Бабаджанян: Витоки 
нового стилю». У такому комплексному підході 
цікавою постає творча особистість Арно Бабаджа-
няна, що поєднує яскравого концертного сольного 
виконавця та чуйного, гнучкого ансамбліста. 

На нашу думку, саме фортепіанна манера вико-
нання ініціювала інтенсивний поштовх компози-
торської творчості Арно Бабаджаняна та сприяла 
розвитку оригінальних авторських піаністично-фак-
турних засад. Зокрема, використовуючи об’ємний 

арсенал інструментальних виразових засобів, ком-
позитор у низці творів утілює семантику концерт-
ності: фортепіанна фактура, сповнена емоційного 
національного колориту та спрямована на яскраве 
концертне подання, концертний тонус виконання; 
відтворює ефект оркестрального звучання не 
стільки за рахунок збільшення гучнісно-динамічних 
показників, скільки завдяки фактурному насиченню 
додатковими фактурними голосами. 

Показовим прикладом неповторного фактурно-
піаністичного письма композитора є «Поема» для 
фортепіано, що ввійшла до програми III Міжна-
родного конкурсу імені П. І. Чайковського (1966), 
призначена для обов’язкового виконання учасни-
ками конкурсу.

Поема написана в серійній техніці додекафонного 
типу, що визначає стиль та індивідуальність обдаро-
ваного композитора, потребує у виконанні чималих 
технічних навиків і досвіду для осмислення. Суть 
цього методу композиції полягає у виборі з 12 зву-
ків хроматичної гами деякого набору звукових висот 
(серії), використання цього набору висот і дотримання 
певної закономірності їх використання. Цікавим є те, 
що А. Бабаджанян при написанні «Поеми» саме цим 
методом не втратив національного колориту, він від-
слідковується протягом усього твору. 

Свою оригінальну мову він створює на основі 
характерних особливостей мистецтва народів 
Закавказзя, творчо перероблюючи та переосмис-
люючи їх. У музичну тканину «Поеми» органічно 
вплітаються характерні інтонації й ритми. Але 

часто деякі образи, які володіють яскраво вира-
женим національним характером, виявляються 
позбавленими формальних, зовнішніх елементів 
фольклору. Національна основа таланту компози-
тора настільки глибока й органічна, що навіть у тих 
випадках, коли він не використовує звороти та інто-
нації побутових пісень чи танців, музика його збе-
рігає неповторний національний відтінок, навіть 
дотримуючись додекафонної техніки письма. 

Як писала О. Руч’євська, арсенал виразо-
вих засобів значно розширився у ХХ столітті: 
«… вільна атональність, додекафонія, тональна 
серійність, конкретна музика, сонористика тощо. 
Проте відзначається й надзвичайна стійкість тра-
дицій, оскільки саме у ХХ столітті продовжують 
плідно розвиватися композиційні та ладогармо-
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нійні засади, що оформилися в минулі століття: 
озираючись назад – у класицизм, бароко, Рене-
санс, середньовіччя, музика ХХ століття втілює 
найсучасніші, новаторські спрямування, розви-
ваючи традиції минулого. Складність музичних 
процесів сьогодення визначається «поліфонією» 
систем – мовних шарів, стилів, напрямів, манер, 
які активно взаємодіють. Еволюційний процес 
у музиці ХХ століття не підпорядкований пану-
ванню будь-якого одного принципу; новаторство 

та традиції проявляються в різних індивідуальних 
стилях, у різних елементах музичної форми та 
фактури» (Ручьевськая, 1976: 147–148). 

В аналогічній серійній техніці написані 
«Шість картин» для фортепіано (1963–1964 рр.) –  
один із видатних творів у фортепіанній музиці  
ХХ століття. Твір цікавий тим, що поєднує еле-
менти архаїки та сучасності, а також додекафонну 
техніку письма й характерну інтерваліку протягом 
усього циклу.

Л. Сухомлінова зазначає: «Яскрава образність, 
картинність – одна з характерних рис творчої 
подоби Бабаджаняна, і в п’єсах з «нейтральними» 
назвами типу «Прелюдія», «Мелодія» можна вло-
вити картини природи та побуту рідної композитору 
Вірменії. Але в нього, як і в Рахманінова в етюдах-
картинах, не так зображується сама картина, скільки 
відбито її відображення в духовній сфері, у пережи-
ваннях людини» (Сухомлінова, 2001: 222–228).

Шість п’єс можна роздивлятися як своєрідний 
цикл. При всій різноплановості й різнохарактер-
ності кожної з п’єс усе-таки відчувається певна 
логіка та динаміка розвитку.

До творів концертного спрямування можна 
віднести й опуси, написані у співтворчості двох 
вірменських композиторів: А. Арутюняна та 
А. Бабаджаняна: «Вірменську рапсодію» (1950) 
для двох фортепіано та «Святкову» для двох фор-
тепіано й ударних (1960) (так само у виконавській 
співтворчості вони презентовані слухачам).

На думку науковців Л. Мазеля та В. Цук-
кермана, виразове значення будь-якого засобу  

(як елемента музичної мови) є відносно неустале-
ним і змінним залежно від конкретного контексту, 
у якому реалізуються закладені в ньому інтона-
ційно-виразові потенції: один і той самий фор-
мальний засіб може виконувати різні завдання; 
подібність же в окремих засобах сама по собі не 
говорить про близькість художніх явищ (Мазель, 
Цуккерман, 1967: 19).

Семантика камерності відтворюється компо-
зитором у творах (або частинах циклів) лірико-
філософського спрямування, і провідну роль тут 
також відіграє фортепіанна фактура, що виводить 
ліричного героя з tutti-йного звукового океану, 
рельєфно виокремлюючи його монолог і даючи 
змогу побути «наодинці» в супроводі м’яких гар-
моній, що нагадує інтимні та вишукані камерні 
музикування. Схильність до ліричних образів, 
заглибленість в інтимні  психологічні шари про-
явилася як у низці фортепіанних творів, так і у 
творах для ансамблю голосу з фортепіано.  

А. Бабаджанян «Тріо» для фортепіано, скрипки 
та віолончелі fis-moll

Мкртичян Л. Арно Бабаджанян: композитор і виконавець
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До цього семантичного напряму можна від-
нести інший приклад творчої співпраці двох 
митців – Арно Бабаджаняна й Лазаря Сар’яна – 
музику до кінофільму «Пісня першого кохання».

Дослідуючи творчість Арно Бабаджаняна, 
необхідно відзначити провідних митців, які сут-
тєво вплинули на формування композиторського 
почерку молодого Арно: О. Арутюняна, Е. Мір-
зояна, Е. Оганесяна. Творчі однодумці утворили 
(аналогічно російському гуртку) композитор-
ську спілку «Вірменська могутня купка». Усі її 
учасники закінчили Єреванську консерваторію, 
а згодом вступили до Московської консерваторії, 
де організували Вірменську культурну студію. 
Піаніст і музикознавець Шагана Арцруни зазна-
чив: «У світі музики члени вірменської могутньої 
купки заснували вірменську музичну школу» 
(Армянские народные иснструменты: URL: https://
ru.wikipedia.org/wiki). Засновниками та керівни-
ками музичного товариства стали Арам Хачату-
рян і Дмитро Шостакович. Згодом члени гуртку: 
О. Арутюнян, Е. Мірзоян, Е. Оганесян, А. Худоян, 
А. Бабаджанян – були удостоєні звання народний 
артист СРСР, Олександр Арутюнян та Арно Баба-
джанян, окрім цього, були удостоєні Державної 
премії СРСР. Маріетта Шахвердян, мандруючи по 
Радянській Вірменії, звернула увагу на молодих 
композиторів-єреванців О. Арутюняна й А. Баба-
джаняна, на Е. Мірзояна – уродженця міста Горі, 
відзначивши, що «у кожного з них уже намітилося 
своє музичне «обличчя» (Шахвердян, 1959: 317). 
На думку Марка Петросяна, критика Незалежної 
газети, ця група вірменських композиторів «являє 
собою блискучу п’ятірку міцної співдружності – 
людських і творчих рис, що позначились на фор-
муванні їхнього композиторського світогляду, 
який сприяв подальшому формуванню компози-
торського стилю» (Петросян, 2001: 65–77).

Як справедливо зазначає Є. Назайкінський, 
кожному стилю притаманна певна образна сис-

тема й, відповідно, система виразових засобів 
(форма в широкому розумінні слова). Особливу 
систему усталених стильових ознак становлять 
музично-виразові засоби, до яких належать еле-
менти музичної мови, засади формоутворення 
та композиційні структури. Музично-виразові 
засоби в умовах певного стилю завжди мають 
індивідуалізований характер, що становить спе-
цифічні норми стилю. Специфіка стилю про-
являється як у конкретно-інтонаційному харак-
тері окремих виразових засобів, так і у формі їх 
взаємодії. Кожний стиль має певну характерну 
усталеність ознак, проте, оскільки стиль є кате-
горією, що історично розвивається, правомірно 
говорити про відносний характер цієї усталеності  
(Назайкинський, 2003: 20–21).

Розвиток цих думок знаходимо в роботах 
В. Виноградова (Виноградов, 1977: 91–108): інди-
відуальний стиль визначається трьома елемен-
тами: інтонаційно-структурними та фактурними 
якостями музичного матеріалу; принципами його 
розвитку (процес становлення); технологією його 
втілення у формі (музичний твір як результат про-
цесу становлення). Інтонаційно-структурні та 
фактурні якості конкретного музичного матеріалу 
виявляють його своєрідну неповторність. У розви-
тку розкривається діалектика зв’язків і динаміка 
процесу становлення. Технологія втілення визна-
чає, як саме відбувається цей процес становлення, 
з чим пов’язане конкретне формування музичного 
матеріалу тим чи іншим композитором. Пере-
ваги музичної фактури перед іншими елементами 
музичної мови полягають у тому, що саме у фак-
турі ґрунтуються та поєднуються всі без винятку 
стильові засоби, завдяки чому музична фактура 
може стати комплексним показником індивіду-
ального стилю композитора. Приклад своєрід-
ного стилю композитора та пошуку нових барв за 
допомогою серійної техніки знаходимо в «Поемі» 
для фортепіано.

Фортепіано стало натхненником композитор-
ського таланту Арно Бабаджаняна, хоча грати в 
3 роки він почав на фісгармонії, перші твори іні-
ційовані саме звучанням фортепіано. Надзвичайні 

здібності дитини були помічені відомим вірмен-
ським композитором Арамом Хачатуряном, який 
у пошуках талановитих дітей інспектував дитячі 
музичні школи. Ця зустріч стала знаковою для 
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усвідомлення подальшого шляху молодим музи-
кантом: у 9 років уже був написаний «Піонерський 
марш», декілька п’єс невеликого розміру, проте 
в них уже проявляється національний колорит і 
певні характерні особливості авторського стилю. 

Професійну підготовку та освіту майбутній 
композитор здобув спочатку в класі професора 
О. Гнесіної, у створеному нею музичному учи-
лищі, а згодом у класі педагога Б. Берліна, аспіран-
туру закінчував у видатного педагога К. Ігумнова 
в Московській консерваторії. К. Ігумнов писав: 
«Студент мого класу Московської державної кон-
серваторії Арно Бабаджанян – виключно талано-
вита музична індивідуальність… Надзвичайно 
добра будова рук обіцяє йому швидко досягти вер-
шин фортепіанної техніки. Необхідно відзначити 
також винятковий виконавський темперамент. 
Йому з упевненістю можна передбачити блискуче 
артистичне майбутнє» (Горностаєва, 1991: 36).

В. Горностаєва, згадуючи на сторінках книги 
про Арно Бабаджаняна-піаніста, писала: «Він 
був нагороджений надзвичайним фортепіанним 
талантом. Його руки були ніби продовженням 
рояля та занурювалися в клавіатуру зручно і при-
родно, як у рідне лоно. Пам’ятаю, що одного разу 
Святослав Ріхтер при мені говорив із глибоким 
сумом про одне покликання Арно, що не здійсни-
лося: «Він був би найвідомішим піаністом, якби 
зайнявся цим! Але він писав музику. І, з головою 
занурившись у композицію, виступав як піаніст 
тільки з виконанням власних творів. Арно писав 
для рояля як піаніст-віртуоз, чудово володів кла-
віатурою і майстерно розпоряджався тим, що 
досконально знав» (Горностаєва, 1991: 34).

Проте А. Бабаджанян яскраво проявив себе і 
як піаніст-віртуоз – концертний виконавець не 
тільки власних творів, а й таких відомих компо-
зиторів: Р. Шумана, Ф. Шопена, Ф. Ліста, С. Рах-
манінова, С. Прокоф’єва. Так, Дмитро Шостако-
вич називав його чудовим піаністом, виконавцем 
великого масштабу. 

Виконання Арно завжди викликало захоплення 
в слухачів неповторним відчуттям національного 
духу, своєрідним вірменським колоритом.

Арно Бабаджанян став єдиним композито-
ром СРСР, який удостоєний першого призу та 
звання «Кращий композитор світу»: це сталося в 
1974 році в Токіо на 3-му Міжнародному музич-
ному фестивалі, де Радянський Союз був пред-
ставлений піснею Арно Бабаджаняна «Чортове 
колесо». Головою журі був легендарний амери-
канський співак Френк Сінатра.

Сформоване в музичному Вірменському 
гуртку відчуття дружньої підтримки музичних 

колег стало невід’ємним складником компози-
торського шляху Арно Бабаджаняна та спри-
яло появі низки опусів, написаних у співпраці 
з однодумцями. Цікавою є співтворчість двох 
вірменських композиторів А. Арутюняна й 
А. Бабаджаняна, які створили «Вірменську рап-
содію» для двох фортепіано (1950) та «Свят-
кову» для двох фортепіано й ударних (1960); 
так само в спільній виконавській творчості 
презентували її слухачам. Прикладом плідної 
співпраці Арно Бабаджаняна та Лазаря Сар’яна 
стала й музика до кінофільму «Пісня першого 
кохання». Виконавська творчість А. Бабаджа-
няна також відзначена ансамблевим концер-
туванням з Е. Мірзояном, автором «Швидкого 
танцю», який яскраво був представлений авто-
ром та А. Бабаджаняном.

Висновки. Постать Арно Бабаджаняна у фор-
тепіанному мистецтві яскраво ілюструє поєднання 
особливостей піаніста, а саме його різнофункціо-
нальність (багатогранний талант) – піаніст-соліст, 
піаніст-ансамбліст, піаніст-концертмейстер. 

Композитор представляв свої твори, які були 
різними за жанрами, і виконував їх особисто: 
«Прелюдія», «Вагаршапатський танок», «Екс-
промт», «Поліфонічна соната» «Капричіо», 
«Шість картин», «Поема» «Роздум» «Мелодія та 
Гумореска», «Елегія», «Героїчна балада» для фор-
тепіано з оркестром, а також із відомими на весь 
світ артистами: Д. Ойстрахом, С. Кнушевицьким 
(Фортепіанне тріо fis-moll), піаністом А. Арутю-
няном («Вірменська рапсодія» співавтори), Р. Ага-
роняном (Соната для скрипки і фортепіано). 

Творча скарбниця А. Бабаджаняна надзвичайно 
багата, сповнена різножанрових опусів форте-
піанної спадщини, що включає в себе твори для 
сольного фортепіано, камерно-ансамблевого, фор-
тепіано з оркестром, проте обов’язковим героєм 
музичного сюжету постає фортепіано та його різ-
нотемброва емоційна оркестральна фактура. 

Аналіз творчості А. Бабаджаняна дає підстави 
для певних узагальнень: музика композитора від-
різняється глибоким змістом. У його творах ми 
простежуємо драматизм і героїку, лірику пережи-
вань, образи природи. Виконавець, інтерпретуючи 
твори Арно Бабаджаняна, щоразу вибирає один із 
можливих варіантів прочитання музичного тек-
сту, розкриваючи зміст семантичних особливос-
тей нотних знаків та авторських ремарок. 

Усі твори Арно Бабаджаняна спрямовані до 
слухача, сповненні бажання донести емоційний 
артистизм, насиченість інструментального музич-
ного звучання, концертну святковість зустрічі 
публіки з національним вірменським запалом.  

Мкртичян Л. Арно Бабаджанян: композитор і виконавець
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ЗНАЧЕННЯ 3D МОДЕЛЮВАННЯ ТА CAD ТЕХНОЛОГІЙ 
У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ З ДИЗАЙНУ

У сучасному світі 3D-моделювання в САD програмах є актуальною та невід’ємною частиною сфери промис-
лового дизайну. Застосування 3D-моделювання сприяє створенню виразних, лаконічних форм об’єктів дизайну 
з метою подальшого застосування їх на виробництві. Тому вже на перших етапах формування дизайнерських 
умінь і навичок необхідне вивчення основ 3D-моделювання. У статті розглядається важливість ознайомлення 
з моделюванням у 3D-середовищах у вищих навчальних закладах при підготовці фахівців-дизайнерів. Переду-
сім акцентується, що 3D-моделювання генерує творчі здібності, розвиток фантазії, креативність, розвиває 
тривимірне мислення, яке стимулює та формує креативно-образний підхід до формотворення. Підкреслю-
ється актуальність основ 3D-моделювання на всіх етапах проектування – від стадії зародження проєктної 
ідеї до остаточної презентації готових рішень. Комп’ютерні технології дають змогу змоделювати будь-яку 
природну, органічну, техноорганічну форму, відразу маючи інформацію про її геометричні характеристики. 
Також у сучасному виробництві активно застосовується попереднє моделювання та прототипування за вико-
ристанням 3D-друку, що є одним із найважливіших етапів створення промислового дизайну. При цьому важ-
ливо, що в параметричному моделюванні при побудові моделі працюються не з окремими поверхнями, а одразу 
з усім предметом, що є цілісною формою.

Для 3D-моделювання й автоматизованого проєктування (САПР) найбільш поширеним інструментом є 
програмний продукт SolidWorks, який застосовується в інженерно-конструкторському проєктуванні у сфері 
промисловості й освіти в усьому світі. SolidWorks пропонує повноцінний інструментарій для параметрично-
го моделювання, які в поєднанні з інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом для користувача роблять процес ство-
рення об’єктів максимально зручним та ефективним. У статті наголошується, що вивчення 3D-моделювання, 
зокрема програми SolidWorks, дає змогу застосувати в процесі створення дизайну продукту найбільш ефективні 
методи формотворення, поєднувати їх між собою, генерувати креативні ідеї та демонструвати їх. 

Ключові слова: дизайн, промисловий дизайн, 3D-модель, 3D-моделювання, CAD-системи, освіта, підготовка 
фахівців, SolidWorks.
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THE IMPORTANCE OF 3D MODELLING AND CAD TECHNOLOGIES 
IN PROFESSIONAL DESIGN EDUCATION

In the modern world 3D modelling in CAD programs is relevant and integral part of the sphere of industrial design. 
The use of 3D-simulation promotes the creation of expressive, concise forms of design objects for further application in 
production. Therefore, in the first stages of developing design skills it is necessary to learn basic 3D modeling. The article 
discusses the importance of exposure to 3D modelling software in higher education institutions when training designers. 
First of all, it is emphasized that 3D modeling generates creativity, fantasy development, creativity, develops three-
dimensional thinking, stimulates and forms creative approach to shaping. The relevance of 3D modeling fundamentals 
at all stages of design from the stage of conception of a project idea to the final presentation of ready-made solutions is 
emphasized. Computer technology makes it possible to simulate any natural, organic, techno-organic form, immediately 
having information about its geometric characteristics. In addition, in modern production is actively applied preliminary 
modeling and prototyping for use of 3D printing, is one of the most important stages of creation of industrial design. It is 
important, however, that in parametric modeling the model is constructed not from individual surfaces, but from the very 
beginning of the whole object, is integral.

 For 3D modelling and computer-aided design (CAD), the most common tool is the SolidWorks software product, which 
is widely used in engineering design in industry and education worldwide. SolidWorks offers a full-fledged parametric 
simulation tool that, when combined with an intuitive user interface, makes the creation process as convenient and 
efficient as possible. The article notes that the study of 3D modeling, in particular SolidWorks, allows to apply the most 
effective methods of shaping, to combine them, to generate creative ideas and to demonstrate them.

Key words: design, industrial design, 3D model, 3D modeling, CAD systems, education, SolidWorks.

Постановка проблеми. Для дизайну як 
сфери передусім формотворення вельми важ-
ливо представлення ідеї в тривимірній формі. 
Тому при проєктуванні все більше уваги приді-
ляється новим методам формотворення, зокрема 
з’являються та розвиваються нові програми для 
3D-моделювання. Будь-яка форма свідома та 
несвідома – криволінійна, органічна, техноор-
ганічна – легко створюється й модифікується в 
сучасних комп’ютерних програмах. Виникнення 
нових засобів проєктування не може не вплинути 
на якість і різноманітність формотворення й на 
нову естетику в дизайні в цілому. Такий підхід, у 
свою чергу, висуває вищі вимоги до особистості 
дизайнера та його технічної грамотності. Ринкові 
відносини також ставлять нові завдання перед 
дизайнером. Необхідно не лише створити, а й уже 

на перших етапах проєктування презентувати, 
демонструвати об’єкт у всіх вигідних аспектах. 
Якісна модель об’єкта дизайну зробить більш 
ефективним процес виробництва на всіх його ета-
пах, що забезпечується інформативністю вірту-
альної, комп’ютерної 3D-моделі. 

Тому велике значення для формування осо-
бистості дизайнера та його вмінь має отримання 
теоретичних знань і закріплення їх на практиці 
при вивченні основ і різних методів моделювання. 
Отже, одним із основних питань навчального 
процесу при підготовці дизайнерів є визначення 
місця в структурі освітньої програми дисциплін із 
вивчення комп’ютерного 3D-моделювання.

Аналіз досліджень. Нові технічні можливості, 
які пов’язані з розвитком комп’ютерних техно-
логій ХХІ століття, охопили всі аспекти життє- 
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діяльності людини, у тому числі й нові підходи до 
зображення, передачі ідей і концепцій. 

З появою нових можливостей і нових прин-
ципів у проєктуванні та подальшому виробни-
цтві змінилися й методи викладання матеріалу та 
закріплення отриманих знань на практиці для під-
готовки спеціалістів у сфері  дизайну. 

Комп’ютерне моделювання займає впевнену 
позицію на рівні з традиційними методами про-
єктування: ескізування від руки, макетування та 
робота в матеріалі. Постають питання у визна-
ченні пріоритетності цих методів і послідовності 
залучення їх в освітній процес. Оскільки процес 
проєктування в навчанні в певному сенсі відтво-
рює послідовність етапів створення об’єкта у про-
фесійній діяльності, важливо звернутися до дослі-
джень створення виробів на основі 3D-моделі.

Так С. В. Вергунов у працях, визначаючи етапи 
створення продукту дизайну,  підкреслює, що вже 
на етапі варіативного формотворення, який іде після 
підготовчого (аналіз ринку продукції) та концепту-
ального (отримання технічного завдання та фор-
мування концепції), є ефективним застосовування 
CAD систем. При цьому виділяє 3 важливі моменти: 
дизайнер відразу працює «в об’ємі», легко вносить 
зміни в об’єкт, пропрацьовує нюанси, редагує кольо-
рові й фактурні рішення, найголовніше, при цьому 
об’єкт виглядає максимально наближено до кінце-
вого продукту (Вергунов, 2011: 6–9). 

Наочність та інформативність моделі визнача-
ють у працях Н. А. Евдокимова, М. А. Шевляков, 
Р. А. Хворов, К. Ю. Маслов та інші (Шевляков, 
Хворов; Толубаева; Маслов, Похорукова, 2016; 
Евдокимова, 2019).

Але недостатньо розглянуте питання значення 
3D моделювання в контексті вивчення промисло-
вого дизайну.

Мета статті полягає в розгляді та визна-
ченні важливості ознайомлення з основами 
комп’ютерного 3D-моделювання на прикладі 
CAD-систем у підготовці майбутніх спеціалістів 
за освітньою програмою 022 Дизайн. 

Виклад основного матеріалу. У сучасних умо-
вах найактуальнішим у сфері дизайну є створення 
креативних ідей, тому все більше зростає попит 
на креативно-творчу конкурентоспроможну осо-
бистість. Не викликає сумніву значимість орієнта-
ції професійної освіти на стимулювання творчого 
саморозвитку студентів-дизайнерів. Так, одним із 
основних завдань освіти дизайнерів є виховання 
спеціалістів, що креативно, образно і тривимірно 
мислять, пропонують нові підходи до виконання 
поставлених завдань, мають високий творчий 
потенціал. 

Тому важливо відразу ж на перших етапах осво-
єння професії дизайнера включення дисциплін, що 
розвивають тривимірне мислення, яке стимулює та 
формує креативно-образний підхід до формотво-
рення. 3D-моделювання регенерує творчі здібності, 
розвиток фантазії, креативність. Важливо зазна-
чити, що ефективно розвиває просторове мислення 
в студентів 3D-моделювання, а, у свою чергу, три-
вимірне мислення допомагає моделювати об’єкти 
швидко та якісно (Кемпкенс, 2020: 63–65). 

Виконання навчальних вправ, творчих завдань 
для ознайомлення з функціоналом програм для 
3D-моделювання водночас дає можливості отри-
мання досвіду та практичних навичок для подаль-
шої роботи й розвитку креативності та формування 
об’ємного мислення в цілому. Студенти набувають 
розуміння масштабності й пропорцій, формують 
чітке уявлення про об’єкт, що проєктується, про 
його безпосереднє розташування в середовищі, 
що також розвиває просторове мислення. Форму-
вання та розвиток просторового мислення необ-
хідні також для того, щоб мати можливість бачити 
не один конкретний об’єкт окремо, а усвідомлю-
вати його місце в просторі та розуміти, як він буде 
розташований у взаємодії з іншими елементами й 
об’єктами, адже одним із основних завдань дизай-
нера є формування гармонійної взаємодії пред-
метів, що знаходяться в тривимірному просторі 
(Жуйкова, Ахмедзянов, 2019).

3D-моделювання охоплює широкий спектр 
завдань і застосовується при розробці дизайн-про-
єктів на всіх стадіях: від ескізного пошуку до оста-
точного рішення й утілення в життя. Його широке 
використання в багатьох сферах, таких як дизайн 
візуальних комунікацій, транспортний дизайн, 
дизайн одягу й текстилю, дизайн дрібних промис-
лових об’єктів, дизайн мультимедійних персонажів 
у рамках геймдизайну, дизайн інтер’єру, зумовлено 
необхідністю створення об’ємного тривимірного 
образу, що буде найбільш повно розкривати ідею 
створеного об’єкта чи рішення.

Основи 3D-моделювання можуть використо-
вуватися як на стадії зародження проєктної ідеї, 
ескізних пошуків, так і на подальших етапах без-
посереднього виконання проєктних завдань, роз-
робки концепцій, остаточної презентації готових 
виконаних рішень.

Процес формотворення в режимі тривимірного 
моделювання відрізняється від процесу проєкту-
вання у двовимірному просторі. У двовимірному 
просторі дизайнер має можливість створювати та 
презентувати об’єкт лише частково, під певним 
кутом зору, не даючи повного уявлення про його 
естетичну й прагматичну функцію. Працюючи 
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відразу «в об’ємі», дизайнер легко вносить зміни 
в об’єкт і його деталі, має можливість створити 
об’єкт у різних кольорах і фактурах, тим самим 
демонструючи об’єкт максимально наближено до 
кінцевого продукту. 

Знання окремих функцій чи можливості кон-
кретних програм можуть бути підосновою для 
виникнення нових ідей, що розширює можливості 
проєктної діяльності. Спираючись на широкі зна-
ння функціоналу програмного забезпечення, 
фахівець має змогу запропонувати більш якіс-
ний продукт і повноцінну його інформативність. 
Після ознайомлення з базовим набором функцій 
будь-якої програми для 3D-моделювання май-
бутні фахівці продовжують навчання, поглиблю-
ючи знання про окремі групи опцій і закріплюючи 
їх на практиці, для використання в подальшій 
проєктній діяльності. Поступове відкриття для 
себе нових прийомів може допомогти у створенні 
об’єкта чи додаванні нових конкретних елемен-
тів, що значно покращать модель, використову-
ючи різні методи формотворення. Здійснюючи 
тривимірне моделювання об’єкта, дизайнер дає 
уявлення як про його окремі деталі, так і про їх 
функціонування в об’єкті в цілому. Засобами 
3D-моделювання відбувається конструювання 
й тестування деталей різноманітних пристроїв, 
механізмів, у тому числі високотехнологічних. 

Застосовуючи отримані знання про функціо-
нал програм для 3D-моделювання та персональні 
творчі здібності й розвинуте просторове мислення, 
студент створює унікальний і цікавий продукт.

У процесі постійних оновлень програм для 
моделювання розробляються нові плагіни та 
модулі (Power Surfacing, Geomagic, SolidWorks 
Flow Simulation), які допомагають утілити нові 
технології в дизайні будь-яких об’єктів. Зокрема, 
Power Surfacing дає змогу легко створювати 
складні вільні форми, високоякісні вигнуті 
поверхні. На вивчення принципу моделювання 
в середовищі SolidWorks за допомогою плагіна 
в навчальній програмі 022 Дизайн відведено 
завдання з розробки комп’ютерної миші. Метою є 
ознайомити студентів з використанням технологій 
моделювання в проєктній діяльності й виробити 
вміння працювати з плагіном Power Surfacing.

3D-моделювання, зокрема плагіни та модулі 
для розробки криволінійних обтікаючих повер-
хонь, актуалізує концепцію створення органічної 
форми в дизайні. Завдяки комп’ютерним техно-
логіям можна змоделювати будь-яку природну, 
органічну, техноорганічну форму, відразу маючи 
інформацію про її геометричні характеристики. 
Важливою основою для цього є знання, які сту-

денти отримують на біонічній практиці на пер-
шому курсі. Під час практики відтворюється кожен 
крок реалізації етапів створення об’єкта дизайну. 
Досліджуються природні елементи (тварини, рос-
тини), візуально вивчаються їх тектонічні, струк-
турні й естетичні особливості. Цей безпосередній 
контакт з природними об’єктами є важливим ета-
пом і базою, що формує та розширює набір форм-
архетипів, які стають відправною точкою фор-
мотворення. Відтворення форм від руки на папері 
фіксує та закріплює отримані знання у свідомості 
студента-дизайнера. Наступний етап – перехід 
до комп’ютерного моделювання форм предметів 
дизайну – дає можливість створення нових форм 
на основі отриманих знань. Такий підхід містить 
синергетичний ефект і вносить нові креативні ідеї 
в пошук форми.

Також завдяки розвитку комп’ютерних техноло-
гій і 3D-моделюванню виникла нова парадигма у 
формотворенні, пов’язана з концепцією нелінійної 
системи. Поняття нелінійної системи містить усві-
домлення непередбачуваного розвитку системи, 
раптові стрибки, що переводять систему в інший 
стан. «Нелінійність» у дизайні визначається пере-
дусім особливою технікою моделювання дизайнер-
ської форми; нелінійне комп’ютерне моделювання 
звертається не скільки до звичної для дизайнера 
геометрії, стільки до обчислювального мислення, 
що орієнтується на нелінійні процеси (Рижова, 
2006). Так можна говорити про створення нової 
мови й естетики дизайну.

Сьогодні 3D моделювання знаходить засто-
сування в багатьох сферах: у медичній промис-
ловості використовуються 3D-моделі органів, в 
архітектурі та будівництві – для демонстрації про-
єктів будівель, ландшафтів, пристроїв, конструк-
цій, учені почали використовувати в діяльності, 
наприклад, для дослідження сейсмологічних змін 
і прогнозування подій усередині земної кори.  

Сьогодні 3D-моделювання – один із найефек-
тивніших засобів демонстрації матеріалу, готових 
рішень і виконаних проєктних завдань. Створення 
якісного конкурентоспроможного продукту та 
правильна його презентація в подальшому дадуть 
змогу співпрацювати з передовими перспектив-
ними компаніями й фахівцями, тим самим підви-
щити дохід та авторитет підприємства на ринку 
праці. Презентація з використанням віртуально 
змодельованих деталей виробу останнім часом 
стає найбільш популярним способом предста-
вити нову продукцію. Такий запит можна пояс-
нити ефективністю демонстрації та можливістю 
наглядно продемонструвати всі переваги про-
дукту (Промышленный 3Д дизайн, 2013). 



57ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

3D-моделювання має низку переваг над ана-
логовими способами проєктування. Тривимірна 
модель набагато наочніша, дає більше інформації 
щодо опрацювання найменших деталей, ніж ескіз 
чи креслення. Вона дає змогу оцінити концепцію 
та якість моделі, розглянувши її з різних сторін, 
включаючи ергономічність, функціональність, 
естетичність. За допомогою моделювання, без 
виготовлення протитипу чи робочого прикладу, 
можна провести низку експериментів і випробу-
вань, таких як розрахунок міцності, розрахунок 
аеродинаміки, розрахунки для ливарних машин 
(Челпанов та ін., 2010).  

За допомогою візуалізацій об’єкта можна в 
короткий термін презентувати велику кількість 
варіантів кольорово-фактурного рішення з вико-
ристанням різних матеріалів, зробити висновки, 
обрати кращий варіант. У результаті пошуків ми 
отримуємо оптимальний продукт дизайну.

Сучасне виробництво неможливо уявити без 
попереднього моделювання та креслення майбут-
ніх предметів. З технічним прогресом і появою 
нових технологій в галузі 3D з’явилася можливість 
значної економії матеріалів і зменшення фінансо-
вих затрат на інженерне проєктування. За допомо-
гою 3D-моделювання дизайнери-графіки створю-
ють тривимірні зображення деталей та об’єктів, 
які в подальшому можна використовувати для 
створення прототипів і створення прес-форм для 
відлиття пластикових чи металевих елементів. За 
наявності готової прес-форми можна не тільки 
створити першу модель-прототип, а й запустити 
пробну партію продукції чи налаштувати дрібносе-
рійне виробництво (Александрова, Зайцева, 2013).  

Процес створення прототипу може відріз-
нятися за технологією виробництва 3D-моделі: 
3D-фрезерування (у технології швидкого прототи-
пування використовуються фрезеровні верстати 
з числовим програмним керуванням, які обро-
бляють заготовки на основі заданої 3D-моделі) 
та формовка. З її допомогою створюються прес-
форми на основі графічної 3D-моделі. Завдяки 
сучасним технологіям ми маємо можливість виго-
товлення форм високої точності. Прототипування 
за використанням 3D-друку є також поширеним 
і доступним способом виготовлення попередніх 
моделей (Тигнибидин, Такаюк, 2018).

Виготовлення прототипу об’єкта є одним із 
найважливіших етапів створення промислового 
дизайну. Він полягає у створенні реальної пра-
цюючої моделі-зразка деталі чи предмета для 
перевірки працездатності й тестування концепції 
в цілому. Створення прототипу вигідніше, ніж 
виготовлення одразу основної існуючої моделі: 

це швидше й економніше, деякі матеріли можуть 
бути замінені на більш дешевші.

Висока затребуваність 3D-моделювання на 
виробництві вимагає глибоких теоретичних знань 
і практичних навичок дизайнерів. Дизайнери, що 
приходять на виробництво відразу після вишу, від-
разу включаються у виробничий процес і мають 
бути підготовлені до нього. Важливими для сту-
дентів-дизайнерів є вільне володіння навичками з 
3D-моделювання. Вивчення його з перших курсів 
навчання дає змогу застосувати в процесі створення 
дизайну продукту найбільш ефективні методи фор-
мотворення, поєднувати їх між собою, генерувати 
креативні ідеї та демонструвати їх, використову-
вати найновіші технології у виробництві. Тобто 
студент-дизайнер, вивчаючи особливості вироб-
ничого процесу на практиці та використовуючи 
3D-моделювання на всіх етапах проєктування, буде 
достатньо підготовленим спеціалістом. 

Промисловий дизайн поєднує в собі мистецтво 
й науковий, технічний складник для покращення 
та оптимізації виробництва побутових товарів 
широкого вжитку, утілення в них естетики й ерго-
номіки. Крім цього, промисловий чи індустріаль-
ний дизайн визначає якість та особливості об’єктів 
дизайну, є відображенням новітніх технологій і 
засобів виробництва. Саме тому 3D-моделювання 
як процес створення тривимірної моделі є осно-
вою для забезпечення виробництва якісними, 
інформативним продуктом. Інструментом для 
його створення є база професійного програмного 
забезпечення. 

Існують різноманітні види 3D-моделювання, 
такі як, наприклад, параметричне моделювання, 
скульптинг, полігональне моделювання, NURBS-
моделювання. 

Полігональний метод формоутворення 
3D-об’єктів має низку нюансів і складностей, але 
користується популярністю сьогодні у сфері 3D 
технологій, промислового дизайну та геймдизайну. 
Полігональне моделювання дає можливість пра-
цювати із сіткою 3D-об’єкта на рівні підоб’єктів: 
вершин, граней, ребер. Змінюючи їх масштаб і 
форму, об’єднуючи, ділячи, використовуючи інші 
доступні функції, ми отримуємо потрібні нам 
контури, з яких формується майбутній об’єкт. Це 
найперший та основний вид моделювання, адже 
за його допомогою можливо створювати об’єкти 
різної складності шляхом об’єднання груп полі-
гонів. Зазвичай спочатку моделюються базові 
форми, формується спрощена форма майбутнього 
об’єкта. Наступним кроком є уточнення деталей і 
самої форми, змінення масштабу, додавання фасок 
тощо, на останньому рівні завершальним етапом є 
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чітка деталізація предмета. Методом полігональ-
ного моделювання можна працювати в програмах 
Autodesk 3ds Max, Blender.

NURBS-моделювання базується на кривих, 
які допомагають створювати й модифікувати 
поверхні, що не мають гострих країв. При візуалі-
зації NURBS-модель перетвориться на полігони, 
але всередині системи вона буде залишатися в кри-
вих. Ця технологія широко використовується при 
створенні плавних органічних форм і поверхонь, 
при моделюванні високодеталізованих об’єктів, 
таких як людське тіло, тварини, автомобілі тощо. 
Rhinoceros 3D є найбільш поширеною програмою, 
розробленою саме для NURBS-моделювання.

Скульптинг як один зі способів тривимірного 
моделювання об’єктів широко застосовується 
в мультимедійному та гейм-дизайні, є одним із 
етапів створення 3D-персонажів. Він дає змогу 
інтуїтивно надавати потрібну форму та додавати 
деталі. Сам процес подібний до ліпки з глини, 
коли створюються спочатку грубі основні форми 
моделі з примітивного каркасу, а далі покращу-
ється форма та пропрацьовуються окремі еле-
менти. Процес заснований на роботі з пензлями, 
функціонал яких має можливості згладжувати, 
витягувати, збільшувати деталі, додавати тек-
стури й імітувати матеріали досить реалістично. 
Існує багато програм, що орієнтовані виключно 
на скульптинг: ZBrush, Mudbox, Autodesk Maya. 

У параметричному моделюванні при побудові 
моделі працюються не з окремими поверхнями, а 
одразу з усім предметом, що є цілісною формою. 
Математична модель створюється з конкретними 
параметрами, при редагуванні яких змінюється 
конфігурації деталі, взаємопереміщення деталей 
у збірці тощо. Для параметричного моделювання 
існують програми SolidWorks, СATIA, що нале-
жать до типу САПР. 

Системи автоматизованого проєктування 
(САПР), або англійською CAD (Computer-Aided 
Design), використовують для створення 3D моде-
лей передусім промислового призначення. Вони 
призначені для створення точних копій реальних 
об’єктів. Різниця між полігональним методом і 
моделюванням у САПР програмах полягає в тому, 
що, крім відсутності полігонів, усі форми є ціль-
ними та створюються за принципом екструду-
вання профілю за напрямом (Обуховец, 2014).

Також у цьому виді моделювання враховуються 
властивості матеріалу об’єкта, що моделюється, 
найменші деталі й зазори, тому він активно вико-
ристовується в інженерній справі та будівництві. 
Звичайно, використовуючи полігональне моделю-
вання, можна побудувати всі ці відновлювальні й 

підсилювальні елементи, але неможливо контро-
лювати необхідні зазори та перетини, неможливо 
врахувати фізичні властивості матеріалу й техно-
логію виготовлення. Для таких виробів застосову-
ються методи промислового проєктування. 

Мета цього методу – отримати не тільки візу-
альний образ, зображення, а реальну робочу 
модель, яку можна виміряти та мати інформацію 
щодо майбутнього виробу. CAD – точний інстру-
мент і при роботі важливо чітко уявляти послі-
довність дій, що будуть утворювати форму моделі 
(Малюх, 2010: 34–35).

У CAD ми отримуємо електронно-геометричну 
модель виробу, з якої в подальшому ми можемо 
вивести креслення, задати програму для станків 
з числовим програмним керуванням для автома-
тизованого виробництва, зробити рендер, параме-
тризувати (змінюючи один параметр, змінити всю 
модель без переробки), надрукувати в 3D.

Програмний продукт SolidWorks є найбільш 
поширеним інструментом для автоматизованого 
проєктування (САПР) і 3D-моделювання, широко 
застосовується в інженерно-конструкторському 
проєктуванні у сфері промисловості й освіти в 
усьому світі. 

Саме із цієї програми краще починати ознайом-
лення з 3D-моделюванняму промисловому дизайні, 
тому що SolidWorks пропонує повноцінний інстру-
ментарій для параметричного моделювання, які в 
поєднанні з інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом 
для користувача роблять процес створення об’єктів 
творчим заняттям. Також, крім того, що SolidWorks 
є базовим інструментарієм для майбутнього про-
мислового дизайнера, програма може бути корис-
ною в інших сферах дизайну, таких як дизайн муль-
тимедійних об’єктів, дизайн інтер’єру.  

SolidWorks відноситься до програм САПР 
середнього рівня та розроблена для виконання 
більш простих інженерних завдань, ніж, напри-
клад, комплексна система автоматизованого 
проєктування CATIA, яка використовується зде-
більшого в машинобудівельній, аерокосмічній, 
суднобудівельній та інших галузях.

Для студентів, що навчаються в ХНУМГ 
ім. О. М. Бекетова на кафедрі «Дизайну і 
3D-моделювання» за спеціальністю 022 Дизайн, 
одними з основних профілюючих предметів на 
перших курсах є дисципліна «Комп’ютерні тех-
нології в дизайні» та «ЗD моделювання та СAD 
технології в дизайні». Це, безсумнівно, важливо, 
адже саме в цей період відбувається формування 
мислення майбутніх дизайнерів. У рамках цих 
дисциплін студенти працюють із базовим інстру-
ментарієм програм SolidWorks, Keyshot, Blender. 
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Ознайомлення з програмним комплексом 
SolidWorks і 3D-моделюванням у цілому розпо-
чинається з другого семестру першого курсу в 
рамках дисципліни «Комп’ютерні технології в 
дизайні». Саме цей етап навчання є оптималь-
ним для освоєння тривимірної графіки, тому що 
студенти вже мають базові знання та розуміння 
форми. Майбутні фахівці, вивчаючи основні 
функції програми, створюють набір простих гео-
метричних тіл та адаптивні переходи для loft-
об’єктів. Завдання ретельно розроблені таким 
чином, щоб сформувати у студентів розуміння 
базових принципів моделювання й ознайомити з 
використанням комп’ютерних технологій у про-
єктній діяльності дизайнера. У подальшому сту-
денти виконують завдання з розробки 3D-панелей 
для інтер’єру, моделюють настінний годинник, 
ознайомлюються з виконанням креслень і такими 
функціями, як збірка, 3D-ескіз, поверхневе моде-
лювання, згинання металу. Окрім цього, курсові 
проєкти з дисципліни «Проєктування» почина-
ючи з другого семестру другого курсу викону-
ються виключно за допомогою САПР SolidWorks.

SolidWorks має потужні інструменти твердо-
тільного моделювання, проєктування електро- і 
трубопроводів, перевірки креслення, анімації, 
зворотного проєктування тощо. Освоєння про-
грам SolidWorks допомагає підвищувати профе-
сійний рівень і розвивати навички проєктування 
та розробки, необхідні для подальшого навчання 
або професійного росту.

У SolidWorks вдало реалізовані інструменти як 
конструктора, так і дизайнера. Об’ємні побудови 
можна виконувати різними засобами, поєднуючи 
твердотільне та поверхневе моделювання, указу-
ючи точні розміри або змінюючи форму об’єктів 
приблизно.

Використовуючи для моделювання SolidWorks, 
завжди є змога мати ефективну систему докумен-
тації. Завдяки необхідним документам робота з 
двовимірними проєктами стає зручною та ефек-
тивною. Програма оснащена зручним і зрозумі-
лим інтерфейсом таким чином, що користувач 
також може дещо змінити та налаштувати під себе 
для подальшої роботи. Програма має інструменти 
для тривимірного проєктування, дає можливість 
переглядати моделі під різними кутами, експор-
тувати їх з метою створення анімації, перевіряти 
інтерференцію, витягувати дані для проведення 
технічного аналізу. Це функціональне й водночас 
просте програмне забезпечення, за допомогою 
якого реалізується велика кількість дизайнер-
ських проєктів. Саме тому студенти вивчають цю 
програму на початку навчання. 

Використовуючи САПР SolidWorks, конструк-
тор і дизайнер не витрачають час на пошук сис-
темних команд, а мають можливість концентру-
вати увагу на поставленому творчому завдання, 
тому працюють максимально ефективно. Важ-
ливо також, що конструктор може використову-
вати модель дизайнера для проєктування виробу 
зі збереженням асоціативного зв’язку, що забезпе-
чує оновлення кожної моделі при внесенні змін у 
конструкцію. У САПР SolidWorks забезпечується 
спільна робота дизайнера та конструктора в одній 
моделі (Бочков та ін., 2018: 118).

Звичайно, кожен дизайнер використовує в про-
єктуванні свої правила та прийоми. Це або вті-
лення задуму відразу в тривимірних електронних 
моделях, або побудова моделі за попередніми ескі-
зами або скульптурними моделями із пластиліну 
чи інших матеріалів. Але, щоб створити інформа-
тивну модель для опрацювання її конструктором, 
потрібна деталізація моделі, створення проєкту. 
У цьому процесі є досить ефективним SolidWorks. 

У SolidWorks є можливість застосування таких 
3D-операцій: деформування, заокруглення, згла-
джування тощо. Розчленувавши заготовку на 
окремі деталі, можна приступати до конструктив-
ного опрацювання кожної деталі або вузла в кон-
тексті збірки. У результаті буде отримано кінцевий 
продукт дизайну, асоціативно пов’язаний із дизай-
нерською 3D-заготівкою, яка, у свою чергу, ство-
рювалася по намальованих вручну ескізами. Так 
ми бачимо, що традиційні та комп’ютерні методі 
вдало поєднуються в процесі проєктування. 

Пропрацьовуючи далі об’єкт, можна присво-
їти кожній із деталей свій матеріал (текстуру), 
вибравши його з убудованою в SolidWorks біблі-
отеки матеріалів і скористатися вбудованим 
3D-рендерингом, отримати фотореалістичне 
зображення продукту дизайну. Крім візуалізації, 
є можливість створювати прості анімації шляхом 
переміщення маркера часу вздовж часової шкали, 
а потім переміщення компонента в потрібне місце 
розташування. Це дає змогу студенту отримувати 
різноманітні базові знання.

У SolidWorks є можливість застосування різ-
них видів моделювання в одному об’єкті: ство-
рити каркас за допомогою поверхонь і допрацю-
вати окремі деталі твердотільним способом. Крім 
того, редагувати модель можна на будь-якому 
етапі (Подробный обзор). 

Доступно створення складних збірок, які 
будуть складатися з великої кількості компонентів, 
що можуть бути окремими деталями чи іншими 
збірками, так званих вузлами збірок. Додавання 
компонента в збірку утворює зв’язок між збіркою 
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та компонентом, а отже, усі зміни в окремому еле-
менті будуть автоматично відображатися в збірці. 

Програмний пакет SolidWorks дає змогу ство-
рити креслення, маючи низку різноманітних 
інструментів, за допомогою яких можна нано-
сити розміри, додавати штриховку, створювати 
виноски тощо. Важливою частиною є вкладка з 
таблицями та специфікаціями, які в подальшому 
використовуються для технологічних описів алго-
ритмів обробки чи складу збірок. При створенні 
креслення можна обрати необхідну кількість про-
екцій, шаблон будь-якого формату зі стандартних 
рамок, що відповідають ГОСТу. При роботі з крес-
леннями SolidWorks зберігає проекційні зв’язки, 
тобто з перетягування одного виду креслення 
перетягується інші (Мюррей, 2016: 339–342).

Розділ «Бібліотека проєктування» на панелі 
задач є місцем розташування для таких елементів, 
як деталі, збірки й ескізи, що часто використову-
ються. Вона не розпізнає елементи, які не вико-
ристовуються багато разів, наприклад, креслення 
SolidWorks, текстові файли або інші файли, ство-
рені не в SolidWorks. 

Ці та інші елементи фунціоналу SolidWorks 
роблять процес 3D-моделювання в дизайні макси-
мально зручним та ефективним.

Висновки. Професійна діяльність у будь-якій 
сфері дизайну апріорі передбачає застосування 

комп’ютерного інструментарію, тому при підго-
товці майбутніх спеціалістів є доцільним вклю-
чення відповідних дисциплін в освітню програму. 
Вивчення програм 3D-моделювання формує три-
вимірне мислення в студентів, що розвиває осо-
бистість дизайнера, його креативність, здатність 
до формотворення. Сьогодні програмне забезпе-
чення досить різноманітне, може бути представ-
лено на основі різних видів 3D-моделювання: 
параметричне, полігональне, скульптурне.  
САD-системи при підготовці майбутніх промис-
лових дизайнерів мають пріоритетне значення, 
оскільки мають безпосереднє відношення до 
виробничих технологій. Вивчення такого метода 
моделювання, зокрема програми SolidWorks, дає 
змогу застосувати в процесі створення дизайну 
продукту найбільш ефективні методи формот-
ворення, поєднувати їх між собою, генерувати 
креативні ідеї та демонструвати їх. Тобто сту-
дент-дизайнер, вивчаючи особливості вироб-
ничого процесу на практиці й використовуючи 
3D-моделювання на всіх етапах проєктування, 
буде досить підготовленим спеціалістом. Уні-
версальність програмного продукту SolidWorks 
також досягається за допомогою додаткових пла-
гінів і вбудованих модулів, зручного інтерфейсу, 
збалансованого інструментарію й переваг, що 
виділяє його з низки аналогічних СAD-систем.
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XIX CENTURY NATIONAL COSTUMES OF MUGLA WOMEN

The term fashion began to be pronounced towards the end of the 18th century, when westernization efforts intensified 
in the Ottoman society, which continued the tradition of similar clothing for centuries without any major changes. When 
we think of fashion as a concept that overturns all new habits and modernizes people, together with the imitation feature 
that continues from top to bottom, it should be accepted that it has contributed a lot to the modernization process of Turkish 
people. The Ottoman society's efforts to leave its own dressing culture and resemble another society first started in Istanbul 
and then spread to Anatolia. In particular, the period under the influence of French culture caused the dominance of French 
taste in Ottoman social life to be reflected in clothing products in the development of the basic forms of clothing. In this study, 
the role and importance of the city of Istanbul, the capital of an empire that blended the cultural values of the East and the 
West together and developed a common culture by hosting many nations from different religions and ethnic backgrounds, 
in changing the nation’s clothing style and creating fashion. The starting point of the study is the fact that the Ottoman state 
turned to the west and that the “new world” effects encountered in the west were reflected on the clothes, and Istanbul, 
which was the capital city for centuries, took the lead.  The style of national costume culture of the 19th century was created 
by a mosaic of cultures stemming from the increasingly pro-Westernization and transformation of the crumbling Ottoman 
state. As in the rich clothing culture of Anatolia, there is a rich variety of married, single, widowed, rich and poor people 
in the clothing mosaic of Mugla. In addition, the grandeur of the national costumes of Mugla women is characterized by 
the majesty of the men’s costumes. With this research, the characteristic elements of women’s clothing, head, body, feet, and 
ornaments were examined and tried to reflect them with examples. This study sought to reveal the variety of clothing in the 
head, body, footwear, and sets of Mugla women’s clothing, and the richness of language associated with this variety. The 
study presented women's jewelry, which has been preserved from the past to the present, in modern times.

Key words: Sakagi, arakhchin with sakagi”, “cheki”, uskuf, heril, shami, chete bashi, eyribash, shoes with qabara, 
scarf, shoes, necklace.
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НАЦІОНАЛЬНІ КОСТЮМИ ЖІНОК-МУГЛИ XIX СТОЛІТТЯ

Термін «мода» з’явився наприкінці 18 століття, коли в османському суспільстві активізувалися зусилля вестерні-
зації, яке продовжувало традицію подібного одягу протягом століть без особливих змін. Коли ми думаємо про моду 
як про концепцію, яка перевертає всі нові звички та модернізує людей, разом із ознакою імітації, яка триває зверху 
вниз, слід визнати, що вона зробила великий внесок у процес модернізації турецького народу. Зусилля османського 
суспільства залишити власну культуру одягання та нагадувати інше суспільство спочатку почалися в Стамбулі, а 
потім поширилися на Анатолію. Зокрема, вплив французької культури спричинив домінування французького смаку 
в османському суспільному житті, що відбилося в виробах основних форм одягу. У цьому дослідженні роль і важ-
ливість міста Стамбула, столиці імперії, яка поєднала культурні цінності Сходу і Заходу разом і розвинула спільну 
культуру, приймаючи багато націй з різних релігій та етнічного походження, у зміні національний стиль одягу та 
створення моди. Відправною точкою дослідження є той факт, що Османська держава повернулася на захід, і що 
ефекти «нового світу», які зустрічаються на заході, відбилися на одязі, а Стамбул, який був столицею протягом 
століть, вийшов вперед. Стиль культури національного костюма 19 століття був створений мозаїкою культур, 
що випливають із дедалі більшої прозахідної трансформації Османської держави, що розпадається. Як і в бага-
тій культурі одягу Анатолії, в мозаїці одягу Мугли є багата різноманітність одружених, неодружених, овдовілих, 
багатих і бідних людей. Крім того, велич національних костюмів жінок Мугла характеризується величчю чоловічих 
костюмів. За допомогою цього дослідження було досліджено характерні елементи жіночого одягу, голови, тулуба, 
ніг, орнаментів та спробовано відобразити їх на прикладах. Це дослідження намагалося розкрити різноманіт-
ність одягу на голові, тілі, взутті та комплектах жіночого одягу мугла, а також багатство мови, пов’язане з цим 
різновидом. У дослідженні були представлені жіночі прикраси, які збереглися від минулого до сьогодення.

Ключові слова: сакаги, арахчин із сакаги, чеки, ускуф, геріл, шамі, чете баші, ейрибаш, туфлі з кабара, хустка, 
туфлі, намисто.
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Ozshen A. XIX century natıonal costumes of Mugla women

Introduction. Examples worn by women in the 
villages and districts close to the Mugla center and 
the center are called “sakağı”, “cheki”, “yazma”, 
“uskuf”, “movsum chichei”, “heril”, “tepelik” and 
“budaq almaz”. Most Mughal women wore a small 
"arakhchin" with a beard cut off around the top 
and only the top left, which was called a " sakağıli 
arakhcnin" (Ill. 5,6,7). The top of the head was 
covered with a full seat, the middle of which was made 
of blue-burgundy stone, silver or other materials, and 
a burgundy, purple hill was worn, which allowed the 
bearded man to stand upright. In order to prevent 
the dark red and orange-colored arachnid / fes from 
falling, it is fastened with a ribbon towards the chin 
in the direction of the ear, and twenty beads of gold 
are placed on it. On the front of the drinker was a 
"chalgi" of silver or gold. The "dastar" made of 
Mugla women's headscarves, woven on traditional 
hand looms and embroidered on it, is locally called 
"yanish". Assortment of beads sewn on the edges at 
will; these are “farda yanish”, “suluk”, “deveboynu”, 
“chonak yanish” and so on. The inscription is a 
headdress with printed motifs and beaded edges 
(Erden, 1999a, p. 317). The headdress, made of a 
scarf and a skullcap, was created by tying a sketch on 
the arachnid. The so-called patterned headcover (with 
pointed edges) was closed on the opposite side from 
the ear down to the base of the chin.

The view from the back was in a form that would 
completely cover the top and back of the drinker. 
Small gold stars were glued to the faces of the brides. 
The girls’ hair was not cut when they were brides, 
and it was braided in the form of two or “forty” 
hairs, which were called “marchil-manchur”. Silk, 
which covered the underside of sakagi and just to 
cover forehead, and covered entire head, was called 
“cheki”. Finally, the whole head was covered with an 
“uskuf”, perforated tulle, and in some places it was 
called “heril” and covered with gold. The head was 
sometimes covered with a silk veil called a “shami”. 
In the decoration of the head, live “movsum chichei” 
and “budaq almaz” were used. The sexual and 
finished forms of flowers used in the decoration were 
different in young girls, married and widows, and 
reflected the social status of the wearer. The end made 
of “Uskuf” with the bottom and “cheki” attached to 
it was called the “chete bashi”. The headdress, which 
is made by placing a “uskuf” under the “cheki” and 
the top of the head, was called “eyribash”. (Ill. 6), 
(Balta, 2014a, pp. 333-336). In Mugla, the equivalent 
of Zeybek in women's clothing is the so-called “qırx 
pısat”. In Zeybek women, the head was tied to a 
thin piece called a “sham” and a “cheki” was drawn 
under it with a thin piece. (Cinar, 2004a, p. 326, 327), 

(Eren, 2001a, p. 57, 58), (Eroglu, 2011, p. 142, 163, 
164), ( Erden, 1999b, pp. 313,319), (Aladag, 1990, 
pp. 18-22), (Balta, 2014b, pp.333-336), (Karaagac, 
2003, p. 60-63). Young girls and brides in the Turkmen 
village of Mugla center are different from their hats. 
In addition, Milas Turkmens, Bodrum Turkmens and 
Mugla Turkmens had similar and different fabrics in 
their hats. In the Aegean Turkmen, women wore a 
number of silver coins (akcheli) (silver or gold) on 
their “tarliks”, and young girls and new brides wore 
“moneyless” tarliks if they were poor (Ill. 12). Gold 
coins are only for married women. Orphaned brides 
or brides from poor families were given silver coins 
and gold-like coins called manchur. Single young 
girls, on the other hand, wore only plant and beaded 
outfits. They wore white (or purple) “cheki” around 
their heads and sweat, decorated their heads with 
blue beads at the ends, and wore a white, triangular 
veil (Tufekci, 2013a: 44-51). The first clothes of rural 
women and men in Mugla belong to the Tanzimat 
period (1839–1871) and later. The “panton” (trousers) 
used in Mugla women’s clothing are up to the ankles, 
but not wide. It was made of basma and pamazi and 
resembled the long form of fishing trousers. The Don 
is also a Mugla women’s dress, with long sleeves 
up to the wrists and a round chest. The “belt” worn 
around the waist can be made of leather, silk or plastic 
of any color. The skirt is pleated at the waist. Older 
women, on the other hand, use a piece of cloth called 
a “sleeve” instead of a belt (reminiscent of a wide 
triangle with a wide middle and very narrow sides) 
and tie a towel around the body. The sleeve is made of 
American fabric (Uykuju, 1968,  p.134,135). Unlike 
the villagers, the women living in the center of Mugla 
are dressed in bodysuits, “burumjak”, “jilet-fermene”, 
“shal”, “chamadan”, “qırık don-topdon-topandon”, 
“maraba”, “uch etek”, “trousers”, “chashır”, ”belt”.

Fine silk fabrics called “burumjak” occupy a large 
place in Mugla women’s clothing, and shirts made of 
this fabric are called “burgundy-burgundy-face shirts”. 
“burumjak”, together with underwear, woven from 
local natural silk, up to the knee caps, cream color, 
collarless (simple round shape), three or four buttons 
on the front, long sleeves, wide sleeves and purple 
beads, or embroidered shirt . The one made of pure 
silk is called “bürümcük” and the one made of silk-
yarn is called “üzünakma”. “Jilet-fermene” is made 
of fabrics such as hexagon, chitare, blue-purple-dark 
blue tones, chukha and velvet, and is worn over the 
shirt and the ends of the sleeves are taken out (Ill. 3, 4).  
The fermene is also called a “women’s vest” in this 
area. The body parts of these farms are narrowly cut, 
but short enough to cover the chest, but the arms 
are long (Ill. 1, 2). The sleeves and the ends of the 
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skirt are sliced (this form is also called “tongue of 
snake”), the sides of the sleeves and the front side 
of the back are motifs of yellow shawl. (Men’s vests 
are a little longer.) Closes with a front button. Both 
women’s and men’s vests are lined. Mugla women 
wear “silk shawls” around their waists made of 
colored silk. “Jamadan” is a velvet garment with 
long sleeves tied at the two ends from the abdomen, 
sleeve-shaped sleeves, gold-plated sleeves and 
back. “Broken frost-topdon-topandons” are made of  
6–8 meters long hexagons, “sitare” and dyes (purple-
dark blue-light blue) silk or plain local fabric. The 
white part of the cannons is about 2–2.5 meters. The 
heel of these dresses, which are closed by shrinking 
from the groin, is wrinkled. Slopes (a piece of fabric  
8–10 centimeters wide is sewn to the waist of the 
cannon. This attached fabric is called a sledgehammer. 
The kite is made of silk and the ends are wire-
patterned. A wholesale made of approximately 8 
meters wide fabric that is folded and stored after 
being boiled and folded in pots is also called “topon 
don” – “qiriq topon don” in the area. Some of the 
plain weave and dye types are called “Syrian dress” 
because of the fabric, and two types of fabric are used 
in this type of clothing. One of them is a silk “trablus” 
belt. The other is a “woolen belt” woven on colored 
and patterned hand looms, mainly used in arid areas, 
and the ends are decorated with burgundy cones (Ill. 
3,4). These woolen belts are attached to the top of 
the wholesale, the triangular folded part is either 
backwards or sideways. A “belt-weaver” woven on 
local looms is a garment that is tied in a rectangular 
shape and tightly at the waist, then woven again on 
local looms and called “kolan”, but the ends of the 
girls ’colans are tassels and shorter. Fabrics worn by 
girls on their backs and by men on their heads, woven 
on hand looms and embroidered with gold ornaments 
are also called maraba. The “triplet” worn over shirts 
and under vests, down to the ankles and with a local 
cut, has three parts below the waist. Inside the triangles 
of different colors, a floral liner is placed according 
to the color, and the edges are decorated with string. 
Girls also wear corrugated “trousers” made of light-
colored silk fabrics, such as colored canfes, wire or 
satin, which are part of the locality, and corrugated 
heel parts with a pleated waist.

Both Mughla women and peasant women have 
their own broken “pisat” (Ill. 9). She wore a shirt over 
her upper body and a mintan that was as tight as a 
corset and as long as a cloth chest. On top of it was 
added a girdle of the same length, the arms of which 
were narrow, slender, and stretched in the shape of 
a tongue over the hand, with a thin ribbon around it. 
She wore only a shirt around her waist and abdomen, 

and wore a shawl in the form of a belt. Underwear is 
long and wide, wrinkled to the ground. There were 
also those who wore simple and long dresses (Tansug, 
1989a: 18–22), (Erden, 1999c: 313, 314, 317, 318, 
321), (Cinar, 2004b: 328), (Eren, 2001: 57, 58), (Balta, 
2014c: 333–336), (Tufekci, 2013b: 193–195, 198, 
199). The “shirt” of the Turkmen brides living in the 
central villages of Mugla was made of yellow floral 
print on white (this color replaces the traditional white 
and yellow shirt). The prints, colors, and patterns are 
chosen according to past beliefs. For example, a floral 
print that closes at the end represents scarves / feathers. 
The shirt is made of “three skirts” made of boxed 
fabric, with round slices around the sides and triangular 
slices on the sides of the sleeves. The edges and top of 
the sleeves are decorated with green watercolors. Thus, 
the shawl belt used by Turkmen women to use their 
animals on handlooms is fastened. The patterns on the 
brown parts of the shawl are called “goat’s footprint”, 
the patterns on the red parts are called “ram’s horn’, the 
rod-shaped patterns are called “root” and “waterway”, 
and the brown pattern on the red after the green line is 
called “bull’s urine”.

In addition, the shawl belts, which are made of sea 
shell and have seven balls on them, are called “belts” 
and reflect the continuation of the Turkmen lineage. 
Turkmen new brides wear belts and shawls over belts 
for a year, then keep them in a box and then give them 
to their bride. “The success of this pipeline is great. 
The sea shells on it took their lives from the water and 
reflect the sanctity of the water. Without water, we 
would not be; let your seed flow like water; May God 
not dry it ”(Ill. 12), (Tansug, 1989b: 44–47).

Women living in the Mugla center wore socks, 
shoes, and sandals on their feet (Ill. 8,10). These socks 
are woven in the form of cream-colored or colored 
wool and patterned-motifs, extending to the knees. 
The shoes, on the other hand, are in a simple form, 
resembling “yemeniye (shoes of the past)” in red or 
different colors; from the skin, the tip was glassy, 
round, like an ankle, the color varied according to the 
color of the broken dress and the color of the glass 
(Ill.4). The "shoe" is made of the same leather on the 
side, with a round toe and a gene on the bottom, and 
on the side there are beads (thin ribbons). After the 
feathers were tied to the ends of the beads, they were 
tied to the foot in the correct form on the sock. Brides, 
on the other hand, “wear bulging shoes” (Ill. 11,13). 
(Erden, 1999d: 313, 315, 317–318), (Tufekci, 2013c: 
193, 194, 197, 199).

Women living in the center of Mugla wore five-
pointed gold and pearls around their necks. Eyes 
and eyebrows were rubbed, henna was applied to 
the heads from the middle age, and gold stars were 
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glued to the faces of the brides. The girls’ hair was 
not cut until they were brides, and their hair was 
braided in the form of two or “forty haircuts”. Rarely 
did hair fall out. The most commonly used colors 
are red, blue, purple and yellow. Gold or silver glass 
bracelets were worn on the arms (Eren, 2001c: 58). 
In the center of Mugla, women use a local “necklace” 
as an ornament, which is made by drying a plant 
called “tall beads” and drying it with henna. Nails 
are placed in or near each other. Straight beads and 
nails are enriched by passing them through blue 
beads or colored beads. Silver coins are placed on the 
ends of the neck ties. In addition, jewelry, necklaces 
and cones made of old coins or gold and silver are 
worn. In addition, 3-4 rows of 10 cm in length are 

arranged, and ornaments are placed on the side of the 
head in the form of beads between the nails and tied 
to thin sticks (Erden, 1999e: 319). As a result, Mugla 
women used to wear “sakhagi, sakhagili arakhchin”, 
“cheki”, “yazma”, “uskuf”, “season flower”, “heril”, 
“arakhchin”, “hill”, “branch diamond”, “shmi”, 
“Çelgi”, “dastar”, “yanısh”, “farda yanısh”,“suluk”, 
“deveboynu”, “çonak yanış”, “kırkdenem”, “marçıl-
mançur”, on. “sleeves”, “burmechak”, “vest-farm”, 
“shawl”, “camadan”, “qiriq-topdon-topandon”, 
“maraba”, “three skirts”, “pants”, “chashir”, “Belt” 
and so on. There was a rich variety of clothing from 
shoes, such as “bulging shoes”, “headscarves”, 
“shoes” and “beads” in jewelry. Thus designed to be 
protected.
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ILLUSTRATIONS

(İll.1). Mugla, on a velvet fabric, a yellow vest and a simple dress.
(Ill.2). Mugla, Mugla Zeybek-Women's clothing. Rear view.

(Ill.3). Mugla women's clothing, Model: Ezgi Eren.
(Ill.4). Wool belt with yellow pattern on the “Altıbarmaq”, women's clothes 

used by people living in Mugla Center and nearby areas

(Ill.5). Mugla women's heads, sakagi.
  (Ill.6). Mugla, Milas bridal dresses, head detail.

  (Ill.7). Mugla women's heads, sakagi.

(Ill.8). Mugla, Milas County, bridal attire (Girikpisat).
(Ill.9). Hakki Eskihisarli's mother Ayhan khanum, 

clothes with her friends in henna.
(Ill.10). Mugla, Mugla Zeybek-women's clothing. Rear view.

(Ill.11). 120-year-old Mugla bridal shoes. “Sigilli pabuch” 
(meeting with Gulcan Gokcan on 23.12.2015).

(Ill.12). Turkmen bridal dress in Mugla-Merkez village. The 
headdress is decorated with plants, beads and coins. There is 

a belt of sea shells on the waist.
(Ill.13). 120-year-old Mugla bridal shoes. Wrinkled heel detail 

(meeting dated 23.12.2015).
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ЗІ СТРУННИМ КВАРТЕТОМ У КОНТЕКСТІ ДОСВІДУ 

КОСТЯНТИНА НОВИЦЬКОГО

У статті висвітлено специфіку інструментального бандурного виконавства зі струнним квартетом крізь при-
зму досвіду знаного українського виконавця Костянтина Новицького. З’ясовано роль видатного виконавця у розви-
тку бандурного виконавства кінця XX – початку XXI ст., зокрема у започаткуванні ансамблевої гри на бандурі зі 
струнним квартетом. Порівняно специфіку ансамблевої гри на бандурі зі струнним квартетом та ансамблевою 
грою бандури з камерним струнним оркестром. Закцентовано увагу на цілісності творчого виконавського процесу 
та його складниках – ремеслі, мистецтві і науці. Розглянуто виконавські критерії щодо специфіки інструменталь-
ного бандурного виконавства зі струнним квартетом, а саме: знання партитури; рольову функцію бандури під час 
ансамблевого виконавства (комунікативність); темброву палітру звучання бандури, що безпосередньо пов’язана 
з інтонаційною природою музичних інструментів струнного квартету, є засобом музичної виразності і підкрес-
лює темброво-колористичні можливості бандури; звуковидобування, атаку звуку, від якої певною мірою залежить 
його тривалість; акустичні (зокрема, просторово-часові) можливості бандури задля створення цілісної однорід-
ної ансамблевої гри; фактуру, штрихи, артикуляцію, динаміку. З’ясовано роль правильного дихання під час гри на 
бандурі зі струнним квартетом, його «вокальне» походження. Звернено увагу на нерозривну єдність «звучного» і 
«незвучного» (за М. Аркадьєвим) у природі звуку, реального та уявного звучання під час виконавського процесу. Від-
значено специфіку бандурного строю, ролі настроювання інструменту, особливо під час ансамблевої гри зі струн-
ним квартетом. Розглянуто репертуарний список творів, що були перекладені для бандури та струнного квартету 
спеціально для Костянтина Новицького, з’ясовано їх значення для творчого доробку виконавця.
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SPECIFICITY OF INSTRUMENTAL BANDURA PERFORMANCE 
WITH A STRING QUARTET IN THE CONTEXT OF THE EXPERIENCE 

OF KOSTYANTYN NOVYTSKY

The article highlights the specificity of instrumental bandura performance with a string quartet through the prism 
of the experience of the famous Ukrainian performer Kostyantyn Novytsky. The role of an outstanding performer in the 
development of bandura performance of the end of XX – beginning of XXI century, in particular, in the beginning of 
ensemble playing on bandura with a string quartet is clarified. The specificity of bandura ensemble playing with a string 
quartet and bandura ensemble playing with a chamber string orchestra are compared.

Emphasis is placed on the integrity of the creative performance process and its components, craft, art and science. Performance 
criteria concerning the specificity of instrumental bandura performance with a string quartet are considered, namely: knowledge 
of the music score; the role function of the bandura during ensemble performance (communicativeness); the timbre palette of the 
bandura’s sound, which is directly related to the intonation nature of the string quartet’s musical instruments, is a means of musical 
expression and it emphasizes the timbre and color possibilities of the bandura; sound production, sound attack, on which depends 
on its duration to some extent; acoustic (in particular, spatial and temporal) capabilities of the bandura to create a coherent 
homogeneous ensemble play; texture, strokes, articulation, dynamics. The role of correct breathing when playing the bandura with 
a string quartet, its “vocal” origin, has been clarified. Attention is drawn to the inseparable unity of “sound” and “soundless” 
(according to M. Arkadiev) in the nature of sound, real and imaginary sound during the performance process. The specificity of the 
bandura system and the role of tuning the instrument, especially during the ensemble playing with a string quartet, are noted. The 
repertoire list of compositions that were translated for bandura and string quartet especially for Kostyantyn Novytsky is considered, 
their significance for the creative work of the performer is clarified.

Key words: bandura, instrumental bandura performance, Kostyantyn Novytsky, string quartet.
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Постановка проблеми. У будь-якій культурі 
існують традиційні музичні інструменти, які є зна-
ковими для культурної спадщини етносу та нації, 
без яких неможливо уявити все багатство культур-
них традицій. Як неможливо уявити собі італійську 
культуру без мандоліни, іспанську без бандурії або 
шотландську без волинки, так само неможливо 
уявити українську культуру без бандури. Часто 
бандура виконує семантичну роль національ-
ного символу, що набуває особливої значущості в 
нашому глобалізованому світі, коли розмиваються 
або навіть зникають національні межі, час «еман-
сипації звуку» (за Л. Гаккелем), його новітніх 
пошуків. А тому як ніколи актуальним стає повер-
нення до тих пластів звучання, які є вкоріненими у 
тло національної культури – звучання бандури. 

Пройшовши довгий час свого розвитку, як соціо-
культурного, так і інструментального, сучасна бан-
дура дістала академічного статусу лише у другій 
половині XX ст. та, як пише українська дослідниця 
Н. Морозевич, «“перескочила” традиційний для 
всіх інструментів етап наслідування голосу, з одного 
боку, виходячи відразу в позавокальну ударно-
щипкову традицію інструментальності, з іншого 
боку – зберігаючи генетично закладений вокально-
інструментальний синкретизм навіть у чисто інстру-
ментальному втіленні» (Морозевич, 2003: 8).

Сьогодні бандурне виконавство представлено 
у двох площинах – вокально-інструментальному 
і, власне, інструментальному, де останнє пере-
важає. Важливим фактором у зростанні уваги 
до інструментального виконавства стало удоско-
налення конструкції бандури та розширення її 
репертуару. Своєю чергою інструментальне вико-
навство має дві форми – сольну та колективну, до 
якої належать малі камерні форми, капели бан-
дуристів, групи в оркестрі українських народних 
інструментів. У нашій статті йдеться про таку 
форму колективного виконання, як гра на бандурі 
зі струнним квартетом.

Аналіз досліджень. Відзначимо, що попри 
величезний корпус наукових робіт, присвячених 
дослідженню проблематики бандурного вико-
навства, зокрема ансамблевого (дисертаційні 
та монографічні дослідження мистецтвознав-
ців В. Дутчак (2013), І. Дружги (2021), І. Ліс-
няк (2017, 2019), Л. Мандзюк (2006), Г. Матвіїва 
(2021), Т. Яницького (2020)), жодних розвідок, 
присвячених ансамблевій грі бандури зі струнним 
квартетом, не існує. А тому пропонована тема 
має не лише важливу дослідницьку, але й глибоко 
етичну основу. Йдеться про унікальну співтвор-
чість інструментального бандурного виконавства 
зі струнним квартетом. 

Мета статті – дослідження специфіки інстру-
ментального бандурного виконавства зі струнним 
квартетом у контексті досвіду видатного вико-
навця кінця ХХ – початку ХХІ століття, представ-
ника київської школи академічного бандурного 
виконавства Костянтина Новицького.

Виклад основного матеріалу. Важливим щодо 
осмислення сучасного академічного бандурного 
мистецтва, зокрема в ракурсі вищезазначеної про-
блематики, стало інтерв’ю автора статті із засно-
вником ансамблевого виконання на бандурі зі 
струнним квартетом – Костянтином Новицьким, 
постать котрого заслуговує особливої уваги. Кос-
тянтин Георгійович Новицький, заслужений артист 
України, професор кафедри бандури Національної 
музичної академії України імені П.І. Чайковського, 
представляє київську школу академічного бандур-
ного виконавства. Його виконавська творчість віді-
грала важливу роль у розвитку бандурного вико-
навства кінця XX – початку XXI ст.

К. Новицький одним із перших бандуристів 
перейшов до сольних академічних концертів, 
перший поміж вітчизняних бандуристів мав пла-
нові гастролі, виступав із сольними програмами, 
записав грамплатівку, де бандуру представлено 
як сольний інструмент, став першим виконавцем 
на бандурі Д. Бортнянського і К. Дебюсі, пере-
клав для бандури твори Й.С. Баха, В.-А. Моцарта, 
М. Лисенка, В. Косенка, улюбленого Д. Борт-
нянського. Тривалий час він був солістом Дер-
жавної заслуженої капели бандуристів України 
(нині – Національна заслужена капела банду-
ристів ім. Г. Майбороди), з 1980 року – солістом-
інструменталістом Укрконцерту. Крім того, відо-
мий виконавець започаткував гру на бандурі у 
супроводі органу (з відомим органістом Володи-
миром Кошубою).

Ідея гри зі струнним квартетом у Костян-
тина Новицького виникла ще під час навчання у 
київському музичному училищі імені Р. Глієра, 
зокрема, після відвідування концерту знаної піа-
ністки та викладачки Тетяни Ніколаєвої, котра 
заграла концертну симфонію Бортнянського, що 
справило надзвичайне враження на майбутнього 
виконавця. Саме з того часу у К. Новицького вини-
кло бажання виконати цей твір на бандурі. Під час 
роботи у капелі бандуристів ідея виконання кон-
цертної симфонії Бортнянського була реалізована: 
переклад для бандури та струнного квартету зро-
бив Р. Гураль, а саме виконання відбулося за участі 
струнного квартету при капелі бандуристів.

К. Новицький відзначає, що існує певна специ-
фіка гри на бандурі зі струнним квартетом, особливо 
якщо її порівнювати зі грою бандури з камерним 
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струнним оркестром. На думку виконавця, грати з 
камерним оркестром значно легше, бо є об’єм зву-
чання, бо гра у квартеті відрізняється надзвичайно 
тонким пристосуванням до кожного інструменту 
з точки зору тембровості, динаміки, артикуляції, 
штрихів, інтонування, веденням голосів тощо. Він 
відзначає: «Камерний ансамбль – це синтез колек-
тивного та індивідуального, внаслідок чого фор-
муються психологічні особливості ансамблевого 
виконавства: музикант перебуває в ролі соліста і 
ансамбліста. Якщо соліст виробляє у собі стереотип 
виключно соліста, ансамбліст – тільки ансамбліста, 
то у музичному виконавстві трапляється, що соліст 
недостатньо впевнено почувається в ансамблі, а 
ансамбліст не володіє необхідними для соліста якос-
тями» (Новицький, 2010: 105).

Український бандурист акцентує увагу на тому, 
що ансамблеве виконавство – це справжній вироб-
ничий процес. Можливо, йдеться про те, що давні 
греки називали «техне» (від грец. τεχνε [tесhnе]) – 
мистецтво, майстерність (ремесло), уміння (наука), 
адже у той час будь-яка праця розумілася як твор-
чий процес, цілісно і не поділялася на ремесло, 
мистецтво та науку. А тому будь-яке виконавство 
(ансамблеве тощо) передбачає декілька етапів: 
роботу технічного характеру (ремесло), власне 
музикування (мистецтво), «коли кожен учасник 
колективу уважно слухає, розуміє і відчуває усіх 
інших, чує себе, свою партію як органічну скла-
дову ансамблю» (Новицький, 2010: 104) та аналі-
тичну роботу над твором (наука).

Однією з рекомендацій К. Новицького щодо 
ансамблевої гри зі струнним квартетом є доскона-
лість знання партитури: що грає альт, віолончель, 
І та ІІ скрипки. Досвід гри зі струнним квартетом 
«підказав» виконавцю необхідність орієнтуватися 
у ансамблі не на гру І скрипки, а на віолончель, 
оскільки саме вона «задає тон», гармонію, особ-
ливо у кульмінаційних моментах. Адже під час гар-
монійного переходу до іншої тональності віолон-
чель показує всі гармонійні звороти, що побудовані 
на басовій лінії. Можливо, тому у К. Новицького 
віолончель – улюблений інструмент. 

Але найважливіший аспект, який треба врахо-
вувати під час ансамблевої гри бандури зі струн-
ним квартетом, – це пошук оригінальної темб-
ральності, яка виникає завдяки безпосередньому 
контакту пальців зі струнами (можливо тому ми й 
кажемо, що торкаємося струн душі, а струни душі 
поєднуються зі струнами бандури!), на відміну 
від фортепіанних можливостей, коли виконавець 
дістається струн опосередковано, не напряму. 
Бандура серед інших музичних інструментів 
«шукала» шляхи закріплення інтонацій та втілю-

вала їх в естетичних, символічних, у тому числі і 
знакових для музичного мистецтва, тембральних 
смислах. А тому можна сказати, що тембр інстру-
менту – це пластична якість звуку.

Під час розмови з К. Новицьким виконавець 
поділився досвідом першої репетиції гри зі струн-
ним квартетом М. Лисенка. Його вразила склад-
ність чути всіх одразу та підлаштовуватися до 
кожного інструменту. Бандура складний інстру-
мент, адже на одній струні необхідно знайти гар-
монійний, тембровий баланс і вже залежно від 
твору підбирати тембр під кожний інструмент 
квартету. Не квартет підбирає тембр під бандуру, а 
навпаки, особливо якщо це стосується класичного 
репертуару. Якщо звернутися до історії створення 
й вдосконалення скрипки та інших інструментів 
квартету, то необхідно зазначити, що майстри, 
завдяки звучанню інструментів намагалися ство-
рити компактне, однорідне тембральне звучання. 
Така тембральна цілісність, однорідність за темб-
ральними барвами йде ще від часів бароко. Саме 
це треба брати до уваги виконавцю на бандурі під 
час гри зі струнним квартетом. Тобто грати таким 
чином: під кожний твір підбирається свій тембр, 
адже він (тембр) є «мобільним» (за Т. Яницьким) 
засобом музичної виразності, так само, як і арти-
куляція, динаміка, фактура. 

За словами К. Новицького, під час виконання 
особливо важливим є відчувати переходи мело-
дії від одного інструменту до іншого, відчувати 
дихання; бандуристу необхідно тембрально спів-
пасти з тим інструментом, який «передає» йому 
мелодію, отже, виникає потреба тембрально під-
лаштовуватися під кожний інструмент задля того, 
щоб зберегти загальну картину звучання, щоб 
бандура ніколи не «випиналася». Такий підхід 
збільшує темброво-колористичні можливості бан-
дури, темброві властивості бандури стають вираз-
ними мовними засобами. Так, під час виконання 
на бандурі у високій теситурі тембр більш схожий 
на клавесинний, у середній – має більш м’яке 
звучання. Крім того, як пише А. Черноіваненко, 
«тембральний показник інструментального зву-
чання демонструє не тільки індивідуалізацію 
композиторського (і виконавського) вислову, 
збільшення виконавської майстерності, але новий 
щабель комунікації зі слухачем, а також внутріш-
нього діалогу виконавця (композитора) з інстру-
ментом» (Черноіваненко, 2021: 550).

Другий важливий аспект, який необхідно вра-
ховувати під час гри бандури зі струнним кварте-
том – звуковидобування, акустичні (зокрема, про-
сторово-часові) можливості бандури та дихання 
задля створення цілісної однорідної ансамблевої 
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гри. Що стосується звуку та звуковидобування, то не 
буде перебільшенням і метафорою, якщо скажемо, 
що звук – «живий». Як зазначає Є. Назайкинський 
у монографії «Звуковий світ музики», музичний 
звук представляється не тільки як фізично-акус-
тичне явище, а й як суб’єктивно-психологічне, яке 
сприймається слухом і відбивається у свідомості у 
вигляді психічного образу або «суб’єктивного зву-
кового образу» (Назайкинский, 1988: 16). Це зале-
жить від чинників, які мають як раціональне, так і 
духовне, інтуїтивне, ідеальне начало. 

М. Аркадьєв також стверджує тезу про нероз-
ривну єдність реального та ідеального в при-
роді звуку, що виявляється у зв’язку «звучного» і 
«незвучного», де ідеальне – це уявна, незвучний 
складник, а реальне – безпосереднє звучання. 
М. Аркадьєв вважає, що «естетично-діяльнісна 
природа музичного предмета не дозволяє провести 
сувору межу між зовнішнім (фізичним, акустич-
ним) і внутрішнім (психологічним). У цій специфіч-
ній музичній реальності, яка саме у своїй цілісності 
повинна стати об’єктом дослідження, сплетені в 
єдиний організм часова (метроритмічна) й інто-
наційна процесуальність. Це органічне поєднання 
дається в конкретно-інструментальному, тілесно-
пластичному втіленні» (Аркадьев, 2012: 28–29). 
Йдеться про неможливість відокремити «звучне» 
(те, що може фізично звучати) та «незвучне» (що 
не підлягає акустично-звуковому оформленню), 
які створюють цілісну структуру твору. Цю ідею 
продовжує Т. Чередниченко, яка слушно зазначає, 
що «саме напруга між імовірним і реально чутним 
створює смислове багатство музики» (Чередни-
ченко, 1994: 35). 

О. Лосєв у роботі «Музика як предмет логіки» 
піднімається до онтологізації звукової якості. 
Він писав, що музика – «власне протиборство 
суб’єктно-об’єктної єдності» (Лосев, 2012: 243). 
Тонка грань, на якій балансує Музика, на думку 
О. Лосєва, навіть для філософії невловима та 
незбагнена.

Отже, всі цитовані автори підтверджують 
думку про неповторність звучання музичного 
інструмента, зокрема бандури, у складі струнного 
квартету. Але різноманітні прийоми гри, у тому 
числі звуковидобування, штрихи, артикуляція, 
динаміка, тембр тощо, повинні бути підкорені 
вищій художній ідеї, звуковій образності, відо-
браженню всієї глибини змісту музики. Як зазна-
чає Г. Матвіїв: «Будь-які прийоми гри, пов’язані 
насамперед зі специфікою інструменту, повинні 
мати й найтісніший зв’язок з музично-слуховими 
уявленнями, що несуть у собі всю глибину худож-
нього образу» (Матвіїв, 2021: 87). Таким чином, 

пильна увага до звуку, його семантичної багато-
значності, процес опредметнення звуку під час 
ансамблевого виконання стає важливим фактором 
щодо утворення звукового образу твору.

К. Новицький акцентує увагу на досвіді пра-
вильного дихання у грі на бандурі, який він отри-
мав під час роботи з вокалістами. Йдеться про 
«вокальне дихання», вміння робити на диханні 
люфти, що своєю чергою допомагає правиль-
ному звучанню. Тому, коли Новицький працює зі 
студентами, він говорить їм, щоб вони грали «на 
диханні», так саме як це роблять вокалісти. І ще 
один нюанс, який допомагає у творенні звуко-
вого простору на бандурі, – необхідність завжди 
пам’ятати про те, щоб під час гри долоні вико-
навця не були порожніми і в них теж відчувалося 
певне «дихання» повітря, особливо під час вико-
нанні piano, котре повинне бути насиченим. 

Бандура складний інструмент стосовно строю, 
оскільки є велике натягування струн на малень-
ких кілочках. Тому інструмент відчуває не 
лише об’єктивні зміни, наприклад, погоди, а й 
суб’єктивний настрій виконавця. Він є «живим» і 
потребує особливого ставлення до себе, оскільки 
для виконання на сцені стрій бандури необхідно 
завжди підтримувати, настроювати інструмент. 
Особливо важливо підтримувати стрій під час 
ансамблевої гри зі струнним квартетом. Можна 
сказати, що виконавець на бандурі практично 
виконує функції диригента, і навіть більше: 
оскільки виникає необхідність уважно слухати всі 
інструменти квартету, потрібно досконало знати 
партитуру твору як певне «тіло».

К. Новицький відзначає, що попри подібність 
бандурної фактури до рояльної, навчатися вико-
нанню штрихів необхідно у скрипалів, тим 
більше, що бандурний репертуар більшою мірою 
складається з перекладень скрипкових творів. 
Унікальність гри перекладених творів відомих 
світових композиторів полягає у можливості зба-
гатити таку геніальну музику своїм виконанням.

Існує й інша проблема в ансамблевому вико-
нанні – атака звуку, від якої певною мірою зале-
жить тривалість звуку, адже, як пише Г. Матвіїв, 
«під час коливання струни можна лише більш-
менш швидко скоротити тривалість та певною 
мірою характер закінчення звуку через штучне 
демпфірування (виконання якого значно усклад-
нюється із скороченням тривалостей у послідов-
ності)» (Матвіїв, 2021: 89). Так, коли бандура зву-
чить у верхньому регістрі, то звуковий залишок є 
найменшим, а коли звучання посередині – лиша-
ється певний звуковий об’єм, що може перекрити 
звучання або сприяти виникненню «брудної» зву-
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кової плями. Наприклад, Пасакалія Г. Ф. Генделя 
у перекладі для бандури зі струнним квартетом 
розпочинається з акордового вступу, після якого 
залишається великий звуковий «шлейф», що 
вимагає від бандуриста-виконавця дуже уважно 
слухати під час гри в ансамблі з квартетом, не 
зважаючи на обертони, що залишаються. Також 
на тривалість звучання впливають параметри 
струни – довжина, маса, пружність. Так, більш 
товсті струни (нижні) мають меншу пружність, 
а тому створюють більше обертонів, а відтак і 
тембрів. Г. Матвіїв слушно зазначає: «Темброву 
характеристику бандури утворює звучання обер-
тонів завжди відкритих струн, а їх близьке розта-
шування, значна кількість і величина викликають 
специфічне звучно-акустичне явище “бандурного 
сонору” (сусідні і віддалені струни, будучи при-
кріпленими на одну деку, так чи інакше є «учасни-
ками» процесу резонування)» (Матвіїв, 2021: 90).

На думку К. Новицького, гра на бандурі за 
допомогою спеціальних штучних «нігтів» та 
природна гра пальцями відрізняється, особливо 
з погляду тембрового звучання. Ба більше, від 
положення природного нігтя змінюється темб-
рове звучання, чого не можна сказати про штучні 
«нігті», оскільки вони мають не природню форму, 
а отже, тонку лірику краще грати без накладених 
нігтів. Ще існує так званий «комбінований спо-
сіб» – «з пучки на ніготь», який, на думку біль-
шості виконавців, є «виграшний щодо посилення-
поглиблення звуку, його насичення обертонами, 
тембровим багатством» (Матвіїв, 2021: 90).

У бесіді К. Новицький доводить той факт, що 
виконувати музику з прозорою фактурою значно 
складніше. Як приклад він наводить текст твору 
Я. Степового «Весняночка» з надзвичайно про-
зорою партитурою, що входить до репертуарного 
списку Новицького та переклад якої для бандури 
зробив Я. Верещагин. Виконавець порівнює вико-
нання такого і подібних йому творів з виконанням 
творів В.-А. Моцарта, бо коли береш партитуру у 
руки, то вона справляє враження «прозорості», на 
противагу партитурам Л.-В. Бетховена, М. Мяс-
ковського. Так само можна сказати і про «Весня-
ночку» Я. Степового, де кожна нота, яку тримає 
скрипка, альт, віолончель, у процесі виконавського 
акту одухотворяється і «оволодіває характерис-
тиками не тільки носія образу, але й ініціатора 
мовно-образних структур, здатного направляти 
розвиток музичного мислепочуття свого творця – 
людини» (Черноіваненко, 2021: 5). 

Простіше грати зі струнним квартетом, коли 
динаміка музики виходить на f і весь ансамбль 
грає на tutti, виконавець на бандурі підстроюється 

під загальне звучання так, як це зазначено, напри-
клад, в обробці Р. Гураля у вже згаданій Пасака-
лії Г. -Ф. Генделя, де присутня «велика техніка», 
пассажі, що створює насичене звучання, тобто 
йдеться про суто технічну роботу. 

Костянтин Георгієвич Новицький працював з 
багатьма струнними квартетами: філармонійним 
струнним квартетом імені М. Лисенка, кварте-
том з камерного ансамблю «Київські солісти», 
ансамблем солістів «Київська камерата», студент-
ськими квартетами з НМАУ імені П.І. Чайков-
ського. Але найулюбленіший – струнний квартет 
ім. М. Лисенка, з яким було створено вишукані 
програми. Як відзначає К. Новицький, маючи 
багаторічний досвід роботи зі струнним кварте-
том, камерним оркестром, він отримав величезну 
насолоду, виступаючи з цим унікальним та твор-
чим складом колективу. 

Репертуарний список Новицького для бандури 
зі струнним квартетом невеликий за обсягом, адже 
виконавець обирав «звучні» твори, наприклад, ту 
ж саму Пасакалію Генделя. Такий репертуарний 
вибір провокував виконавця до того, щоб «під-
няти» інструмент до камерно-класичного рівня. 
Це також спровокувало і до виникнення ідеї про 
гру бандури зі струнним квартетом. У виконавця 
серед найбільш популярних творів для бандури та 
струнного квартету «Концерт D-Dur» Д. Бортнян-
ського, «Пливе човен» (Баркарола) М. Лисенка, 
«Прелюд пам’яті Т. Шевченка» та «Сюїта на 
теми українських народних пісень» Я. Степового 
у перекладенні Я. Верещагіна, кілька «Етюдів у 
формі старовинних танців» В. Косенка та Паса-
калія Г.-Ф. Генделя у перекладенні Р. Гураля, 
«Поема-рапсодія» М. Дремлюги та ін.

Висновки. Отже, коротке дослідження специ-
фіки інструментального бандурного виконавства зі 
струнним квартетом крізь призму досвіду україн-
ського виконавця Костянтина Новицького надало 
можливість з’ясувати, по-перше, роль видатного 
бандуриста-інструменталіста у розвитку бан-
дурного виконавства кінця XX – початку XXI ст. 
По-друге, можливість «живого» спілкування з 
К. Новицьким висвітлила виконавські критерії, що 
стосуються саме специфіки бандурного виконав-
ства в ансамблі зі струнним квартетом. Йдеться про 
художню цілісність творчого виконавського про-
цесу, що побудований не лише на комунікативних 
здібностях всіх ансамблістів, знанні партитури, а 
й особливостях звучання бандури, а саме – мож-
ливостях її темброво-колористичної палітри, що 
безпосередньо пов’язана з інтонаційною приро-
дою музичних інструментів струнного квартету та 
стає засобом музичної виразності. Своєю чергою  
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тембральне звучання пов’язане зі звуковидобу-
ванням, атакою звуку, від якої певною мірою зале-
жить його тривалість та акустичні можливості, що 
вкрай важливо задля створення цілісної однорідної 
ансамблевої гри бандури та струнного квартету, 
нерозривної єдності «звучного» і «незвучного» (за 
М. Аркадьєвим), реального та уявного звучання 
під час виконавського процесу. Також під час 
гри на бандурі важливу роль відіграє правильне 

«дихання», розуміння його «вокального» похо-
дження. Розглянутий репертуарний список творів 
(як класичних, так і українських), що були перекла-
дені для бандури та струнного квартету спеціально 
для Костянтина Новицького, надає можливість для 
їх застосування у творчих доробках бандуристів-
інструменталістів, оскільки сам виконавець завжди 
прагнув до піднесення інструменту до високого 
камерно-класичного рівня. 
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МУЗИЧНО-МИСТЕЦЬКІ ФЕСТИВАЛІ ЛЬВОВА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ: 
СТРУКТУРНО-СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ

У статті охарактеризовано панораму музичного фестивального руху (різновидів музично-мистецьких фести-
валів) на прикладі окремого міста в сучасності. Методологія дослідження спирається на системно-аналітичний і 
компаративний методи. Структурно-системний аналіз дослідження полягає в спробі комплексної структуризації 
локального музично-фестивального руху на підставі базових характеристик мистецьких подій. Осмислено й дове-
дено, що фестивальний рух у масштабах одного міста може послугувати показовим прикладом його багатогран-
ної структури. Його розвиненість зумовили полікультуралізм і поліконфесійність, широкі міжнародні зв’язки, наяв-
ність численних музично-освітніх осередків, розвинений туризм і багаторічний досвід фестивальної діяльності. 
Прихильне ставлення до фестивальних форм зумовлене переважанням можливостей репрезентації мистецьких 
здобутків порівняно з більш суворим і сповненим високих вимог конкурсним началом. Це надає їм більш демокра-
тичного характеру, позитивного стимулювального чинника мистецької активності. Структуру музично-фести-
вального життя міста можна відобразити, керуючись такими параметрами: 1) за періодичністю: періодичні й 
принагідні (ювілейні); 2) за масштабом представництва учасників: міські, регіональні, національні, міжнародні; 
3) за віком цільової аудиторії: громадські, молодіжні, дитячі; 4) за музичним складником: комплексні, загально-
музичні, спеціалізовані (вузькопрофільні); 5) за національним складником: полікультурні, національно-фольклорні, 
етнічні, репрезентативні; 6) за функцією музичного мистецтва: розважальні, духовні, просвітницько-тематичні, 
патріотичні, реконструктивні, автентичні; 7) за фаховим спрямуванням: універсальні, академічні (хорові, бандур-
ні, гітарні, оперні); експериментальні, рок-, поп-, естрадно-джазові та рок-фестивалі.

Наведену базову структуру класифікації фестивального комплексу можна екстраполювати на його регіо-
нальний чи національний рівень, доповнивши додатковими параметрами (наприклад, ініціаторами, формами 
фінансування, специфікою менеджменту, маркетингу, регламентом відзнак тощо).

Ключові слова: фестивальний рух, музично-мистецький фестиваль, просвітництво, виховання, презентація 
творчих досягнень.
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MUSIC AND ART FESTIVALS OF LVIV AT THE BEGINNING 
OF THE XXI CENTURY: STRUCTURAL AND SYSTEM ANALYSIS

The article describes the panorama of the music festival movement (varieties of music and art festivals) on the example 
of a separate city today. The research methodology is based on system-analytical and comparative methods. Structural 
and systematic analysis of the study is an attempt to comprehensively structure the local music and festival movement 
on the basis of the basic characteristics of artistic events. It is understood and proved that the festival movement on 
the scale of one city can serve as an illustrative example of its multifaceted structure. Its development was conditioned 
by multiculturalism and polyconfessionalism, wide international connections, the presence of numerous music and 
educational centers, developed tourism and many years of experience in festival activities. The favorable attitude to the 
festival forms is due to the predominance of the possibilities of representation of artistic achievements in comparison with 
the more strict and full of high demands competitive beginning. This gives them a more democratic character, a positive 
stimulus for artistic activity. The structure of the music and festival life of the city can be displayed based on the following 
parameters: 1. by frequency: periodic and occasional (anniversary); 2. by the scale of representation of participants: 
city, regional, national, international; 3. by age of the target audience: public, youth, children; 4. by musical component: 
complex, general music, specialized (narrow profile); 5. by national component: multicultural, national-folklore, ethnic, 
representative; 6. by function of musical art: entertaining, spiritual, educational-thematic, patriotic, reconstructive, 
authentic; 7. in the professional field: universal, academic (choral, bandura, guitar, opera); experimental, rock, pop, pop-
jazz and rock festivals. The given basic structure of classification of a festival complex can be extrapolated to its regional 
or national level, having supplemented with additional parameters (for example, initiators, forms of financing, specifics 
of management, marketing, regulations of awards, etc.). 

Key words: festival movement, music and art festival, education, upbringing, presentation of creative achievements.
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Ометюх Ю. Музично-мистецькі фестивалі Львова початку ХХІ століття: структурно-системний аналіз

Постановка проблеми. У культурному житті 
суспільства нашого часу фестивальний рух займає 
доволі значиме місце. Причинами цього є демо-
кратичність, відкритість і багатоаспектність цього 
явища. Численні різновиди фестивалів об’єднує 
масовість, видовищність і презентативність досяг-
нень майстерності в різних галузях. Відповідно, 
найстарішу музично-мистецьку групу фестивалів 
характеризує представлення досягнень колектив-
ної та індивідуальної творчості в різних сферах 
цієї культурно-мистецької діяльності. Згідно з 
енциклопедичною дефініцією, музично-мис-
тецький фестиваль є «циклом концертів і вистав, 
об’єднаних спільною програмою, що відбуваються 
в особливо урочистих обставинах. Їх тривалість 
коливається від кількох днів до півроку, зміст також 
є різноманітним: монографічні присвячуються 
музиці певного композитора, тематичні – певному 
жанру, епосі чи стилістичному напряму, виконав-
чої майстерності та ін. Влаштовуються зазвичай у 
містах, що славляться музичними традиціями, або 
пов’язані з життям і діяльністю великих музикан-
тів» (Фестиваль, 1940: 732). 

Зі здобуттям незалежності перед країною, 
діячами культури, духовенством, громадськими 
активістами постали нові завдання та виклики 
щодо піднесення духовного розвитку й морально-
культурного рівня населення. З усією гостротою 
окреслилися потреби усвідомлення національної 
самоідентичності, сприяння збереженню культур-
ної спадщини й народної творчості, прищеплення 
підростаючому поколінню любові до національ-
ного мистецтва, української пісні. 

Розглядаючи історіографію музично-фести-
вального руху в Україні серед найбільш ранніх 
з усталених у 1990-х роках, варто відзначити 
такі: фестиваль української музики «КиївМузик-
Фест», «Два дні й дві ночі нової музики» (2Д2Н, 
Одеса), міжнародний фестиваль музичного мис-
тецтва «Віртуози» та міжнародний фестиваль 
сучасної музики «Контрасти» (Львів), всеукра-
їнський молодіжний фестиваль сучасної пісні й 
популярної музики «Червона рута» (Чернівці), 
«Юність», «Джаз на Дніпрі», (Дніпро), всеукра-
їнський фестиваль «Нівроку» (Тернопіль), рок-
фестиваль «Тарас Бульба» (Дубно). Справжній 
розквіт музично-фестивального руху припадає на 
2005–2015 рр., коли започатковано «БарРокКо» 
(Бар, Вінницької області), «Ше.Fest» (с. Моринці, 
Звенигородського, району Черкаської області), 
«Млиноманія» (с. Сокілець, Тульчинського 
району, Вінницької області), «Таврійські ігри» 
(Каховка), «Шешори» (с. Шешори, Івано-Фран-
ківщина), Міжнародний дитячий музичний фес-

тиваль «Квітка миру», «ФранкоФест» (с. Нагує-
вичі) та масштабні групи львівських і київських 
мистецьких подій: «ЯвірФест» (Львів), Між-
народний фольклорний фестиваль «Етновир» 
(Львів), «Stare Misto» (Львів), Міжнародний фес-
тиваль середньовічної культури «Львів Старо-
давній», «Західфест» (с. Родатичі, Городоцького 
району, Львівської області), «Музична Трибуна 
Київської Молоді» (Київ), «Країна Мрій» (Київ), 
«Кобзарська Трійця» (Київ), «Рок’N’Січ» (Київ), 
«Під Покровом Тризуба» (Боярка, Київської 
області), «Рок-екзистенція» (Київ), «Ukrabilly 
bang!» (Київ), «SEVAMA-фест» (Київ) тощо. 

Аналіз досліджень. Численність і різноманіт-
ність тематики, цільової аудиторії, маркетингу, 
стилістики й форматів фестивалів зумовлює 
потребу наукового осмислення їх ролі в суспіль-
ному житті, цілей, завдань, здобутків тощо. Гло-
бальним осмисленням окремих аспектів мистець-
кого фестивального руху в Україні вирізняються 
праці Ірини Бермес (2015), К. Давидовського 
(2011), Михайла Шведа (2010), Ірини Сікорської 
(2003). Зокрема, у праці І. Бермес на підставі 
«Положень» про музичні фестивалі розглянуто 
питання їх організації в Україні, визначено головні 
елементи та принципи проведення цих культур-
них акцій, виокремлено завдання організаційного 
комітету: «Сьогодні фести – це не тільки форма 
організації музичного життя, яскраві культурні 
події, це й потужний інструмент для поширення 
різних видів виконавського мистецтва, які сприя-
ють піднесенню національної музичної культури. 
Рівень організації та проведення фестивальних 
заходів впливає на їх популярність як серед учас-
ників форумів, так і слухачів» (Бермес, 2015: 150).

Спеціальні групи фестивалів (фестивалів ака-
демічної, джазової, молодіжної музики), а також 
регіональний аспект фестивального руху роз-
глядаються Сергієм Виткаловим (2016), Оленою 
Зінкевич (2004). Так, наприклад, у статті «Музика 
говорить мовою нашого часу» О. Зінькевич порів-
нює два фестивалі сучасного академічного мисте-
цтва з доволі довгою історією: «Київ Музик Фест» 
(Київ) і «Два дні і дві ночі» (Одеса). 

В окремі проблеми наукового дослідження 
виокремлено засоби та цілі функціонування фес-
тивалю, аналіз маркетингових технологій і мето-
дик у фестивальному проекті (Меншиков, 2004), 
формування світогляду та професійних якостей 
майбутніх педагогів (Черкасов, 2021). У деяких 
із них здійснено спроби їх класифікації в най-
більш загальних рисах на національному та регі-
ональному рівнях. Натомість характеристика 
фестивальної діяльності в масштабах міста ще не 
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здійснювалася, а багатство її різновидів не вичер-
пується наявними параметрами класифікації.

Мета статті – охарактеризувати панораму 
музичного фестивального руху (різновидів 
музично-мистецьких фестивалів) на прикладі 
окремого міста в сучасності. Спроба системно-
структурного аналізу полягає в комплексній 
структуризації локального музично-фестиваль-
ного руху на підставі базових характеристик мис-
тецьких подій.

Виклад основного матеріалу. Вибір Львова як 
об’єкта дослідження мистецько-музичного життя 
є не випадковим. За тяглістю фестивальних тради-
цій, їх багатством, масштабом і численністю він в 
Україні поступається лише Києву. Будучи містом 
з потужними традиціями академічного виконав-
ства, поліконфесійним і полікультурним осеред-
ком, а також значним туристичним центром, Львів 
став локацією численних фестивальних акцій, 
серед яких музичним відводиться левова частка. 

Одним із найстаріших музичних фестива-
лів міста є Міжнародний фестиваль музичного 
мистецтва «Віртуози», завданням якого є попу-
ляризація академічної музичної культури різних 
епох, жанрів і стилів. Він триває майже місяць 
(травень-червень), здебільшого на філармонійній 
сцені. Цього року відбувся ювілейний, сороковий, 
фестиваль, який поєднав вшанування Л. ван Бет-
ховена та М. Скорика. Бетховенські опуси зву-
чали програмах концертів «Класична Романтика»  
(28 травня), «Вогонь у темряві» (29 травня), а ком-
позиції Мирослава Скорика – у творчих вечорах 
«Вічная пам’ять» (1 червня), «Станкович & Скорик  
& Сильвестров» (2 червня), «Музика світла»  
(4 червня) та в концерті-закритті фестивалю – 
«Vitae & Mortis» (6 червня). Також у програмі фес-
тивалю були концерти, у яких імена і твори солі-
нізантів фігурували поряд: «Бетховен & Скорик» 
(3 червня) та «In Memoriam & Мелодія» (6 червня).

Цей же напрям репрезентує Міжнародний 
фестиваль музики Маттіаса Кендлінгера у Львові 
(цього року відбувся в Національній філар-
монії 11 і 16 липня). В основі його програм – 
виступи австрійсько-українського симфонічного 
оркестру K & K Philharmoniker, співзасновник  
K & K Балету й Українського національного хору 
міста Львова (заснував та очолив) – диригент, 
композитор та ініціатор проекту Маттіас Георг 
Кендлінгер. Оркестр під його керівництвом понад 
двадцять років успішно виступає на міжнарод-
ному рівні й випустив уже понад 20 альбомів із 
записом концертних живих виступів.

Міжнародний Фестиваль Сучасної Музики 
«Контрасти» (у жовтні 2021 року відбувся двад-

цять сьомий раз) ініціює Львівська національна 
філармонія імені Мирослава Скорика. У його 
програмах фігурують твори новітньої симфоніч-
ної, хорової, камерної та електронної музики, 
зокрема в цьогорічному фестивалі вони пред-
ставляли доробок митців з України (Мирослава 
Скорика, Михайла Шведа, Ганни Гаврилець, 
Олександра Козаренка, Богдана Селіна, Олексан-
дра Щецинського, Богдани Фроляк), Чехії, Угор-
щини, Австрії, Німеччини, Швеції, Латвії, Іспа-
нії, Ірландії, Польщі, Швейцарії, Франції, США. 
Представницьким був і склад виконавців: окрім 
українських музикантів, сучасне академічне й 
експериментальне музичне мистецтво представ-
ляли інструменталісти та диригенти з Японії, 
Швейцарії, Польщі й Німеччини. Родзинкою фес-
тивальних пругам традиційно є світові та націо-
нальні першовиконання, ювілейні вшанування 
митців і презентація новітніх форм концертних 
програм. Так, цьогоріч прем’єрами були орке-
строві твори Германа фон Ґленка, Ганса Шойбле, 
Германа Ґьотца, партитури яких було віднайдено 
в нововідкритому музичному відділі Цюріхської 
бібліотеки та проекту «Скорик-Мусоргський» у 
рамках вшанування патрона Львівської націо-
нальної філармонії. Нетрадиційними презента-
ціями творів стали кілька камерних концертів у 
«Ніч Контрастів» та аудіовізуальний перформанс 
біля пам’ятника Францу Ксаверу Моцарту.

До яскравих фестивальних подій академіч-
ної музики варто віднести також Міжнародний 
фестиваль оперного мистецтва імені Соломії  
Крушельницької (XVII фестиваль відбувся  
13–18 листопада 2018 року у Львівській наці-
ональній опері), у якому беруть участь націо-
нальні театри України, Польщі, видатні солісти 
опери й артисти Австрії, Болгарії, Іспанії, Японії. 
У контексті фестивалю було проведено виставку 
«OPERA ART»: Євген Лисик та учні, Тадей і 
Михайло Риндзаки, лекції та презентації видань.

«Фестиваль давньої музики» у Львові пред-
ставляє напрям історично інформованого виконав-
ства, де подаються твори давніх епох на автентич-
них інструментах (чи їх копіях) і зі збереженням 
відповідних манер виконання. Засновником фес-
тивалю у 2003 році був відомий львівський музи-
кознавець Роман Стельмащук. Протягом минулих 
років завдяки його музичним контактам, а також 
контактам С. Тихоненка фестиваль відвідали 
виконавці-автентики зі Швеції, Швейцарії, Німеч-
чини, Великої Британії, Нідерландів, Чилі, США, 
Угорщини, Чехії, Словаччини, Польщі, Росії, 
Білорусі, України. Особливістю фестивальних 
програм є їх формування навколо дослідження 
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музичних традицій регіону. Зокрема, темати-
кою програм були: «Львів-750» (2006), «З часів 
Речі Посполитої» (2008), «З часів Гетьманщини» 
(2009), «Музичний Львів і спадщина Габсбур-
гів» (2010), «Слідами Львівської лютневої табу-
лятури» (2011), «Похвала Музиці або Львівська 
Цециліада 2012» (2012), «З-над берегів Дунаю» 
(2014) тощо. Цьогорічний фестиваль, присвяче-
ний музиці барокової доби (16–17 та 23–24 жов-
тня), відбувся у вісімнадцятий раз. 

Фольклорні й етнофестивалі в полікультурному 
місті мають вагоме представництво. Однією з най-
більших подій є Міжнародний фестиваль фольклору 
«Етновир», який відбувається в межах святкувань 
Дня Незалежності України під егідою Міжнарод-
ної ради Організацій фестивалів фольклору і тра-
диційних мистецтв. Він проводиться на відкритих 
площадках і включає конкурс оркестрів, етнофешн, 
кухню народів світу, марш-паради.

Свідченням поваги до мультикультуралізму 
музичного середовища регіону є проведення 
комплексних і спеціалізованих етнофестивалів.

Зокрема, уже традиційним є проведення 
Міжнародного фестивалю єврейської музики – 
«LVIVKLEZFEST» (від 2009 рік). Його започатко-
вано за ініціативою ВЄБФ «ХЕСЕД-АР’Є», за під-
тримки Американського єврейського об’єднаного 
розподільчого комітету «Джойнт» і компанії «Хол-
динг емоцій». Він розгортає свою концертно-теа-
тралізовану діяльність у поєднанні з народними 
ремеслами і кухнею на відкритих майданчиках 
міста за участю зірок єврейської музики з Укра-
їни, Росії, Молдови, Польщі, Австрії, Німеччини, 
Франції, Великобританії, Швеції, Ізраїлю, США. 
Дійства доповнюються концертами канторської 
музики, лекціями, семінарами, кінопоказами, 
виставками, дитячими розвагами, молодіжними 
квестами тощо.

Нову особливу тематику задала фестивальному 
рухові політична ситуація. У 2015 році було прове-
дено перший в Україні спільний Фестиваль виму-
шених переселенців та львів’ян. Метою заходу 
був обмін культурним досвідом і боротьба зі сте-
реотипами про переселенців. У ньому взяли участь 
вихідці з окупованої частини Донбасу та Криму, 
виконувався джаз і фолк, окрім цього, ставилися 
вистави, велися публічні дискусії та обговорення. 

Щорічною подією став Міжнародний фес-
тиваль «Французька весна», який націлений на 
знайомство з музичними творами французьких 
авторів різних трямків і перегляд допрем’єрних 
показів культових французьких стрічок. У Львові 
гостями цьогорічного 20-денного фестивалю 
стали Ірена Карпа, Оксана Муха, Павло Табаков, 

Давід і Стефан Фоенкіноси, Луї-Сіріль Требюше, 
Поль Ґоґлер та інші.

Традиційним для Львова став також Міжнарод-
ний фестиваль, присвячений постаті польського 
піаніста, композитора, політичного та суспільного 
діяча Ігнація Яна Падеревського, пов’язаного з 
нашим містом важливим подіями творчого життя. 
Він включає симфонічні, камерні й сольні кон-
церти виконавців з України, Польщі, Німеччини, 
Швейцарії, театральні вистави, покази фільмів, 
зустрічі з легендами музики та вручення почесної 
відзнаки «Paderewski».

Від 2011 року у Львові проводиться міжнарод-
ний джазовий фестиваль «Leopolis Jazz Fest» (що 
до 2017 року іменувався «Alfa Jazz Fest»), який 
входить до переліку найбільших джазових фести-
валів у Європі, унесений до переліку найкращих 
фестивалів Європи. Крім концертних виступів 
видатних виконавців включає джем-сейшени, 
майстер-класи й автограф-сесії світових зірок 
джазу. На гала-концерті фестивалі у Львові від-
бувається вручення Міжнародної музичної премії 
«Leopolis Jazz Music Awards» ім. Едді Рознера.

У Львові як у важливому осередку хорового 
мистецтва та професійного плекання співаків і 
хорових диригентів велика увага приділяється 
хоровим фестивалям. Їх метою є популяризація 
жанру хорової музики, усебічне сприяння розвитку 
хорового виконавства в Україні, сприяння налаго-
дженню контактів між хоровими колективами.

Дитячі хорові фестивалі, окрім загальних цілей, 
обов’язково містять просвітницький складник. 
Так, наприклад XV Всеукраїнський хоровий фес-
тиваль «Жайвір скликає друзів» ставить завдання 
залучення дітей і молоді до вивчення, розуміння 
та вшанування хорової спадщини українських 
(Микола Колесса, Філарет Колесса, Микола Леон-
тович, Анатоль Кос-Анатольський, Станіслав Люд-
кевич тощо) і зарубіжних композиторів, хорових 
диригентів, громадських діячів хорової культури. 
Його організовує Народний художній колектив 
України – камерний хор «Жайвір» у співпраці з 
Департаментом з питань культури, національнос-
тей та релігій ЛОДА, Громадським об’єднанням 
«Разом» і Центром творчості дітей та юнацтва 
Галичини м. Львова. Фестиваль орієнтований на 
найширший спектр учасників: хорові колективи 
спеціалізованих музичних закладів (спеціалізо-
вані музичні школи, школи мистецтв, музичні 
школи, музичні ліцеї, коледжі, музичні факультети 
вищих педагогічних навчальних закладів, музич-
них вищих навчальних закладів, хори загальноос-
вітніх шкіл і позашкільних навчальних закладів), 
дитячі та молодіжні хорові колективи м. Львова, 

Ометюх Ю. Музично-мистецькі фестивалі Львова початку ХХІ століття: структурно-системний аналіз
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області, інших регіонів України, української діа-
спори й хорові колективи з інших країн. У контек-
сті перебігу фестивалю, окрім концертів, відбува-
ються тематичні лекції, майстер-класи, презентації 
методичних і репертуарних видань. Умови каран-
тинних обмежень змусили до пошуку варіативних 
форм участі. Зокрема, цьогорічний XV дистан-
ційний Всеукраїнський он-лайн фестиваль хоро-
вого мистецтва «Жайвір скликає друзів» відбувся  
12–13 червня 2021 року. У день Європи він поста-
вив завданням спільне виконання «Оди до радості» 
із симфонії № 9 Л. Бетховена.

Щорічний відкритий дитячо-юнацький хоро-
вий фестиваль «Співаймо канон», окрім наведе-
ного вище переліку завдань, має на меті підви-
щення виконавського рівня дитячих колективів і 
заохочення до багатоголосого співу у формі канону. 
Фестивальні програми передбачають обов’язкову 
наявність у програмі композицію у формі канону, 
виконання спільних конкурсних творів і прове-
дення навчального семінару для керівників хорових 
колективів Родзинкою ХІІ фестивалю (проводився  
18–21 листопада 2021 року) був зведений віртуаль-
ний хор учасників з виконанням спеціально напи-
саних творів Л. Горової «Пісня наша дзвенить» та 
М. Дацка на вірш Лесі Українки «Хотіла б я піснею 
стати». Кожен із фестивалів присвячено обраній 
провідній темі (пам’яті І. Білозіра, ювілеям Б. Фільц, 
Т. Шевченка, А. Шептицького, Лесі Українки та 
іншим). На підставі фестивальних матеріалів видано 
методичний посібник «55 творів для дитячого хору, 
написаних у формі канону», «Методичний збір-
ник хорових творів для дитячого хору», збірник 
Юрія Антківа «Сольфеджіо (на основі українських 
народних пісень)», підготовлено відеоальманахи VI, 
VII, VIII та ІХ  фестивалів.

На теренах Західної України церква займала 
вагоме місце у збережені, відродженні та популяри-
зації української спадщини, традицій, обрядів під-
тримувала, стимулювала й популяризувала україн-
ську пісню, у тому числі календарно-обрядові пісні.

Таким, зокрема, є щорічний всеукраїнський 
різдвяний хоровий фестиваль «Велика коляда» 
у Храмі Пресвятої Євхаристії (колишній Домі-
ніканський костел) під патронатом Львівської 
міської ради. Ідейним натхненником фестивалю 
був настоятель храму Пресвятої Євхаристії й 
голова патріаршої комісії у справах молоді УГКЦ  
о. Йосиф Мілян (зараз – єпископ-помічник Київ-
ської архієпархії УГКЦ). Цей фестиваль за роки 
проведення набув статусу всеукраїнського й від-
бувається щороку з 2000 року. Проходить у Львові 
у Храмі Пресвятої Євхаристії, традиційно розпо-
чинаючись із 7 січня аж по 25 січня, і завершу-

ється двома гала-концертами (дитячих і дорослих 
колективів). Репертуар учасників від церковних 
хорів далеких міст і сіл до професійних колек-
тивів становлять традиційні колядки, їх сучасні 
обробки й аранжування, академічні музичні твори 
на різдвяну тематику. 

Далеко неповний перелік хорових фестивалів 
доповнюють Регіональний хоровий фестиваль 
«Хваліте Господа з небес», Всеукраїнський фес-
тиваль хорового співу та інструментальної музики 
«Галицькі Самоцвіти», Міжнародний хоровий 
фестиваль «Львівські зустрічі».

Значно менш численними, проте дуже про-
дуктивними є фестивалі, безпосередньо пов’язані 
з літургійною практикою. Від 2005 року на базі 
Храму Преображення Господа нашого Ісуса 
Христа щорічно проводиться фестиваль духо-
вної хорової музики «Великодні дзвони». Він 
ініційований парохом Храму Преображення  
ГНІХ о. Ярославом Чухнієм, керівничкою пара-
фіяльного хору «Родина» Ярославою Крилошан-
ською та хормейстеркою Зоряною Степанишин. 
Його учасниками є хорові церковні і світські 
колективи різних українських християнських 
конфесій Львівщини (УГКЦ, УАПЦ, УПЦ КП), а 
також хор Вірменської церкви у Львові.

Таким у подальшому став і Фестиваль Дав-
нього Церковного Співу «Під Покровом» (прово-
дився 13–15 жовтня 2017 року) у храмах і монас-
тирях Львова, Львівській національній музичній 
академії ім. М. В. Лисенка й у Національному 
музеї ім. Андрея Шептицького. Організатори 
прагнули донести до широкого загалу Церкви 
багату літургійно-музичну традицію давньої 
української богослужбової культури. Програма 
фестивалю включала також відкриті лекції, свят-
кову програму богослужінь, концерти й майстер-
класи з давнього церковного співу.

У Львові з 10 до 14 січня 2020 року вдруге про-
водився Фестиваль традиційного церковного співу 
«Днесь рождається від Діви», який організовує 
львівський літургійний центр «Передання» з бла-
гословення високопреосвященного владики Ігоря 
Возьняка, митрополита Львівського (УГКЦ). Його 
учасниками є хорові колективи, співочі групи й 
окремі співці-протопсалти з християнських цер-
ков. Окрім виступів у храмах і монастирях міста, 
він включає відкриті лекції, наукові заходи, свят-
кові богослужіння, майстер-класи з традиційного 
церковного співу, діалогічні майданчики. Такими 
торік, зокрема, були хор вірменського собору та 
собору св. Юра, хорова капела «Дударик», камер-
ний хор «Київ», театральний центр Наталки Поло-
винки «Слово і голос», церковний хор з Торонто, 
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який презентував традиційні й авторські колядки, 
написані канадськими композиторами україн-
ського походження. «Головна мета заходу – доно-
сити до широкого загалу церкви і поціновувачів 
літургійного мистецтва багату спадщину вітчизня-
ної літургійної культури, відкривати свіжий погляд 
на передання, як на універсальний світоглядний 
феномен» (Шиян, 2020).

Не менш різнопланово представлено фести-
валі інструментальної музики, серед яких є акаде-
мічні, експериментальні, дитячі.

У Львові 15–19 вересня 2021 року відбувся 
єдиний в Україні фестиваль сучасної бандури – 
«Lviv Bandur Fest 2021», який експонував вико-
нання на бандурі творів у стилях джаз, соул, фолк 
ф’южн, електронна музика, етно, авторська пісня, 
актуальні експерименти, окрім цього, у її супро-
воді звучали старовинні пісні й відомі світові хіти. 
Окрім хедлайнерів експериментального бандур-
ного виконавства (Марина Круть, B&B Project, 
TROYE ZILLIA, Тріо Романа Гриньківа, KoloYolo 
тощо), фестиваль включав майстер-класи від 
виконавців і круглий стіл бізнес-партнерів.

У 2017 році започатковано щорічний Всеукра-
їнський фестиваль класичної гітари «Guitar Vik», 
заснований у пам’ять провідної діячки львівського 
гітарного виконавства й педагогіки Вікторії Сидо-
ренко. Концертні події в фестивалі доповнюють 
концерти, майстер-класи, семінари-дискусії та 
творчі зустрічі з визначними виконавцями Укра-
їни та зарубіжжя. 

Окрему групу творять дитячі фестивалі. Їх 
завдання – підтримати прагнення дітей до музи-
кування, продемонструвати здобутки осеред-
ків дитячо-юнацької творчості, які поєднуються 
з просвітницькими, патріотично-виховними, 
навчальними, тематичними вимогами. Міжнарод-
ний дитячий фестиваль «У колі друзів», ініційо-
ваний Центром дитячої творчості «Веселка», від-
бувається до святкування Дня Матері за участю 
ансамблів народних інструментів, бандуристів, 
сопілкарів, фольклорних, а також хореографіч-
них, вокальних ансамблів.

Музичний складник (солісти-вокалісти; орке-
стри й інструментальні ансамблі, вокальні, 
вокально-інструментальні та вокально-хорові 
ансамблі) є важливим компонентом програми 
комплексного патріотичного Фестивалю «Сурми 
Звитяги», який має на меті привернення уваги до 
мистецьких творів, присвячених образам націо-
нальної героїки, а також до представлення автор-
ських композицій.

Особливим фестивалем культурно-історичної 
реконструкції є локальний Патріотичний фести-

валь «Лента за лентою». Музичний компонент 
(пісні визвольної боротьби) в ньому є складником 
показових театралізованих змагань, історичних 
квестів, різних розважально-спортивних батлів, 
поетичних читань та історичних лекцій.

Серед дитячих фестивалів варто звернути увагу 
на обласний фестиваль «Мрії збуваються!» для 
дітей з особливими освітніми проблемами, організа-
тором якого став Навчально-реабілітаційний центр 
«Мрія». Участь у ньому беруть представники спеці-
альних шкіл-інтернатів і навчально-реабілітаційних 
центрів, а це є важливим кроком у бік інклюзивної 
мистецької самореалізації й виховання.

Висновки. Фестивальний рух у масштабах 
одного міста може послгувати показовим при-
кладом його багатогранної структури. Його роз-
виненість зумовили полікультуралізм і полікон-
фесійність, широкі міжнародні зв’язки, наявність 
численних музично-освітніх осередків, розвине-
ний туризм і багаторічний досвід фестивальної 
діяльності. Прихильне ставлення до фестиваль-
них форм зумовлено переважанням можливостей 
репрезентації мистецьких здобутків порівняно з 
більш суворим і сповненим високих вимог кон-
курсним началом. Це надає їм більш демокра-
тичного характеру, позитивного стимулюваль-
ного чинника мистецької активності. Структуру 
музично-фестивального життя міста можна відо-
бразити, керуючись такими параметрами:

1) за періодичністю: періодичні та принагідні 
(ювілейні);

2) за масштабом представництва учасників: 
міські, регіональні, національні, міжнародні;

3) за віком цільової аудиторії: громадські, 
молодіжні, дитячі;

4) за музичним складником: комплексні, загаль-
номузичні, спеціалізовані (вузькопрофільні);

5) за національним складником: полікультурні, 
національно-фольклорні, етнічні, репрезента-
тивні;

6) за функцією музичного мистецтва: розва-
жальні, духовні, просвітницько-тематичні, патрі-
отичні, реконструктивні, автентичні;

7) за фаховим спрямуванням: універсальні, 
академічні (хорові, бандурні, гітарні, оперні); екс-
периментальні, рок-, поп-, естрадно-джазові та 
рок-фестивалі.

Наведену базову структуру класифікації фес-
тивального комплексу можна екстраполювати на 
його регіональний чи національний рівень, допо-
внивши додатковими параметрами (наприклад, 
ініціаторами, формами фінансування, специфікою 
менеджменту, маркетингу, часом тривання, регла-
ментом відзнак тощо).

Ометюх Ю. Музично-мистецькі фестивалі Львова початку ХХІ століття: структурно-системний аналіз
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ПОЛІХУДОЖНІ ТА МІЖМИСТЕЦЬКІ ЗВ’ЯЗКИ ТАНЦЮВАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ 
У ПРОЯВІ ЇЇ ІНТЕРМАДІАЛЬНОСТІ

Визначаються характерні риси інтермедіальних властивостей танцювальної культури у художньо-образ-
ній, філософсько-естетичній та міжмистецькій площині. Обумовлюються певні ключові поняття, необхідні для 
формування розширеної системи знань щодо хорологічних дефініцій. Обґрунтовуються принципи, алгоритми і 
закономірності інтермедіальних властивостей танцю.

Метою цього дослідження є – з’ясувати характерні риси інтермедіальних властивостей танцю в світлі їх 
міжмистецького потенціалу до перекодування у культурному просторі ХХІ століття. Що має сприяти роз-
ширенню визначення критеріїв значущості танцю серед решти видів мистецтва та удосконалить знання про 
культурологічно-філософське значення танцю. 

У процесі дослідження застосовані методи: об’єктивності, історизму, порівняльного та культурологічно-
мистецького аналізу танцювальної культури. Зазначений методологічний підхід дозволяє розкрити та піддати 
аналізу мистецькі проєкти, їх взаємодію і роль у танцювальній культурі України зокрема та світу загалом. 
Метод об’єктивності й історизму надає змогу відстежити динаміку та перспективи глобалізації танцювальної 
культури. Порівняльний метод застосовується в дослідженні для виявлення ознак інтемедіальності танцю у 
просторі культурно-мистецьких подій сучасності. 

У дослідженні розширено бачення властивостей хореографічного мистецтва в контексті сприйняття тан-
цювальної культури через визначення ознак інтемедіальності танцю. Окреслено інтермедіальні фактори танцю, 
що проявляються в процесі становлення хореографічного мистецтва.

З’ясовано, що, оперуючи поняттями міжмистецьких зв’язків у царині поліхудожнього простору, важливим 
постає врахування основної формули інтермедіальних властивостей: інтенсивність цих властивостей прямо 
пропорційна потенціалу розвитку танцю, який своєю чергою є зворотно пропорційним набуттю та фіксації 
свого історичного мистецького досвіду. В світлі танцювальної культури в поліхудожньому просторово-мис-
тецькому континуумі фактор нефіксованого танцювального досвіду, викликаний технічним унеможливленням 
документації танцювальних рухів у древності, втрачає ознаки недоліку і натомість набуває характерних рис 
рушійної сили з нарощування хореографічного потенціалу для наступних етапів розвитку танцю. Ознаками 
інтермедіальних властивостей є відсутність стильових констант у їх структурі, адекватна послідовність і 
метафоричність. Цитування іншими мистецтвами танцю та вираження художньо-пластичних арт-образів у 
хореографії має неухильне спрямування до первісного знаку-символу, при цьому воно зазнає фрагментацій, гра-
дацій і ступенів інтенсивності на різних етапах своїх алюзій, де найвищим проявом первинності є прагнення 
і відсилання до переживань екстазу. Упорядкування і систематизація інтермедіальних властивостей танцю 
значною мірою полегшуються під час застосування методу векторної сумарності мистецьких зв’язків через 
емпіричні дослідження останніх.

Ключові слова: інтермедіальність, танцювальна культура, хорологія, культурно-мистецький простір, 
фактор нефіксованого досвіду, образність, символ, знак.
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POLY-ARTISTIC AND INTER-SKILL RELATIONS OF DANCE CULTURE 
IN THE MANIFESTATION OF ITS INTERMADIALITY

The characteristic features of the intermediate properties of dance culture in the artistic, philosophical, aesthetic and 
inter-artistic plane are determined. Certain key concepts necessary for the formation of an extended system of knowledge 
about chorological definitions are stipulated. The principles, algorithms and regularities of intermediate properties of 
dance are substantiated.

The aim of this study is to elucidate the characteristics of the intermediate properties of dance in the light of their 
inter-artistic potential for recoding in the cultural space of the XXI century. Which should help expand the definition 
of criteria for the significance of dance among other arts and improve knowledge about the cultural and philosophical 
significance of dance.

The research methods used: objectivity, historicism, comparative and culturological-artistic analysis of dance culture. 
This methodological approach allows to reveal and analyze art projects, their interactions and role in the dance culture 
of Ukraine in particular and the world in general. The method of objectivity and historicism makes it possible to trace 
the dynamics and prospects of the globalization of dance culture. The comparative method is used in the study to identify 
signs of intermediality of dance in the space of cultural and artistic events of today.

The study expands the vision of the properties of choreographic art in the context of perception of dance culture 
through the definition of signs of intermediality of dance. Outline of intermediate factors of dance that are manifested in 
the process of formation of choreographic art.

It was found that operating with the concepts of inter-artistic connections in the field of polyartistic space, it is 
important to take into account the basic formula of intermediate properties: the intensity of these properties is directly 
proportional to the potential for dance development. And dance is inversely proportional to the acquisition and fixation 
of its historical artistic experience. In light of the consideration of dance culture in the polyartistic spatial and artistic 
continuum, the factor of unfixed dance experience, caused by the technical impossibility of documenting dance movements 
in antiquity, loses its flaws and instead acquires the characteristic driving force to increase choreographic potential. 
Signs of intermediate properties are the lack of stylistic constants in their structure, adequate consistency and metaphor. 
Quoting other dance arts and expressing artistic and plastic art images in choreography has a steady focus on the original 
sign-symbol, and it undergoes fragmentation, gradations and degrees of intensity at different stages of its variability, 
where the highest manifestation of primacy is the desire for ecstasy. The ordering and systematization of the intermediate 
properties of dance is greatly facilitated by the application of the method of vector summation of artistic connections 
through empirical studies of the latter.

Key words: intermediality, dance culture, chorology, cultural and artistic space, factor of unfixed experience, imagery, 
symbol, sign.

Постановка проблеми. У мистецтвознавчих 
та культурологічних науках під час застосування 
підходів або методик, які прямо чи опосередко-
вано пов’язані з дефініцією інтермедіального спо-
лучення між різними видами мистецтв, утворю-
ється загальнонаукова проблематична ситуація, 
яка вимагає нової моделі знань щодо властивостей 
окремого виду мистецтва – утворення інтермеді-
альних зв’язків. Це рівною мірою стосується як 
теоретичних, так і прикладних аспектів мистець-
ких наук загалом та науки про танець зокрема. 

Враховуючи те, що інтермедіальність – це крите-
рій системи цитування та апеляцій одного виду 
мистецтва до іншого і є категорією літературоз-
навчою для хорології, виникає нагальна потреба в 
теоретичному моделюванні системи властивостей 
танцю щодо інтенсивності взаємного цитування 
та посилання в інших видах мистецтв. Отже, 
визначення принципів, закономірностей та харак-
теристик інтермедіальних властивостей танцю є 
цілком сформованою науковою проблематичною 
ситуацією, що спонукає до ґрунтовного вивчення.
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В цьому дослідженні визначаються характерні 
риси інтермедіальних властивостей танцюваль-
ної культури у художньо-образній, філософсько-
естетичній та міжмистецькій площині. Необхідно 
обумовити певні ключові поняття, потрібні для 
формування розширеної системи знань щодо 
хорологічних дефініцій, обґрунтувати принципи, 
алгоритми і закономірності інтермедіальних влас-
тивостей танцю в контексті розвитку танцюваль-
ної культури ХХІ століття.

Методологія дослідження полягає в застосу-
ванні таких методів: об’єктивності, історизму, 
порівняльного та культурологічно-мистецького 
аналізу танцювальної культури. Зазначений мето-
дологічний підхід дозволяє розкрити та піддати 
аналізу мистецькі проєкти, їх взаємодію і роль у 
танцювальній культурі України зокрема та світу 
загалом. Метод об’єктивності й історизму надає 
змогу відстежити динаміку та перспективи гло-
балізації танцювальної культури. Порівняльний 
метод застосовується в дослідженні для вияв-
лення ознак інтемедіальності танцю у просторі 
культурно-мистецьких подій сучасності. 

Наукова новизна роботи полягає у розширенні 
можливого уявлення про властивості хореогра-
фічного мистецтва в контексті сприйняття тан-
цювальної культури через визначення ознак інте-
медіальності танцю, окресленні інтермедіальних 
факторів танцю, що проявляються в процесі ста-
новлення хореографічного мистецтва.

Мета роботи – дослідити та з’ясувати харак-
терні риси інтермедіальних властивостей танцю в 
світлі їх міжмистецького потенціалу до перекоду-
вання у культурному просторі ХХІ століття. Що 
має сприяти розширенню визначення критеріїв 
щодо значущості танцю серед решти видів мис-
тецтва та удосконалить знання про культуроло-
гічно-філософське значення танцю. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Попередні наукові напрацювання, спрямовані 
на визначення інтермедіальних зв’язків танцю, 
позначилися дослідженнями С. Худекова (2010), 
Т. Бороздиної (1919), В. Просалової (2010), 
О. Плахотнюка (2016, 2020, 2021), О. Чепалова 
(2020), А. Дем’янчука (2018) та охопили період з 
кінця ХІХ по десяті роки ХХІ століття включно. 

У праці «Мистецтво танцю – історія, куль-
тура, ритуал» С. Худеков аналізує танцювальну 
культуру від її виникнення до кінця ХІХ століття 
у контексті міжмистецьких зв’язків, перекли-
кань танцювальних мотивів в інших мистецтвах, 
цитувань та художніх запозичень танцю. Про-
блематика цієї праці спрямована на подолання 
міжмистецьких бар’єрів і синхронізоване сприй-

няття танцю через цитування в інших видах мис-
тецтв (Худеков, 2010). Хоча прямого визначення 
поняття інтермедіальності автор не надає.

У порівняно необ’ємній праці 1919 року 
«Древній Єгипетський танець» Т. Бороздіна при-
діляє увагу мотиваційним витокам танцю серед 
інших видів мистецтв, проводить пошук первіс-
них міжмистецькіх зв’язків на ранньому етапі їх 
формування. Праця оформлена з використанням 
ескізів стародавніх пам’яток із танцювальними 
мотивами та складається з тез, що містять перші 
ознаки інтертекстуальності (Бороздина, 1919).

Дослідження «Інтермедіальність як явище 
мистецтва і метод аналізу» В. Просалова присвя-
чує проблематиці інтермедіальності, що розгляда-
ється в аспекті інтертекстуальності. З’ясовується 
походження цього поняття, його семантика. 
Акцентовано увагу на необхідності розмежування 
понять інтермедіальності як мистецького явища (з 
вираженим літературним нахилом) та як методу 
порівняльного аналізу. Здійснено огляд основних 
інтермедіальних типологій (Чапалов, 2020).

Мистецтвознавець О. Плахотнюк проаналізу-
вав умови інтенсивності інтермедіальних власти-
востей джаз-танцю у своїй дисертації «Сучасний 
джаз-танець як феномен художньої культури», 
де методом розкриття генезису танцювально-
художніх зв’язків виявив закономірність якісної 
хореографічної інтерпретації в контексті взятого 
за основу конкретного художньо-мистецького 
явища. Напрацювання автора апелюють до полі-
культурної концепції танцю (Плахотнюк, 2016).

У публікації «Хореологія» мистецтвознавець 
О. Чепалов наводить більш детальне і вичерпне 
поняття інтермедіальності танцю в аспекті дослі-
джень художнього середовища танцю, аналізу 
хореографічних текстів і в опануванні загальної 
філософії танцю. Достатньою мірою розглянута 
проблематика семіотики танцю, метафоричності 
та пластичного коду, еволюції художніх стилів 
(Чапалов, 2020).

У статті «Роль образотворчого мистецтва в 
оформленні балетних постановок» А. Дем’янчук 
наголошує на першочерговості ролі функції пере-
кодування, що є притаманністю будь-якого виду 
пластичного мистецтва. А це сприяє розумінню 
цілісного алгоритму інтермедіальних властивос-
тей танцю. Стаття акцентує увагу на «вище духо-
вне буття», що є вмістом всіх видів мистецтва і 
за посередництвом своєї природи будує лан-
цюжки інтермедіальних зв’язків між останніми 
(Дем’янчук, 2018: 284–292).

Виклад основного матеріалу. Керуючись про-
блематикою та метою, в межах цього дослідження 

Плахотнюк О., Топорков Д. Поліхудожні та міжмистецькі зв’язки танцювальної культури у прояві її інтермадіальності
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доречним буде обумовити значення ключового 
понятійно-категоріального ряду:

– інтермедіальність – тенденція створення 
цілісного поліхудожнього простору у системі 
культури (Культурологічний: енциклопедичний 
словник, 2013: 159);

– інтемедіальність танцю – розглядання 
танцю в контексті сукупності художньо-мистець-
кого простору у системі культури;

– інтермедіальні властивості танцю – харак-
терні риси танцювальної культури з потенціалом 
поліхудожніх міжмистецьких зв’язків, що вира-
жаються в інтенсивності утворення цих зв’язків. 

Танцювальна культура в мистецькому просторі 
сучасності сьогодні вже має цілий ряд космопо-
літичних ознак, що визначаються такими кате-
горіями: сприйняття класичного балету, мульти-
національність, репертуарна політика, залучення 
новітніх технологій, гастрольна діяльність та 
інші. «Мультинаціональність провідних балетних 
осередків світу, взаємна інтегрованість танцівни-
ків різних шкіл, наявність споріднених тенден-
цій до збереження етнічних традицій і в той же 
час зовнішніх впливів, що відображаються у їх 
репертуарі. Репертуарна політика балетних труп 
та національних театрів спрямована таким чином, 
що має спільну тенденцію до об’єднання в репер-
туарі класичної спадщини балетного мистецтва, 
балетів популярніших сучасників та робіт локаль-
них (національних) хореографів-балетмейстерів. 
Завдяки розвиненим технологіям (відео- , телефік-
сації, мережі Інтернет) глядачі, як і танцівники та 
балетмейстери, мають змогу отримати швидкий 
доступ до найцікавіших зразків хореографічного 
мистецтва всього світу. Як результат – у митців 
розширюються можливості швидкої і продуктив-
ної організації власне гастрольної діяльності, про-
дажу свого творчого продукту, розповсюдження та 
демонстрації своїх балетів, хореографічних вистав, 
творів, перформенсів у різних світових театрах та 
сценічних просторах» (Plakhotnyuk, 2020: 42).

Також у межах цього дослідження логічно 
застосувати духовно-мотиваційний фільтр під час 
розгляду та аналізу ґенези танцювальної культури 
людства, тобто висвітлювати мотиви та процеси 
зародження і розвитку мистецтва танцю виключно 
у зв’язку з цілісним духовним світом решти мис-
тецтв і символів.

На початковому синкретичному етапі заро-
дження і становлення танцювальної культури 
спостерігаються вкрай трансформаційні тен-
денції (Чапалов, 2020: 161), що зумовлені вели-
чезним (і на той час ще не реалізованим) потен-
ціалом різних шляхів розвитку цієї культури 

(Худеков, 2010: 11, 13). Також зазначені тенден-
ції дістали ще одне додаткове підґрунтя – фактор 
нефіксованого досвіду. Таке трапляється, коли 
певний здобутий культурно-мистецький досвід з 
тих чи інших причин не фіксується як орієнтир 
для майбутніх культурних пошуків наступними 
поколіннями або просто втрачається (Бороздина, 
1919: 35). Іншими словами, випадки втрачання 
інтермедіального досвіду попередніми поколін-
нями, тим не менш, нарощують потужності інтер-
медіальних властивостей самого мистецтва. Цей 
парадокс відіграє роль принципу та алгоритму 
функціонування інтермедіальних властивостей 
танцю. Розкриваючи закономірність такого функ-
ціонування, можна дійти висновку, що інтен-
сивність цих властивостей прямо пропорційна 
потенціалу розвитку танцю, який своєю чергою 
є зворотно пропорційним набуттю та фіксації 
свого власного мистецького досвіду. Бачення тан-
цювальної культури крізь подібний мотиваційно-
досвідний фільтр є ключем до розуміння інтерме-
діальних зв’язків танцю, через які і відбувається 
сполучення з іншими видами мистецтв.

Попри сучасне диференційоване розгалуження 
мистецтва на окремі види і жанри, що повністю 
змінило колись синкретичну природу танцю, фак-
тор нефіксованого досвіду працює і понині, сти-
мулюючи інтенсивність інтермедіальних зв’язків 
танцю, увиразнюючи їх властивості. Це не може 
не відобразитися на пізнаваності танцювальних 
мотивів в інших видах сучасних мистецтв та під-
вищенні смислового рейтингу значущості танцю 
серед решти пластично-художніх дефініцій. 
Танець, на відміну від своїх сусідів по культурно-
мистецькому простору, своїми власними силами 
не здатен до самостійної фіксації поза історич-
ними рамками одного покоління: це не літератур-
ний твір, який завбачливо записаний та незмінним 
потрапить до майбутніх поколінь; це не живопис; 
не музика і не скульптура. Щоб якісно зафіксувати 
танець, необхідна як відеофіксація, що стала мож-
ливою лише на сучасному етапі розвитку хорео-
графічного мистецтва, так і максимальні дефіні-
ції духовно-естетичного складника танцювальної 
культури, що не позбавлені при цьому актуаль-
ності. Тому впродовж чисельних і складних етапів 
свого становлення і розвитку танець постійно звер-
тався до засобів фіксації, що існували у цілісному 
художньому просторі: його досвід фіксували інші 
види мистецтв, фіксували як могли. Зрештою, ми 
маємо лише систему натяків на танцювальні рухи 
і їх ритмічний супровід у Стародавньому світі, 
Античності, Середньовіччі і навіть деяких танцю-
вальних традицій Нового часу впритул до ХХ-го, 
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а подекуди і до ХХІ-го століття. Саме завдяки 
фактору «втрати танцювального досвіду», згідно 
з логікою алгоритму інтенсивності інтермедіаль-
них властивостей, постійно нарощується образно-
художній та технічний потенціал майбутніх рухів, 
комбінацій і стилів танцю. О. Плахотнюк зазначає 
про «нове прочитання архаїстично-традиційних 
поглядів на збереження народного танцю, фор-
мування новітнього етносвітогляду сприйняття 
фольклорного танцю країн світу, кожного націо-
нального осередку, етнічної групи в мистецькому 
просторі сучасності. Як результат розвиненості 
відео- , телефіксації, мережі Інтернет та інших 
технологій – розширюються можливості фікса-
ції фольклорного танцю, його популяризації та 
донесення до глядачів всього світу (Плахотнюк, 
2021: 7). Отже, вже сьогодні ми можемо говорити 
про зафіксований танцювальний досвіт з ХХ сто-
ліття і потужну його фіксацію саме в кінці ХХ та 
початку ХХІ століття, на що впливає саме розви-
ток технічного прогресу у сфері відеозапису. 

Прямими ознаками інтермедіальних властивос-
тей танцю є два компоненти: по-перше, це прогре-
сивне цитування хореографічних витворів цього 
виду мистецтва в літературі, скульптурі, живописі, 
інших образотворчих мистецтвах, а також у спо-
ріднених напрямах – в театральному мистецтві та 
музиці (Плахотнюк, 2016: 64); по-друге, це тех-
нічна можливість зворотного цитування танцем 
перелічених образотворчих видів мистецтв у поєд-
нанні з доречністю такого цитування. В цьому разі 
з’єднуючими ланцюжками інтермедіальності для 
танцю виступають ритм, такт, смислове наванта-
ження, емоційне забарвлення, символ, алгоритм, 
образність, вимір, актуальність та системність. 
Саме на цих рівнях відбувається перекодування 
одного виду мистецтва для інтеграції в матерію 
іншого, де на місці першого виду або останнього 
неодмінно фігурує танець.

Опосередкованими ознаками інтермедіальних 
властивостей танцю є прямі та зворотні цитування 
чи апелювання, де задіяні відмінні від танцю види 
образотворчих мистецтв, проте перекодування 
відбувається шляхом зворотної транскриптази із 
залученням проміжних видів мистецтва, окремих 
наук, соціальних явищ або особистих переконань 
учасників цього процесу. При такому перебігу 
подій до з’єднуючих ланцюжків інтермедіаль-
ності танцю додаються періодичність, функціо-
нальність, вплив, свідомість, мотивація, характер, 
виразність та решта соціокультурних аспектів 
мистецтва, науки і внутрішнього світосприйняття. 

Базові інтермедіальні властивості танцю мають 
вкрай мінливу природу у зв’язку з відсутністю 

міжмистецьких стильових констант в аспекті їх 
актуальності, а також у зв’язку з несталістю есте-
тичних вподобань публіки. Проте вони мають ціл-
ком адекватний характер з причини відповідності 
основним художньо-образним, образотворчим та 
культурно-філософським принципам і алгоритмам. 
Стосовно природи властивостей танцю, то серед її 
інтермедіальної структури легко виокремлюється 
сутність символу: будь-який окремий рух, так само 
як комбінація чи навіть симфонічна композиція, в 
танці обов’язково має свій закладений смисл, який 
посередництвом жесту набуває статусу символіч-
ного. Тобто сам танець і виступає нагромадженням 
символів сакральності, мистецтва, деяких наук, 
соціальних явищ або внутрішнього світу, і тому в 
ньому найбільше виражена інтенсивність інтерме-
діальних властивостей порівняно з іншими видами 
мистецтв та культурних явищ. У своїй науковій 
праці О. Плахотнюк зазначає, що «мистецтво (…) 
танцю і мистецтво живопису надзвичайно близькі, 
тут існує взаємний зв’язок і вплив. Динаміка, ком-
позиційна побудова картини, імпровізаційність 
поєднання фарб, гра світла і тіні могли надихнути 
(…) хореографа на відтворення побаченого у тан-
цювальному русі, стати розгорнутим сюжетом, під-
казати (…) назву для танцю, і, навпаки – звуки (…), 
рухи танцю можуть стати змістом картини» (Пла-
хотнюк, 2016: 97). 

Стосовно інтерактивної матерії танцю (есте-
тична система символічних рухів, багатошаро-
вість смислів і переосмислень, сакральний сим-
волізм першоджерела руху), то вона здатна бути 
наповненням для чисельних пластичних і худож-
ньо-образних мистецьких втілень. Причиною 
тому служать межі між знаком та мистецтвом, а 
також резонанс алгоритмічних принципів танцю і 
окремих закономірностей мистецтва.

Своєрідним провідником у міжмистецьких 
сполученнях виступає метафора – не стільки як 
прийом, скільки як явище феномену, що вийшло 
далеко за рамки літературознавчих категорій. 
Метафоричність сюжетно-образних сутностей 
дозволяє повною мірою використовувати всі мож-
ливості інтермедіальних зв’язків на максималь-
ній потужності. Так відбувається, ймовірно, тому, 
що метафора має ту саму природу, що й інтер-
медіальність – варіативно-інтерпретаційну. Цим 
же можна пояснити і своєрідність танцювальних 
рухів, що по суті своїй є пластично-ритмічними 
цитатами, які метафорично посилаються та апе-
люють до первісного знаку-символу.

Важливою функцією інтермедіальних влас-
тивостей танцю володіє зазначений вище пер-
вісний знак-символ. Це є універсальне джерело  
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арт-структури, умовні «стволові клітини» в орга-
нізмі глобального мистецтва. В пошуках його суті 
може стати у нагоді категорія естетичної ідеаліза-
ції танцю, яка має певний ступінь градації. А най-
вищим градаційним ступенем танцю нерідко є 
духовно-психологічний екстаз. Іншими словами, 
всі хореографічні та мистецькі алюзії орієнтовані 
на досягнення тої чи іншої глибини екстазу – від 
естетичного задоволення, емоційного сплеску до 
зміненого стану свідомості. Тому крізь всі «вікна» 
цитувань, запозичень та відсилань у мистецтві 
танцю туманно чи більш чітко проглядається пер-
вісний знак-символ цього виду мистецтва – екстаз.

Стосовно ідеї особливості постмодерних хоре-
ографічних текстів можна не надавати інтерме-
діального значення «розгалуженню естетичних 
і повсякденних аспектів» (Чапалов, 2020: 130) 
такого танцю, спираючись на єдину початкову 
природу рухів тіла та сприймаючи хореографію 
не стільки поєднанням цих рухів і самого тіла, 
скільки транслюванням знаку-символу особис-
тістю танцівника.

Найбільш упорядкованими та системними 
інтермедіальні ознаки і властивості виглядають в 
світлі накладання векторів міжмистецких зв’язків 
на орієнтир первісного знаку-символу, притаман-
ного танцю. Такий підхід сприяє пошуку сумар-
ного вектору цих зв’язків та розширює уяву про 
взаємозалежність танцювальних інтермедіаль-
них компонентів поза межами самої хореогра-
фії. Також у зазначений спосіб видається легшим 
і простішим визначення критеріїв значущості 
танцю серед решти видів мистецтв. Крім того, 
значною мірою облегшує розв’язання цієї науко-
вої проблематичної ситуації очевидна обставина: 

сумарний вектор інтермедіальних зв’язків танцю 
з іншими мистецтвами вираховується емпіричним 
шляхом – лише кінцевий результат враження від 
танцю здатен охарактеризувати всі його задіяні 
інтермедіальні властивості.

Висновки. Оперуючи поняттями міжмистець-
ких зв’язків у царині поліхудожнього простору, 
важливим постає врахування основної формули 
інтермедіальних властивостей: інтенсивність цих 
властивостей прямо пропорційна потенціалу роз-
витку танцю, який своєю чергою є зворотно про-
порційним набуттю та фіксації свого історичного 
мистецького досвіду. В світлі розглядання танцю-
вальної культури в поліхудожньому просторово-
мистецькому континуумі фактор нефіксованого 
танцювального досвіду, викликаний технічним 
унеможливленням документації танцювальних 
рухів у древності, втрачає ознаки недоліку і нато-
мість набуває характерних рис рушійної сили з 
нарощування хореографічного потенціалу для 
наступних етапів розвитку танцю. Ознаками інтер-
медіальних властивостей є відсутність стильових 
констант у їх структурі, адекватна послідовність і 
метафоричність. Цитування іншими мистецтвами 
танцю та вираження художньо-пластичних арт-
образів у хореографії має неухильне спрямування 
до первісного знаку-символу, при цьому воно 
зазнає фрагментацій, градацій і ступенів інтенсив-
ності на різних етапах своїх алюзій, де найвищим 
проявом первинності є прагнення і відсилання до 
переживань екстазу. Упорядкування і систематиза-
ція інтермедіальних властивостей танцю значною 
мірою полегшуються під час застосування методу 
векторної сумарності мистецьких зв’язків через 
емпіричні дослідження останніх. 
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ФРАНЦУЗЬКІ ПРИСЛІВНИКИ ТЕМПОРАЛЬНОЇ СЕМАНТИКИ 
У ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ

У статті схарактеризовано сучасне трактування поняття «прислівник французької мови» й проаналізовано 
базові прислівники темпоральної семантики на матеріалі новел сучасної французької письменниці Анни Гавальди “Je 
voudrais que quelqu’un m’attende quelque part”. Виокремлено конотативні модифікації адвербів, які у взаємодії з пред-
икатом реченнєвої структури маркують додаткові конотативні відтінки того ж таки предиката або розширюють 
функційно-семантичне значення речення в цілому. Продуктивність таких прислівників темпоральної семантики вста-
новлено на прикладах 194-х фіксацій. До найпродуктивніших зараховано такі адверби: toujours, jamais, puis, encore.

Матеріал розвідки передбачає розгляд темпоральної семантики як такої, яка увиразнює таксисні відношення 
на тлі одночасності й різночасності. Виокремлено три групи адвербів на позначення:

1) конкретного часу (hier);
2) протяжності / непротяжності дії в часі (aussitôt);
3) частотності часової дії (souvent).
Увиразнено, що прислівники темпоральної семантики беруть участь у репрезентації семантики різного роду 

стану, руху, мовленнєвої, інтелектуальної діяльності, поведінки й соціальної активності людини.
Увагу зосереджено й на прислівниках темпоральної семантики, які беруть участь у творенні відношень пере-

дування, слідування та одночасності. У таких випадках окремого функціонального значення набуває семантич-
ний інтервал, який передбачає наявність / відсутність певного проміжку часу між реалізацією дій у структурі 
речення за участю адверба.

Апелюючи до теперішнього, минулого, майбутнього, прислівники темпоральної семантики означують процес 
часового розвитку дії – його динаміку, частотність, повторюваність, протяжність, непротяжність, інтер-
вальність та інше. Аналіз фактичного матеріалу засвідчує продуктивність функційно-семантичного наванта-
ження на адверби темпоральної семантики.

Ключові слова: прислівник, темпоральна семантика, інтервал, протяжність, повторюваність, динаміка, 
частотність.

Mariana KOVBANIUK,
orcid.org/0000-0002-0300-8791

Candidate of Philological Science,
Associate Professor at the French Philology Department

Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
(Ivano-Frankivsk, Ukraine) mariannakovbanyuk@gmail.com

Olga SKARBEK,
orcid.org/0000-0002-6613-7654

Senior Lecturer at the French Philology Department
Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

(Ivano-Frankivsk, Ukraine) olgaskarbek@gmail.com

FRENCH ADVERBS OF TEMPORAL SEMANTICS IN FICTIONAL DISCOURSE

The article in question deals with the description of the modern interpretation of the concept “adverb” in French and 
with the analysis of the basic adverbs of temporal semantics based on the material of short stories by a modern French 
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writer Anna Gavalda “Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part”. It has been singled out some connotative 
modifications of discussed adverbs. Such adverbs, in interaction with the sentence main predicate, make additional 
connotative shades for the same predicate or expand the functional-semantic meaning of the sentence as a whole. The 
productivity of the adverbs of temporal semantics has been found out on 194 examples taken from the French short stories. 
The adverbs, such as toujours, jamais, puis, encore, are considered to be the most productive in an analyzed material.

The paper takes into consideration temporal semantics as a phenomenon that involves the relations of simultaneity 
and non-synchronicity. Three groups of adverbs have been discovered:

1) of exact time (hier);
2) of length / shortness of action time (aussitôt);
3) of frequency of action time (souvent).
The adverbs of temporal semantics take an active part in the representation of various kinds of human state, movement, 

speech, intellectual activity, behavior, and social activity of a person.
Attention is focused on the adverbs of temporal semantics that are involved in the relations of precedence, succession 

and simultaneity. In such cases, the semantic interval, between the action which are carried out, acquires a special 
functional meaning. Such an interval implies the adverb participation marked by the presence / absence of a certain time 
period between the implementation of predicate actions in the sentence structure.

Appealing to the present, past, and future, adverbs of temporal semantics denote the process of temporal action 
development by its dynamics, frequency, recurrence, length, shortness, interval, and others. The analysis of the actual 
material testifies that the adverbs of temporal semantics are characterized by a wide variety of semantic functioning in 
the sentence structure.

Key words: adverb, temporal semantics, interval, length, repetition, dynamics, frequency.

Постановка проблеми. Перманентний розви-
ток лінгвістичної царини, нашарування новітніх 
тенденцій сприяють функціональним змінам у 
різних мовознавчих сферах. З-поміж них найпро-
дуктивнішим виокремлено лексичний рівень мови, 
однак зміна конотативного значення із семантич-
ними й прагматичними аспектами, гетерогенність 
компонентів увиразнено й у граматиці. Зокрема, 
класичне розуміння французького прислівника 
як самостійної частини мови, яка реалізується за 
участю суб’єкта або предиката реченнєвої пропо-
зиції, нині зумовлене дискусійним характером, зва-
жаючи на функційний зміст прислівника, на його 
самостійність, на конотативні відтінки, на зміни 
семантики реченнєвої структури й інше. Актуаль-
ність розвідки апелює до французьких прислів-
ників темпоральної семантики на тлі сучасного 
художнього дискурсу, що мотивує увиразнення 
їхньої функційно-семантичної варіативності.

Аналіз досліджень. Сучасні лінгвістичні 
енциклопедичні видання трактують прислів-
ник як «незмінну частину мови, що кількісно чи 
якісно змінює значення дієслова, прикметника, 
іменника або речення, а також використовується 
для ствердження, заперечення або запитання» 
(Rousse; Robert). Дж. Тамін називає прислівник 
незмінною, рекурсивною категорією та таким 
компонентом висловлювання, в якого семантичне 
значення протиставляється контекстному, що 
його ж і формує (Tamin-Gardes, 1986: 43–44). За 
визначенням В. Гака, прислівники характеризу-
ються граматичною формою (незмінна частина 
мови), семантичним значенням (вказує на ознаку 
процесу, дії або стану), а також синтаксичною 
функцією (здебільшого предикативна обставина) 
(Гак, 2000: 201). Послуговуючись класифікацій-

ним підходом Б. Потьє, прислівники французької 
мови розмежовано на:

а) рематичні прислівники (rhématiques), які моди-
фікують дієслово, наприклад: Il a conduit très vite;

б) тематичні прислівники (thématiques), 
залежні від інших компонентів речення або, 
навпаки, мають відношення до його цілісного 
змісту, наприклад: Très vite, les groupes interdits se 
sont reconstitués (vite – показник часу);

в) сполучні прислівники (connecteurs) (Pottier, 
1960: 191–198).

Удосконалити дефінізацію, спростити розу-
міння багатоаспектності й асиметричності мовної 
категорії, зокрема французького прислівника, на 
думку В. Палій та О. Яницької, варто зі звернен-
ням до методів і прийомів корпусної лінгвістики 
(Палій, 2015: 189). Мовознавець Д. Крейсел бага-
тогранність адвербіатива вбачає, з одного боку, 
щодо функції обставини в простому висловлю-
ванні, а з іншого, – у вторинності семантичного 
навантаження, що дає змогу розгорнути при-
слівник в окрему додаткову пропозицію (фразу) 
(Creissels, 1988: 208). Функціонування прислів-
ника в синтаксичній структурі речення подекуди 
порушує норми вербоцентричної теорії, а саме в 
тих випадках, коли прислівник виходить за межі 
зв’язку «дієслово-адверб» і стає невід’ємним 
модифікатором змісту й організації речення 
(Creissels, 1988: 210).

Звертаючись до темпоральної семантики при-
слівника французької мови «maintenant / зараз», 
філологиня С. Жолін-Берточчі констатує факт 
функціонування лінгвістичної опозиції, яка мар-
кує дійсний час (презентатив), часткове часове 
заперечення та протиставлення з дієслівною 
минулою або завершеною формою. Стрижневою 
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ознакою прислівників темпоральної семантики є 
їхня функціональна універсальність, а саме часове 
значення прислівника тісно пов’язане з дієслів-
ним часом (Jollin-Bertocchi, 2003: 26). В. Гак до 
прислівників часу зараховує ті, які вказують на 
вчинення дії щодо певного моменту (demain, alors 
та ін.) або позначають тривалість, протяжність дії 
(souvent, toujours, rarement та ін.). Лінгвіст вио-
кремлює чотири групи прислівників темпораль-
ної семантики, а саме:

1) адверби абсолютного часу, які тяжіють до 
теперішнього;

2) прислівники відносного часу, які співвідне-
сені з минулим і майбутнім;

3) загального значення;
4) оцінного значення, які маркують дистанцію 

в часі.
Усі адвербіальні групи схарактеризовано так-

сисними відношеннями передування, одночас-
ності й слідування (Гак, 2000: 204–205). 

Метою статті є аналіз базових прислівни-
ків темпоральної семантики й виокремлення 
конотативних модифікацій адвербів. Матеріал 
дослідження складають новели “Je voudrais que 
quelqu’un m’attende quelque part” сучасної фран-
цузької письменниці Анни Гавальди. Об’єктом 
дослідження є часові адверби, які у взаємодії 
з предикатом реченнєвої структури маркують 
додаткові конотативні відтінки того ж таки пред-
иката або розширюють функційно-семантичне 
значення речення в цілому. Продуктивність таких 
прислівників темпоральної семантики (194 оди-
ниці) наведено в таблиці 1.

Виклад основного матеріалу. У свідомості 
носіїв будь-якої мови, з одного боку, темпоральне 
значення співвідноситься із часовим періодом 
(минулий, теперішній, майбутній), а з іншого, – 
не виходить за межі одночасності / різночасності 
й постає як семантично й функціонально звужена 
категорія периферійного типу (Барчук, 2011: 110).

До чинників темпоральної семантики прислів-
ників зараховано:

а) порядок розташування синтаксичних компо-
нентів: Mon manuscrit se trouvait désormais entre 
les mains de la plus belle fille du monde (постпози-
ція щодо предиката); Plus tard elle m’a souri (пре-
позиція щодо предиката);

б) лексико-семантичні властивості дієслова;
в) семантичні відношення, що встановлю-

ються в реченні;
г) лексичні показники, що уточнюють характер 

дії предиката: Écoutez pour le moment, je vais vous 
déménager parce que là, j’ai vraiment besoin de mon 
bureau;

ґ) значення контексту в цілому; інтонацію, 
логічний наголос: Pas comme les filles qui me 
sourient d’habitude parce qu’elles sont contentes de 
voir que je les regarde (Полковникова, 1978: 51). 

Продуктивність темпоральної семантики фран-
цузьких прислівників у новелах А. Гавальди про-
стежено в реченнєвих конструкціях, де адверби 
комбінуються з дієсловом і позначають:

1) точний конкретизований час дії. Семантич-
ний час таких прислівників збігається із семан-
тико-синтаксичним часовим значенням, вираже-
ним предикатом речення, наприклад: Encore hier 
soir, à table, en découpant le canard il disait (минула 
дійсність); Je repars demain pour Nancy comme 
deuxième pompe (майбутня запланована дійсність); 
Kiko fumait de drôles de choses et le lendemain 
(бінарність значень: повторювана індикативна дій-
сність); Et jamais une prise ne m’a paru aussi longue 
que ce jour-là (фактична дійсність, реальність);

2) проміжок часу, протяжність / непротяжність 
дії, наприклад: Sa femme en se retournant, a posé 
sa main sur son ventre et aussitôt il a regretté tous 
ces délires (предикативні дії розвиваються з незна-
чним семантичним інтервалом); Tout de suite, elle 
va regarder à nouveau les photos qui sont au milieu 
(відсутність семантичного інтервалу); 

3) частотність дії, наприклад: Souvent, il 
demande à son frère de lui donner un coup de main 
(багаторазовість дії); Il a toujours mangé à la table 
des officiers (постійна дія); Elle ne pensera plus 
jamais à autre chose (відсутність реалізації дії); On 
peut déjà lire le résultat (результат дії).

З огляду на ознаку частотності прислівник 
позначає повторюваність і протяжність дії. Елемент 
повторюваності визначено як динамічний, що охо-
плює різний темп реалізації дії, і репрезентовано 
тріадою: jamais (ніколи), souvent (часто), toujours 
(завжди). Розглянемо такі прислівники детальніше. 
В аналізованому матеріалі дослідження прислів-
ник jamais зафіксовано для позначення:

а) ментальної, інтелектуальної, мовленнєвої, 
зорової та слухової діяльності: Je n’oublierai 
jamais son visage; Alors qu’il n’avait jamais rien 
compris (ніколи не забуду); Il me parle de beaucoup 
de choses mais jamais de lui (ніколи не розмовляє 
про себе); Tous ces visages qu’on croise et qu’on ne 
reverra jamais (ніколи не побачимо); Mais la vérité, 
putain, c’est que j’en avais jamais entendu parler 
(ніколи не чув);

б) соціальної активності, поведінки: Il n’a 
jamais couché avec ses secrétaires (ніколи не спав 
з …); Оn ne pourrait jamais s’acheter (не могли 
купити собі); La vie ne lui a jamais rien fait (нічого 
не робило);
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в) різного роду стану: Il sait parfaitement qu’il 
n’a aimé qu’elle et qu’il n’a jamais été aimé que 
par elle (почуття між людьми); Elle a jamais voulu 
(бажання); Mon frère ne s’en remettra jamais de ne 
pas être né à Paris (емоційний стан неприйняття 
чогось); On ne peut jamais prévoir (емоційний стан 
прогнозування чогось);

г) руху, переміщення: Je ne l’ai jamais suivie 
(слідувати за кимось, чимось); Une Parisienne 
qui se respecte sur le boulevard Saint-Germain ne 
traverse jamais sur les lignes blanches quand le feu 
est rouge (манера поведінки на дорозі).

Французький прислівник темпоральної семан-
тики souvent у новелах А. Гавальди набуває таких 
конотативних значень:

а) просторового розміщення: À une époque, 
j’étais plus souvent derrière ce flipper que sur les 
bancs du collège (семантика темпоральної повто-
рюваності дії в межах конкретизованої локації);

б) зовнішності, манер поведінки (перемі-
щення, рух): Comme toutes les filles, elle est souvent 
en pantalon et encore plus souvent en jeans; Myriam 
est venue de plus en plus souvent; La nuit le canapé-
lit était souvent déplié (семантична часова перма-
нентність у межах повторюваності, багаторазо-
вості, регулярності дії);

в) фізичного, емоційного стану: Je n’y croyais 
plus et j’ai dû la blesser souvent (повторюваність 
негативного фізично-емоційного стану); On n’a 
pas souvent l’occasion de rigoler par chez nous (час-
тота реалізації емоційного стану);

г) фізіологічної діяльності, активності:  
Je l’entends souvent parler de régime avec ses 
copines au téléphone; Elle en parle souvent avec sa 
copine Marie; On ne voit rien et pourtant elle touche 
souvent son ventre (семантика частоти й регуляр-
ності відтворення конкретних дій).

Крайнім елементом темпоральної семантики 
прислівників у запропонованій розвідці визначено 
адверб toujours, функційну реалізацію якого про-
стежено в таких ситуативно-реченнєвих випадках 
на позначення:

а) емоційно-фізіологічного стану людини: 
Quand j’arrive à la gare de l’Est, j’espère toujours 
secrètement qu’il y aura quelqu’un pour m’attendre 
(емоційний стан віри, надії, сподівання); Еlle est 
toujours très mélancolique pendant ces interminables 
allers-retours du weekend (емоційний стан суму, 
похмурості, туги); Elle tombe toujours amoureuse 
d’un mec inaccessible qui habite à Pétaouchnok 
(емоційний стан сильних людських почуттів);

б) повторюваності або тривалості дії: Un 
industriel bien élevé restera toujours un fournisseur; 
L’amour durait toujours; Pourtant c’est une époque 

qui restera toujours comme un bon souvenir; Toujours 
les mêmes et qui tournent toujours dans le vide (семан-
тика перманентності стану, дії, факту й інше);

в) манер поведінки або діяльності: Elle me 
souriait toujours; J’ai toujours cet espoir débile; 
Mon frère toujours premier, le chouchou des monos, 
bronzé, musclé, à l’aise (семантика перманентності, 
регулярності, багатоповторюваності дії та стану);

г) перманентності інтелектуальної, мовленнє-
вої діяльності: Elle a toujours su quand son mari 
la trompait (завжди знала); Et qu’elle est toujours 
d’accord pour tout (завжди погоджувалася); 
Elle s’est toujours débrouillée pour connaître son 
numéro de téléphone (завжди вдавалося дізнатися); 
Toujours, quand il pensait à elle, il relativisait, il 
faisait semblant d’en sourire ou d’y comprendre 
quelque chose (завжди, коли думав).

Семантика окремих французьких прислівників 
пов’язана з реалізацією подій минулої чи майбут-
ньої дійсності. Так, наприклад, прислівник tout à 
l’heure маніфестує до майбутнього або минулого, 
що реалізується на тлі теперішнього (минулого) 
подекуди в межах незначного семантичного інтер-
валу: Elle lira le mode d’emploi tout à l’heure (від-
сутність семантичного інтервалу); Tout à l’heure 
je te disais que j’oubliais tout, mais ça, tu vois, non 
(модифікований семантичний інтервал: раніше 
сказав, що забув, але не забув); J’ai appelé ton père 
tout à l’heure et je lui ai demandé ton numéro (незна-
чний семантичний інтервал: раніше подзвонив і 
запитав). Прислівник tout de suite тяжіє до дій-
сності ближчого майбутнього: T’as qu’à le dire tout 
de suite; Tout de suite, elle va regarder à nouveau les 
photos qui sont au milieu (семантика ургентності).

Серед інших прислівників темпоральної семан-
тики, які апелюють до індикативної дійсності, 
виокремлено такі: bientôt, ensuite, en ce moment, 
maintenant, tard, puis: Bientôt il faudra retourner dans 
le grand appartement de l’avenue Mozart (семантика 
спланованої реалізації дії); Ensuite elle a desserré 
ma cravate et ouvert les deux premiers boutons de ma 
chemise (семантика послідовності дій); Il devrait les 
foutre à la porte mais, en ce moment, il n’a vraiment 
pas le temps de s’en occuper (темпоральна семан-
тика реалізації дії в монет висловлення ); Parce 
que depuis tant d’années maintenant qu’il paradait 
et qu’il grognait sur la faiblesse des gens (темпо-
ральна семантика протяжності часового моменту); 
Plus tard elle m’a souri (темпоральна семантика 
затримки виконання дії); Et puis sans prévenir, il me 
prend la main (семантика одночасності дій).

До прислівників, семантичне співвідношення 
яких актуалізує частотність і протяжність дії, зара-
ховано адверби: déjà, de temps en temps, quelquefois, 
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encore, longtemps: Quelquefois j’ai vu le corps nu 
de quelques filles (семантика часової протяжності 
й повторюваності дії); Cette idiote, elle a déjà les 
larmes aux yeux (семантика результативності, мар-
кування початку протяжності дії); De temps en 
temps, elle me faisait des petits signes pour que je me 

sente moins seule (семантика інтервальної повто-
рюваності дії); Le soleil se lève dans les champs, le 
ciel est rose et quelques étoiles s’attardent encore un 
peu; Allez… je lui disais, fais-moi encore un enfant 
(семантика часової протяжності й регулярної 
повторюваності дії); Elle pleurera longtemps dans 
sa voiture mais il y a une chose dont elle est sûre 
c’est qu’elle ne gâchera pas le mariage; Ma femme et 
mes gosses sont au lit depuis longtemps (семантика 
часової тривалої протяжності дії).

Висновки. Таким чином, французькі прислів-
ники темпоральної семантики позиціонуються 
як продуктивні в досліджуваному матеріалі. Їхнє 
семантико-функційне значення, по-перше, охо-
плює часові межі теперішнього, минулого й май-
бутнього, а по-друге, відтворює розвиток дії через 
її протяжність, повторюваність і динамічність. 
Темпоральні адверби зараховано до семантичних 
посилювачів емоційного, фізіологічного стану, 
відбиття активності й діяльності людини, манер її 
поведінки, руху, переміщення та іншого. Перспек-
тиви дослідження вбачаємо в продовженні роботи 
щодо реалізації таксисних відношень на матеріалі 
прислівників темпоральної семантики в сучасній 
французькій мові.
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АВТОМАТИЗАЦІЯ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ТЕКСТІВ 
ПАРАЛЕЛЬНИХ КОРПУСІВ

Якість лінгвістичного корпусу може визначати низка чинників: type / token ratio (TTR), середня довжина 
речення ASL, type, token, автоматичний індекс читабельності ARI, показники кількості слів у реченні тощо. 
У статті автором описано продовження власних досліджень у цій сфері, висвітлено інший окремий аспект – 
перевірку якості текстів перекладів. Було розроблено унікальну методологію оцінки якості перекладів текстів 
паралельних корпусів на основі метрики BLEU в автоматичному режимі. Написано програму мовою Python для 
обрахунку величини BLEU для текстів корпусів за допомогою сервісу Google в автоматичному режимі.

Питання оцінки якості перекладів докладно розглядалися ще з минулого століття, коефіцієнт BLEU відо-
мий вже майже 20 років, але поєднання цих двох напрямів дослідження запропоновано автором уперше. Пере-
вагою оцінки BLEU є уніфікація та швидкість оцінювання для будь-якого обсягу матеріалів, а також уникнення 
суб’єктивного людського чинника.

Із сайту OpenSubtitles було завантажено 8 різних за мовними напрямками, обсягом і тематичним спрямуван-
ням корпусів. Успішно оцінено якість перекладів для мов 6 різних мовних сімей і 8 мовних пар, таких як: китай-
ська, японська, в’єтнамська, корейська, арабська, індонезійська, англійська, українська. Розроблено методологію 
роботи з корпусами східних мов: китайської та японської, що не містять проміжків між словами, а також 
арабської мови із письмом справа наліво.

Визначено граничну межу достовірності перекладів із коефіцієнтом не нижчим 0,26 одиниць (переклади, 
нижчі за цей показник, мають сумнівну якість, імовірно, є помилковими). Виявлено також, що короткі фрази, 
які мають варіативні переклади, можуть бути помилково оцінені у 0 балів. Помічено іншу проблему високих 
коефіцієнтів – 0,9 і більше, такі переклади виглядають занадто ідеальними, ймовірно, через те, що зроблені 
системами машинного перекладу. Нині в інтернеті вже існує велика кількість таких механічних перекладів.

Оремо було перевірено вади методики шляхом введення зовсім неправильних перекладів, перекладів іншої 
довжини, повторів частково правильних словосполучень тощо – у всіх випадках коефіцієнт не перетинав меж у 
0,26 одиниць, що може вважатися необхідним мінімумом перекладу достатньої якості.

Ключові слова: якість лінгвістичного корпусу, паралельний корпус, системи автоматичного перекладу, 
китайська мова, японська мова, в’єтнамська мова, корейська мова, арабська мова, індонезійська мова.
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AUTOMATIZATION OF TRANSLATION QUALITY ASSESSMENT OF TEXTS 
OF PARALLEL CORPORA

A number of factors can determine the quality of the linguistic corpus: type / token ratio (TTR), average sentence 
length ASL, type, token, automatic readability index (ARI), indicators of the number of words in a sentence, etc. In the 
article the author continued his own research in this area, highlighted another separate aspect - checking the quality of 
translated texts. The unique methodology for assessing the quality of translations of texts in parallel corpora based on 
BLEU metrics in automatic mode has been developed. The program has been written in Python to calculate the BLEU 
value for corpus texts using the Google service in automatic mode.

The issues of translation quality assessment have been considered in detail since the last century, the BLEU coefficient 
has been known for almost 20 years, but the author has proposed the combination of these two areas of research for the 
first time today. The advantage of BLEU evaluation is the unification and speed of evaluation for any volume of materials, 
as well as the avoidance of subjective human factor.
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Козоріз О. Автоматизація оцінки якості перекладу текстів паралельних корпусів

From the OpenSubtitles site were downloaded eight different in language areas, volume and thematic direction of 
the corpora. The quality of translations for the languages of six different language families and 8 language pairs has 
been successfully assessed: Chinese, Japanese, Vietnamese, Korean, Arabic, Indonesian, English and Ukrainian. The 
methodology for working with the corpora of Oriental languages has been developed: Chinese and Japanese, which do 
not contain spaces between words, as well as Arabic with writing from right to left.

The limit of reliability of translations with a coefficient not lower than 0.26 units has been determined (translations 
below this indicator have doubtful quality, probably erroneous). It was also found that short phrases that have variable 
translations could be mistaken for 0 points. Another problem with high coefficients (0.9 and more) has been noticed, such 
translations look too ideal, probably because they are made by machine translation systems. There are already a large 
number of such mechanical translations online.

Some defects of the methodology were checked separately by entering completely incorrect translations, translations 
of different lengths, repetitions of partially correct phrases, etc. In all cases, the coefficient did not exceed 0.26 units, 
which can be considered a necessary minimum of sufficient quality translation.

Key words: translation quality assessment, parallel corpus, automatic translation systems, Chinese, Japanese, 
Vietnamese, Korean, Arabic, Indonesian.

Виклад основного матеріалу. Нейронний 
машинний переклад (NMT), розроблений компа-
нією Google (GNMT) та представлений у листо-
паді 2016 року, відкрив нову еру в галузі машин-
ного перекладу; використовує штучну нейронну 
мережу для підвищення швидкості та якості пере-
кладу, застосовує метод машинного перекладу, що 
базується на прикладах. Така система «навчається» 
перекладати на мільйонах прикладів. Якість пере-
кладів такої системи переважно залежить від якості 
попередньо створених паралельних корпусів. Під 
паралельними корпусами розуміємо саме вирів-
няні (aligned) паралельні тексти, де існує зв’язок 
між реченнями як одиницями перекладу.

У мережі з’явилася величезна кількість пара-
лельних корпусів на основі різноманітних мате-
ріалів (книжки, новини, блоги, сайти тощо), але 
не всі із цих корпусів мають високу якість: пога-
ний переклад, невирівняний переклад, іншомовні 
вкраплення тощо. Саме тому створення якісних 
різнотематичних паралельних корпусів набуває 
вагомого значення. Одним із аспектів, що визна-
чають якість корпусу, виступає точність і досто-
вірність його перекладів. Тому виникла ідея 
автоматизувати оцінку якості перекладів текстів 
корпусів, оскільки це один із критеріїв якості 
всього корпусу.

Задля досягнення мети дослідження вико-
наємо такі завдання: визначимо сутність якості 
перекладу; запропонуємо методику та створимо 
програму автоматичної оцінки якості перекладу; 
перевіримо ефективність роботи програми на різ-
них мовних напрямках.

Для характеристики результатів перекладаць-
кого процесу В. Н. Комісаров використовує такі 
терміни, як адекватний та еквівалентний пере-
клад, а також точний, буквальний і вільний пере-
клад (Комиссаров, 1990). Усі вони й досі засто-
совуються, щоб сформулювати вимоги до якості 
перекладу, виконаного людиною.

Оцінка перекладу найчастіше проводиться 
за парадигмою адекватності та плавності, де під 
адекватністю (точністю) розуміють ступінь, до 
якого переклад фіксує значення оригіналу, а під 
плавністю (зрозумілість) – ступінь, до якого вихід-
ний текст відповідає критеріям цільової мови.

Стівен Доерті у своїй статті «Питання оцінки 
якості людського та автоматичного перекладу» 
розглядає проблеми, що виникають при оціню-
ванні перекладу людиною, зауважує, що надій-
ність та ефективність оцінки залежить від якості 
написаних інструкцій і вказівок. Також згадує про 
високий ступінь суб’єктивності, коли існує більше 
одного оцінювача. Для вимірювання надійності 
між оцінювачами пропонується використовувати 
коефіцієнт Каппа Коена (Doherty, 2017).

У контексті глобалізації та інформатизації сус-
пільства у зв’язку зі зростанням кількості перекла-
деної інформації виникла потреба створення авто-
матичної метрики оцінки машинного перекладу, яка 
оцінює якість перекладу шляхом порівняння вихід-
них даних системи машинного перекладу з набором 
«еталонних» перекладів, здійснених людиною.

BLEU – один із перших показників, який високо 
корелює з оцінками якості, здійснених людиною, 
на рівні корпусу. Нині є одним із найпопулярні-
ших у цій галузі. Основна ідея метрики полягає в 
тому, що «чим ближче машинний переклад (МП) 
до професійного людського перекладу, тим він кра-
щий». Метрика обчислює бали для окремих сегмен-
тів, зазвичай речень, а потім усереднює ці бали по 
всьому корпусу для остаточної оцінки. Вихідним 
показником завжди є число між 0 і 1. Це значення 
вказує, наскільки перекладений текст за допомогою 
МП відповідає еталонному перекладу. BLEU вико-
ристовує модифіковану форму точності, щоб запобі-
гати поліпшенню оцінки за рахунок невиправданого 
повтору окремих слів.

Кішор Папінені у своїй статті «BLEU: 
метод автоматичного оцінювання машинного  
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перекладу» детально описує усі особливості 
методу, експериментальним шляхом доводить, 
що співвідношення BLEU високо корелює з люд-
ським судженням, щодо перекладу на англійську 
мову з чотирьох цілком різних мов (арабської, 
китайської, французької, іспанської), що пред-
ставляють 3 різні мовні сім’ї. Перетинання цієї 
прірви для китайсько-англійського перекладу є 
значним викликом сьогодення (Papineni, 2002).

Крім BLEU також застосовуються інші 
метрики: NIST, Word error rate (WER) – коефіці-
єнт помилок у словах, Position-independent word 
error rate (PER), METEOR, LEPOR тощо. Загаль-
ний огляд метрик автоматичного оцінювання 
якості машинного перекладу знаходимо у статті 
В. Яковини та В. Масюкевич (Яковина, 2013).

Розглянемо процес роботи метрики BLEU на прак-
тиці. Один із варіантів можна побачити, застосувавши 
Інтерактивний оцінювач метрики BLEU (Interactive 
BLEU score evaluator), який рахує оцінку BLEU для 
перекладених файлів, один або кілька, порівнюючи їх 
із еталонними перекладами. Має зручний інтерфейс, 
де можна продивлятися переклади у зіставлені з ори-
гіналом по реченню, із підсвіткою відмінностей, або 
ж завантажити Excel документ із результатами пере-
вірки. Інший варіант. Напишемо невеличку програму 
мовою Python, див. рис. 1.

У сучасному світі завдяки сервісу Google translate 
будь-яка людина може певною мірою стати перекла-
дачем будь-якої мови. Так само будь-який філолог 
за допомогою сервісу Google-пошук певною мірою 

може стати програмістом. Елегантний і простий син-
таксис мови Python робить її ідеальною для написання 
скриптів і швидкої розробки прикладних програм у 
багатьох галузях науки, у тому числі лінгвістики.

Запропонований скрипт використовує модуль 
Natural Language Toolkit (NLTK), спеціально роз-
роблений для аналізу природних мов. Він порів-
нює два файли з «еталонним» і «машинним» 
перекладами й автоматично підраховує індекс 
BLEU для визначення якості перекладу кожного 
рядка корпусу. Як машинний переклад можна 
використовувати сервіс Google translate. Запропо-
нована програма не працює для коротких речень 
довжиною менше чотирьох слів. Для коротких 
речень можна запропонувати такий рядок коду: 
BLEUscore = nltk.translate.bleu_score.sentence_
bleu([reference], hypothesis, weights = (0.5, 0.5)).

Також можна порахувати середній BLEU для 
цілого корпусу і визначити його якість. Напишемо 
ще одну програму, яка працює з єдиним файлом-кор-
пусом, де паралельний текст розділено знаком «>«. 
Тобто рядок корпусу виглядає таким чином: «但是
友谊的确深厚。 > І це таки було дружбою.». Про-
грама автоматично завантажує оригінал (ліва час-
тина), перекладає через Google translate і порівнює 
його з перекладом у корпусі (права частина), що ми 
перевіряємо; також рахує загальний BLEU корпусу 
як середній арифметичний усіх рядків. У програмі 
використано модуль mtranslate (Google Translate API), 
що сьогодні є одним із небагатьох безкоштовних варі-
антів роботи із сервісом Google translate, див. рис. 2.

Рис. 1. Оцінювач метрики BLEU мовою Python для двох файлів

Рис. 2. Оцінювач метрики BLEU мовою Python для монофайлу
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Ми застосовуємо метод оцінювання BLEU для 
перевірки якості корпусу. Пропонуємо перегля-
нути табл. 1, яка демонструє результати роботи 
програми та результати оцінки BLEU для англій-
ської мови. Стовпчики «оригінал» та «еталонний 
переклад» взято нами з корпусу, колонку «пере-
клад» виконано Google translate, BLEU – порахо-
вано нашою програмою, переклади рядків 21–25 
створені штучно для перевірки алгоритму оцінки 
BLEU, не враховані у середній показник. Серед-
ній BLEU для рядків від 1 до 20 – 0,6 одиниць. 
Загальну якість перекладів корпусу можна оці-
нити як високу. Результати роботи нашої про-
грами з оцінювання BLEU дещо різняться з 

результатами Інтерактивного оцінювача, але зага-
лом корелюють.

Як бачимо, рядок 1 – повний збіг, оцінюється 
як одиниця. Чим ближчий лексичний і струк-
турний збіг, тим вища оцінка, результати варі-
юються від 0,37 до 1. Менші результати дають 
рядки 19–20, тут у нас синонімічні інваріанти 
перекладу, які також є правильними, втім, мають 
досить низькі показники. Рядки № 21–22: тут ми 
проекспериментували з кількістю схожих слів, 
коефіцієнт BLEU варіюється від 0,48 до 0,78. 
У рядках № 23–24 ми задали завідомо непра-
вильні переклади, коефіцієнт BLEU варіюється 
від 0,09 до 0,22; останній показник рядка № 23 

Таблиця 1
Ілюстративна таблиця підрахунку коефіцієнта BLEU для англійської мови

№ Оригінал BLEU Еталонний переклад Машинний переклад Google
1 非洲是一块非常大的大陆。 1,0000 Africa is a very large continent. Africa is a very large continent.
2 你是哪里人呢？ 0,9457 Where are you from? Where are you from?

3 市政大厅前有一群人。 0,7947 There is a crowd of people in 
front of the town hall.

There is a group of people in front 
of the city hall.

4 她坐在窗旁。 0,5086 She sat at the window. She is sitting by the window.
5 她从马上摔了下来。 0,8235 She fell off her horse. She fell off the horse.

6 这条街不准停车。 0,5000 You can’t park in this street. No parking is allowed on this 
street.

7 咖啡和茶使我感到兴奋。 0,6943 Coffee and tea stimulate me. Coffee and tea excite me.

8 山那边有一个村庄。 0,6124 There is a village beyond the 
hill.

There is a village over the 
mountain.

9 我希望有更多的时间。 0,5330 I wish I had more time. I hope to have more time.
10 目前，他正在度假。 0,2820 At present, he is on holiday. He is currently on vacation.

11 你想看这个电视节目吗？ 0,7382 Do you want to watch this TV 
programme?

Do you want to watch this TV 
show?

12 除非他亲口对我说，否则我
决不相信。

0,6155 I will not believe it unless and 
until he tells me so.

Unless he tells me personally, I will 
never believe it.

13 法国客人就住在那边的旅
馆。

0,6096 The French are staying in the 
hotel just over there.

French guests live in the hotel over 
there.

14 我尊重他这位作家，也尊重
他这个人。

0,5693 I respect him as a writer and as 
a man.

I respect him as a writer, and I also 
respect him as a man.

15 孩子的新毛衣上勾了一个
洞。

0,5470 The child has picked a hole in 
his new jumper.

There was a hole in the child’s new 
sweater.

16 二十世纪的经验和教训 0,9009 The experience and lessons of 
the twentieth century

Experience and lessons of the 
twentieth century

17 但他们也会带来欢乐。 0,4047 But they will also give delight. But they also bring joy.
18 你也不错。 0,3757 You’re looking good yourself. You’re good too.
19 我累死了。 0,2819 I am worn out. I am exhausted.
20 我就要份牛排。 0,2826 I will take the beefsteak. I want a steak.
21 我就要份牛排。 0,4843 I will take the beefsteak. I want a beefsteak.
22 我就要份牛排。 0,7801 I will take the beefsteak. I will take the steak.
23 我就要份牛排。 0,2221 I will take the beefsteak. She fell off the horse.

24
我就要份牛排。

0,0903
I will take the beefsteak.

The French are staying in the hotel 
just over there.

25 我就要份牛排。 0,2638 I will take the beefsteak. I take I take I take.

Козоріз О. Автоматизація оцінки якості перекладу текстів паралельних корпусів
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відносно високий, він виникає через схожу кіль-
кість слів еталону і перекладу, але він все ще 
менший за правильні переклади.

У рядку № 25 ми спробували заплутати про-
граму, ввели повторювану двослівну послідов-
ність із приблизно правильною загальною кіль-
кістю слів у реченні, як результат, отримали 
досить високий коефіцієнт BLEU – 0,26. Це дій-
сно хиба алгоритму підрахунку, але у реальному 
житті таких перекладів не буває.

Так само отримуємо оцінювання для китай-
ської мови, див. табл. 2. Єдина відмінність поля-
гає у тому, що треба додати проміжки між ієро-
гліфами до початку роботи програми, а після 

закінчення – їх видалити. Можемо зазначити, 
що загальна оцінка для китайської мови дещо 
вища, ніж для англійської, ймовірно, через те, що 
початково коефіцієнт було розроблено для мов, 
що мають літери. Особливо добре це видно на 
прикладі № 9 і № 10, де переклад суттєво від-
різняється від еталона за структурою, а оцінка 
лишається досить високою. У прикладі № 11 ми 
так само навмисне дали завідомо неправильний 
варіант із тотожною кількістю знаків і отримали 
коефіцієнт 0,16. Середнє 0,71 без врахування 
останнього рядка.

Аби бути об’єктивними щодо якості роботи 
скрипту, ми провели оцінювання коефіцієнта 

Таблиця 2
Ілюстративна таблиця підрахунку коефіцієнта BLEU для китайської мови

№ Оригінал BLEU Еталонний переклад Машинний переклад Google

1 Do you want to watch this TV 
programme?

1,0000 你想看这个电视节目吗？ 你想看这个电视节目吗？

2 Africa is a very large continent. 0,8895 非洲是一块非常大的大陆。 非洲是一个非常大的大陆。

3 I wish I had more time. 0,8709 我希望有更多的时间。 我希望我有更多的时间。

4 She fell off her horse. 0,8470 她从马上摔了下来。 她从马上摔下来了。

5 There is a village beyond the hill. 0,7509 山那边有一个村庄。 山上有一个村庄。

6 There is a crowd of people in front of 
the town hall.

0,6179 市政大厅前有一群人。 市政厅前有很多人。

7 The French are staying in the hotel just 
over there.

0,6023 法国客人就住在那边的旅馆。 法国人住在那边的酒店里。

8 You can’t park in this street. 0,5385 这条街不准停车。 你不能在这条街上停车。

9 I will not believe it unless and until he 
tells me so.

0,5291 除非他亲口对我说，否则我决
不相信。

除非并且直到他告诉我，否则
我不会相信。

10 Coffee and tea stimulate me. 0,4700 咖啡和茶使我感到兴奋。 咖啡和茶刺激了我。

11 The French are staying in the hotel just 
over there.

0,1608 法国客人就住在那边的旅馆。 法国法国法国法国法国法国。

Таблиця 3
Ілюстративна таблиця підрахунку коефіцієнта BLEU для в’єтнамської мови

№ Оригінал BLEU Еталонний переклад Машинний переклад Google

1 It never happened. 0,2529 Hãy xem như chuyện đó chưa từng 
xảy ra. Nó không bao giờ xảy ra.

2 You know who he is, right? 0,5365 Ông biết hắn là ai, đúng không? Bạn biết anh ta là ai, phải không?

3 And people pay for that. 0,6920 Và người ta trả tiền cho việc đó. Và mọi người trả tiền cho điều đó.

4 That’s it. That’s it, you’re leaving. 0,1479 Thế thôi, về nhà đi. Đó là nó. Vậy đó, bạn đang đi.

5 I’ll tell you what you wanna know. 0,2069 Tôi sẽ nói cái anh muốn Tôi sẽ cho bạn biết những gì bạn 
muốn biết.

6 Yeah, we’re gonna take it slow. 0,3427 Chúng ta sẽ lái thật chậm. Phải, chúng tôi sẽ làm nó chậm 
lại.

7 That is life. That’s what it is. 0,3472 Đó là cuộc sống, thế đấy. Đó là cuộc sống. Đó là những gì 
nó được.

8 Tonight, the future begins. 0,8710 Đêm nay, tương lai sẽ bắt đầu. Đêm nay, tương lai bắt đầu.

9 What would you do with him? 0,5956 Cô định làm gì với anh ấy chứ? Bạn sẽ làm gì với anh ấy?

10 Come on, you have to go. 0,2573 Đi nào. Mọi người phải đi ngay. Nào, bạn phải đi.
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BLEU для інших популярних для перекладу мов із 
різних мовних сімей. Для в’єтнамської мови (див. 
табл. 3.) із сайту Opus (OPUS) було завантажено 
паралельний корпус субтитрів і вибрано довільно 
10 рядків. Як видно з оцінювання (див. табл. 3), 
переклади № 1, 4, 5 і № 10 мають досить низь-
кий BLEU – менше 0,26, а отже, мають сумнівну 
якість для корпусу. Загалом переклад субтитрів 
може містити певні суб’єктивні неточності, спри-
чинені їхньою специфікою: розмовним стилем, 
акустичною довжиною репліки тощо.

Так само було проведено оцінювання коефіці-
єнта BLEU для української мови. Із сайту Opus 
(OPUS) було завантажено паралельний корпус 
субтитрів і вибрано довільно 10 рядків. Усі пере-
клади більшою мірою правильно передають зміст 
китайського оригіналу (див. табл. 4), однак рядок 
№ 9 містить альтернативний лексико-синтаксич-
ний варіант перекладу, і машина, на жаль, оці-
нила BLEU у нуль балів. Також переклади № 7 
і № 8 мають низькі показники, але тут скоріше 

хиба «занадто художнього», вільного перекладу 
української частини, Google переклав ближче до 
оригіналу, тому оцінку BLEU можна вважати пра-
вильною.

Оцінювання коефіцієнта BLEU для японської 
мови дещо ускладнено відсутністю проміжків 
між словами, тому довелося скористатися сторон-
ньою програмою SegmentAnt (SegmentAnt), яка 
ділить китайські та японські речення на слова; 
також написана на Python і за потреби може бути 
інтегрована в один програмний код. Із сайту 
Opus (OPUS) було завантажено паралельний 
корпус субтитрів і вибрано довільно 10 рядків. 
Після додавання проміжків переклад японською 
мовою виглядає таким чином (див. табл. 5). Усі 
переклади більшою мірою правильно передають 
зміст українського оригіналу, лише рядок № 5 має 
нульовий BLEU, хоча переклад правильний, але 
еталон занадто метафоричний; так само низький 
BLEU має рядок № 9, оскільки еталонний пере-
клад занадто спрощений.

Таблиця 4
Ілюстративна таблиця підрахунку коефіцієнта BLEU для української мови

№ Оригінал BLEU Еталонний переклад Машинний переклад 
Google

1 世界上所不知道的是，两个独裁者 
的贪欲远远不止波兰。

0,4038
Ось чого світ не знав, що 

обидва диктатори узгодили 
більше ніж Польщу.

Світ не знає, що жадібність 
двох диктаторів виходить 
далеко за межі Польщі.

2 在克里姆林宫签署一份秘密协议显
示 在战争开始前的一个星期，

0,5753
У таємному протоколі, 

підписаному у Кремлі за 
тиждень до початку війни

Підписання секретної угоди 
в Кремлі показало, що за 
тиждень до початку війни

3 希特勒和斯大林就达成了 分割欧
洲的协议。

0,4951 Гітлер та Сталін узгодили 
поділ Європи.

Гітлер і Сталін досягли 
згоди розділити Європу.

4 该协议的签署称为 希特勒和斯大
林侵略 一系列欧洲国家的基础。

0,4245

Цим таємним протоколом 
Гітлер дав зелене світло 

Сталіну на окупацію певної 
кількості європейських 

країн.

Підписання угоди було 
названо основою агресії 
Гітлера та Сталіна проти 

низки європейських країн.

5 名单上首先是芬兰。 0,4710 Першою за переліком була 
Фінляндія.

Першою у списку є 
Фінляндія.

6 俄罗斯轰炸机再次袭击赫尔辛基。 0,7143
Знову російські 

бомбардувальники шугають 
над Гельсінкі.

Російські бомбардувальники 
знову атакували Гельсінкі.

7 此刻，城市正在被摧毁。 0,1973
Знову розкішне місто 

затряслося від війни та 
зруйнування.

У цей момент місто 
руйнується.

8 我们看到一栋栋的建筑物 被炸弹
彻底摧毁！

0,2041
Без затримки і б’ючи 

швидше, як ви бачите, 
будівлі падають від 
влучених снарядів.

Ми бачили будівлю 
за будівлею, повністю 
зруйновану бомбами!

9 这是一场灾难。 0,0000 То було лихо. Це катастрофа.

10 我的父亲失去了4个兄弟。 0,3884
Мій батько втратив 

чотирьох із п’яти його 
братів у тій війні.

Мій батько втратив 4 братів.

Козоріз О. Автоматизація оцінки якості перекладу текстів паралельних корпусів
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Таблиця 5
Ілюстративна таблиця підрахунку коефіцієнта BLEU для японської мови

№ Оригінал BLEU Еталонний переклад Машинний переклад Google

1 «Хто контролює минуле – 
той контролює майбутнє 0,7062 過去 を 支配 する 者 

は 未来 まで 支配 する
「 過去 を 支配 する 者 が 未来 

を 支配 する

2
Будівельники нашого світу, 

борються захищають, 
спливають кров’ю 

помирають.
0,3158

我々 の 世界 の 建
設 者 で ある 争い 戦
い 血 を 流し 命 を 捨

て て

私 たち の 世界 の 建設 者 たち 
は 、 保護 の ため に 戦い 、 血 
を 吐き 、 死 にかけ て い ます 

。

3
На вулицях наших міст 
і на полі бою борються 

проти спотворення наших 
мрій та надій.

0,2988
わ が 都市 の 街路 で 
遥か なる 戦場 で 我々 
の 希望 と 夢 を 砕く 

敵 と 戦っ て

私 たち の 街 の 通り や 戦場 で 
、 彼ら は 私 たち の 夢や 希望 
の 歪み と 戦っ て い ます 。

4 Хто вони? 0,4367 彼ら は 何者 だ ？ 彼ら は 誰な の ？

5 Їсти хочеш? 0,0000 腹 は 減っ てる か ？ あなた は 食べ たい です か

6 Сідайте, будь ласка. 0,2320 どう ぞ 、 座っ て 座っ て く ださい 。

7 Я зараз хочу побути сама. 0,4946 今 は 一人 に なり た
い の

私 は 今一 人 に なり たい です 
。

8 Ти крадеш моє авто. 0,3642 俺 の 車 を 盗ん で
る ぜ

あなた は 私 の 車 を 盗ん で い 
ます 。

9 Відвезу їх до 
поліцейського відділку. 0,1382 警察署 に 連行 する

彼ら を 警察 署 に 連れ て 行き 
ます 。

10 Ти не хочеш цього робити, 
запевняю. 0,3044 あなた は こんな 事 し 

たく ない 約束 する
あなた は それ を し たく ない 、 
私 は あなた を 保証 し ます 。

Таблиця 6
Ілюстративна таблиця підрахунку коефіцієнта BLEU для корейської мови

№ Оригінал BLEU Еталонний переклад Машинний переклад Google

1 Це фільм не про піратство. 0,3354 이 영화는 해적행위에 대한 
이야기가 아닙니다.

이것은 불법 복제에 관한 
영화가 아닙니다.

2 Ці ліжка просто жахливі. 0,1880 이 침대만 있으면 불안해요 이 침대는 끔찍합니다.

3
Думаєш він довго 

протримається в нафтовій 
індустрії?

0,1095 석유시추하는데 오래 있을거 
같아요?

석유 산업에서 오래 지속될 
것이라고 생각하십니까?

4 Мамо, я хочу перебратися 
додому. 0,3594 엄마, 집에 가고 싶어 엄마, 집으로 이사하고 싶어요.

5 Я не хочу вмирати! 0,5378 죽고 싶지 않아! 나는 죽고 싶지 않다!

6 Напиши, якщо будуть 
питання. 0,2289 궁금한 거 있으면 메일 

보내요
질문이 있으면 작성하십시오.

7 це чудове запитання. 0,2896 좋은 질문이에요 이것은 좋은 질문입니다.

8 Він дав нам другий шанс. 0,3876 그분께서 두 번째 기회를 
주셨어요

그는 우리에게 두 번째 
기회를주었습니다.

9 Така честь з вами 
познайомитися. 0,0000 만나뵙게 돼서 너무 

영광이에요
만나서 영광입니다.

10
Вона спеціаліст з 

теоретичної фізики 
елементарних часток.

0,1863 소립자 물리학 전공이죠
그녀는 소립자 이론 물리학의 

전문가입니다.

Далі було проведено оцінювання для корей-
ської мови. Як бачимо з результатів (див. табл. 6), 
хоча між словами є проміжки та не треба додат-
ково доопрацьовувати матеріал, загальна оцінка 
коефіцієнта BLEU досить низька. Тут основних 
причин кілька: велика кількість граматичних 
форм корейської мови – суфіксів і закінчень, що 

впливає на якість перекладу від Google; через 
віддаленість мов присутня суттєва граматична 
варіативність у перекладі. Ці фактори зменшу-
ють ефективність автоматичного оцінювання для 
цього мовленнєвого напряму.

Для оцінювання арабської мови із сайту Opus 
(OPUS) було завантажено англо-арабський пара-



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

лельний корпус англомовної телепередачі TED 
Talks. Середня оцінка BLEU становить 0,6534 
одиниці (див. табл. 7). Такі відносно високі показ-
ники виникли через однозначність смислу текстів 
оригіналу, а також низьку варіативність перекла-
дів. Текст арабського «еталону» було перекладено 
з англійської, оскільки зазначене шоу англомовне. 
Загалом якісь перекладів корпусу можна оцінити 
як достойну, оскільки коефіцієнт усіх речень роз-
ташувався у межах від 0,35–0,86 одиниць.

Для оцінювання індонезійської мови із сайту 
Opus (OPUS) було завантажено достатньо вели-
кий паралельний корпус (більше 9 млн пар 
речень), вибіркове дослідження якого показало 
високу середню оцінку BLEU – 0,81 одиниць (див.  
табл. 8), але тут теж виникає сумнів щодо якості 
корпусу, оскільки, можливо, корпус було перекла-
дено саме за допомогою сервісу Google.

Оскільки у дослідницьких умовах увесь кор-
пус поділено на окремі речення, які сегменто-
вані крапками або іншими розділовими знаками, 
контекст є важливим аспектом, котрий не вра-
ховується в оцінці BLEU. Також абсолютно не 
враховується варіативність перекладів, що може 
призводити до заниження оцінювання у деяких 
випадках. Необхідний «еталонний» переклад, 
заздалегідь підготовлений людиною або систе-

мою автоматичного перекладу, також може міс-
тити певний суб’єктивний чинник.

Натомість автоматичне оцінювання має низку 
переваг: уніфіковане та швидке оцінювання 
для будь-якого обсягу матеріалів; уникнення 
суб’єктивних чинників оцінювання – переклад 
буде завжди мати однаковий бал за однакових 
вхідних даних; оцінка BLEU високо корелює з 
людською оцінкою, уникаючи суб’єктивності 
останньої.

Загалом в автоматичному режимі успішно було 
оцінено мови 6 різних мовних сімей і 8 мовних 
пар (див. табл. 9). У всіх випадках коефіцієнт 
показав свою правомірність. Якість оцінки BLEU 
залежить від довжини речення, кількості варіантів 
альтернативних перекладів, якості перекладу сер-
вісу Google, адекватності еталонного перекладу, 
віддаленості мов мовної пари та інших чинників. 
Тому цифри, зазначені у таблиці щодо середнього, 
мінімального та максимального BLEU різних мов, 
мають лише довідковий характер і не можуть 
порівнюватися між собою. Переклади з коефіці-
єнтом нижчим за 0,26 мають сумнівну якість, хоча 
у поодиноких випадках на коротких реченнях 
через варіативність і метафоричність перекладу 
правильний переклад може бути помилково оці-
нений як «нуль».

Таблиця 7
Ілюстративна таблиця підрахунку коефіцієнта BLEU для арабської мови

№ Оригінал BLEU Еталонний переклад Машинний переклад Google

1 So, let me show you a picture of 
one form of diversity. 0.8462  ةروص مكيرأ ينوعد يلاتلاب

عونتلا نم دحاو لكشل
 دحاو لكشل ةروص مكيرأ ينوعد اذل

.عونتلا نم

2 That suit would cost me about a 
million and a half dollars. 0.5531  براقي ام ةزبلا فلكتسو

رالود فصنو نويلملا
 يلاوح ينفلكتس ةلدبلا كلت

.رالود فصنو نويلم

3 Of course a lot of people will 
ignore this advice. 0.7248  نم ريثكلا لاحلا ةعيبطبو

.ةحيصنلا هذه لهاجتي سانلا
 نم ريثكلا لهاجتيس عبطلاب

.ةحيصنلا هذه سانلا

4 Within three weeks it will be 
everywhere in the world. 0.8494  نوكيس عيباسأ ةثالث لالخ

.ملاعلا يف ناكم لك يف
 نوكيس عيباسأ ةثالث نوضغ يف

.ملاعلا يف ناكم لك يف

5 You know the old adage 
«laughter is the best medicine?» 0.6011  ميدقلا لثملا نوفرعت له

«؟جالع لضفأ وه كحضلا»
 ميدقلا روثأملا لوقلا فرعت تنأ

«؟ءاود لضفأ وه كحضلا»

6 So our camera system can’t 
actually see it directly. 0.5827  نم اريماكلا ماظن نكمتي ال اذل

.رشابم لكشب هتيؤر
 اريماكلا ماظنل نكمي ال كلذل
.ةرشابم اهتيؤر انب صاخلا

7 Now, it doesn’t require a natural 
disaster for this to work. 0.4981  ةثراك بلطتت ال ،نآلا

.لمعتل اذهل ةيعيبط
 ةثراك رمألا بلطتي ال ، نآلا

.اذه حجني ىتح ةيعيبط

8 What led to their global 
dominance for so many years? 0.8255  اهتنميه ىلإ ىدأ يذلا ام

؟ةديدع تاونسل ةيملاعلا
 ملاعلا ىلع مهتنميه ىلإ ىدأ يذلا ام

؟ةديدع تاونسل

9 So let me go forward to the new 
science of happiness. 0.8684  ىلإ لقتنن نأ يل اوحمسا اذل

.ديدجلا ةداعسلا ملع
 ملع ىلإ مدقتأ نأ يل اوحمسا اذل

.ديدجلا ةداعسلا

10 It was an absolute precondition 
for our being able to speak. 0.3543  قبسم يساسا طرش كلذ و

مالكلا ىلع انتردقل
 اقلطم اقبسم اطرش ناك دقل

.مالكلا نم اننكمتل

11 People started to ask me, «Where 
is this guy now?» 0.4844  ،يلع لاؤسلا حرطب سانلا أدب

؟نآلا صخشلا اذه وه نيأ
 اذه نيأ» ، يننولأسي سانلا أدب

«؟نآلا لجرلا
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Таблиця 9
Зведена таблиця характеристик коефіцієнта BLEU

Мовна сім’я мова Середній  
BLEU

Мінімальний 
BLEU

Максимальний 
BLEU

індоєвропейська 1. англійська 0,6 0,28 1
Сино-тибетська 2. китайська 0,71 0,47 1

Австроазійські мови 3. в’єтнамська 0,425 0,14 0,87
індоєвропейська 4. українська 0,39 0 0,71

Ізольована 5. японська 0,33 0 0,70
Ізольована 6. корейська 0,26 0 0,54

Семіто-хамітська 7. арабська 0,65 0,35 0,86
Малайсько-

полінезійська 8. індонезійська 0,84 0,67 1

Таблиця 8
Ілюстративна таблиця підрахунку коефіцієнта BLEU для індонезійської мови

№ Оригінал BLEU Еталонний переклад Машинний переклад Google

1 I’m sorry I ever doubted 
you. 1.0000 Maaf saya pernah meragukan 

Anda.
Maaf saya pernah meragukan 

Anda.

2 Ah, who could blame you, 
I’m very unlikable. 0.9109

Ah, siapa yang bisa 
menyalahkanmu, Saya sangat 

tidak disukai.

Ah, siapa yang bisa 
menyalahkanmu, aku sangat tidak 

disukai.

3 Velma, I need you at the 
stage. 0.6382 Velma, aku butuh kamu di 

panggung.
Velma, aku membutuhkanmu di 

atas panggung.

4

Yeah, you guys might not 
be the loosest cats around, 
but you never gave up on 

the party and that’s the true 
spirit of the Bash.

0.7130

Ya, kalian mungkin tidak Kucing 
longgar di sekitar, Tapi Anda 
tidak pernah menyerah pada 

pesta itu Dan itulah semangat 
sejati Bash.

Ya, kalian mungkin bukan kucing 
yang paling longgar, tetapi Anda 

tidak pernah menyerah pada pesta 
dan itulah semangat Bash yang 

sebenarnya.
5 It’s the nursery. 1.0000 Ini kamar bayi. Ini kamar bayi.

6 We’re retiring from the 
party animal life. 0.6933 Kami pensiun Dari pesta 

kehidupan binatang
Kami pensiun dari kehidupan 

hewan pesta.

7
Fun was fun, but deep down 
our hearts are as square as 

they get.
0.6718

Menyenangkan memang 
menyenangkan, tapi jauh di 

lubuk hatiku Hati adalah sebagai 
persegi seperti yang mereka 

dapatkan.

Kesenangan itu menyenangkan, 
tetapi jauh di lubuk hati kami, hati 

kami sama seperti yang mereka 
dapatkan.

8
But I can think of three 

worthy replacements who 
never gave up on this case.

0.8090
Tapi aku bisa berpikir Dari tiga 

pengganti yang layak Yang tidak 
pernah menyerah dalam kasus ini

Tapi saya bisa memikirkan tiga 
pengganti yang layak yang tidak 

pernah menyerah dalam kasus ini.

9 Oh, kids, how could you? 0.8277 Oh, anak-anak, bagaimana bisa 
kamu? Oh, anak-anak, bagaimana bisa?

10 What are your orders, my 
captains? 0.8798 Apa perintah anda, kapten saya Apa perintah Anda, kapten saya?
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СТРУКТУРА НАУКОВИХ СТАТЕЙ ІЗ ФІЛОЛОГІЇ 
(НА МАТЕРІАЛІ ФРАНЦУЗЬКОЇ Й УКРАЇНСЬКОЇ МОВ)

Доробок присвячено композиційним характеристикам наукових статей, що публікуються у вітчизняних і 
зарубіжних виданнях. Подано різні підходи до визначення поняття наукової статті та її обов’язкових складни-
ків. Схарактеризовано основні бібліографічні дані, необхідні для опису досліджуваних публікацій.

Мета статті полягає у виявленні подібних і відмінних характеристик україномовних і франкомовних наукових 
статей на рівні їхніх структурних елементів. Встановлено, що класична наукова стаття передбачає наявність всту-
пу, матеріалів, методів, результатів, обговорень або дискусії, висновків, подяки, а також наукових грантів. Поряд 
із чітко визначеною структурою різні наукові видання можуть мати свої особливі вимоги до складників статті, 
також вимоги можуть змінюватися залежно від року публікування журналу чи збірника. Обов’язковими архітектур-
ними елементами наукової статті є: заголовок, вступ, основна частина, висновок, список літератури, анотація/ї.

Виявлено, що анотації англійською, а також мовою публікації і/або українською у вітчизняних виданнях 
мають тенденцію до розширення; анотація англійською мовою може бути більшою за обсягом. Франкомовні 
видання віддають перевагу розширеній анотації французькою мовою, тоді як англомовна може бути такого 
самого або меншого розміру.

Доведено, що стаття є найпоширенішим і найважливішим засобом демонстрації результатів аналізу питан-
ня чи проблеми, основним видом публікацій, який містить проміжні та кінцеві результати наукового досліджен-
ня, висвітлює важливі питання з конкретної теми наукової розвідки, фіксує пріоритет автора й демонструє 
надбання фахівців різних галузей.

Стверджується, що композиційна будова наукової статті реалізує послідовне і логічне розкриття наукової 
думки, дозоване та мотивоване розкриття фактів, а також їхнє поєднання у певну систему. Головними сти-
лістичними ознаками цього жанру слугують аналітичність, розмірковування та логізованість, які обов’язково 
повинні бути враховані у процесі написання і збережені від вихідної тези публікації до її обґрунтування.

Ключові слова: наукова стаття, публікація, структура, композиційна будова, особливості, видання.
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STRUCTURE OF SCIENTIFIC ARTICLES IN PHILOLOGY 
(BASED ON FRENCH AND UKRAINIAN LANGUAGES)

The paper is devoted to the compositional characteristics of scientific articles published in Ukrainian and French-
language publications. Different approaches to defining the concept of a scientific article and its main components are 
presented. The basic bibliographic data necessary for the description of the published scientific results are characterized.



105ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

Космацька Н., Литвинова Т. Структура наукових статей із філології (на матеріалі французької й української мов)

The purpose of the article is to identify similar and different characteristics of Ukrainian-language and French-language 
scientific articles at the level of structural elements. It is established that the classical structure of a scientific article includes 
an introduction, materials, methods, results, discussions or debates, conclusions, thanks, as well as scientific grants.

It is proved that a scientific article has a clearly defined structure, but different scientific publications may have their own 
special requirements for its components, which may vary depending on the year of publication of the journal or collection. 
Architectural components of a scientific article are: title, introduction, main part, conclusion, bibliography, abstract (s).

Summaries in English, as well as in the language of publication in Ukrainian editions tend to expand; the summaries 
in English can be larger in volume. French-language publications prefer an extended summary in French, while English-
language summary can be of the same volume or smaller.

The article is the most common and important means of demonstrating the results of the analysis of a question or 
problem, the main type of publication containing intermediate and final results of investigation, which covers important 
issues on a specific topic of research.

The compositional structure of a scientific article implements a coherent and logical disclosure of scientific thought, 
dosed and motivated disclosure of facts, as well as their combination into a certain system. The main stylistic features of 
this genre are analytical, thoughtful and logical, which must be taken into account in the process of writing and preserved 
from the original thesis of the publication to its justification.

Key words: scientific article, publication, structure, compositional characteristics, peculiarity, editions.

Постановка проблеми. На сучасному етапі 
еволюції наука вважається основною формою 
невпинного людського пізнання, вона постійно 
розвивається, і її роль неможливо переоцінити, 
оскільки знання є надзвичайно важливими для 
людини, котра прагне швидко орієнтуватися у 
навколишньому світі. XXI століття пропонує сус-
пільству різні засоби передачі отриманих науко-
вих результатів, одним із яких виступає наукова 
стаття як головна форма співпраці фахівців різ-
них дисциплін і галузей. Такий феномен тісно 
пов’язаний з удосконаленням технологій інфор-
мування й обміну даними, які забезпечують праг-
матичну значущість оприлюднення результатів 
дослідження, отриманих науковцем. Наукова 
стаття виступає провідним жанром наукової вза-
ємодії, що реалізується товариствами, науковими 
спільнотами та є невід’ємною формою комуніка-
ції вчених в Україні й у світі.

Аналіз досліджень. Дослідження статті, яка 
відображає останні досягнення у різних галузях 
знань, тісно пов’язане з такими науками, як мето-
дологія, соціологія, політологія, психологія, лінг-
вістика тощо. Загальні аспекти мовленнєвих жан-
рів функціонального наукового стилю у різних 
мовах досліджували мовознавці М. П. Брандес, 
І. В. Арнольд, Н. М. Разінкіна, В. Є. Чернявська, 
О. А. Баженова, М. П. Котюрова, І. С. Полюк, 
Л. В. Бондар, А. Я. Алєксєєв та ін., науковці розгля-
дали структурно-семантичні характеристики жан-
рів наукового мовлення, особливості їхньої ком-
позиційної побудови, мовні та позамовні ознаки. 
У дослідженнях С. А. Соболєва, А. В. Чалбишевої 
знаходимо висвітлення питань, пов’язаних із порів-
нянням різних жанрів. Науковий стиль української 
мови детально описаний із філологічного погляду 
у працях таких учених, як: О. Д. Пономарів, 
М. С. Зарицький, А. П. Коваль. Нині тему вивча-
ють Г. О. Денискіна, Л. І. Мацько, О. М. Семи-
ног, Л. В. Кравець та ін. Водночас деякі питання, 

пов’язані зі структурними особливостями статей із 
філології, залишаються досі відкритими.

Мета доробку полягає у виявленні структур-
них характеристик та особливостей україномов-
них і франкомовних наукових статей у порівняль-
ному аспекті.

Виклад основного матеріалу. Описуючи фено-
мен наукової статті, мовознавці по-різному тракту-
ють це поняття і підкреслюють важливість певних 
її особливостей і характеристик, оскільки зазначене 
явище тісно пов’язане з гуманітарними науками.

На думку Г. І. Артемчука, В. М. Курила та 
М. П. Кочергана, наукову статтю варто визначати 
як найпоширенішу форму публікації нової науко-
вої продукції періодичних видань, присвячену 
історіографічному огляду певної проблеми, кон-
кретним проблемам історичних або лінгвістичних 
досліджень. На відміну від тези, окрім узагаль-
нення та висновку, у статті описуються окремі 
події та явища у процесі їхнього становлення і 
розвитку (Артемчук, 2020: 188).

О. Р. Наринян і В. О. Поздєєв зазначають, що 
наукова стаття є самостійним твором (або працею), 
який презентує нові дані або інформацію; вона є 
трансляцією наукових результатів розумових про-
цесів, отриманих автором внаслідок детального 
аналізу, структурування, формулювання і вислов-
лення думок (Наринян, 2002: 84). Така наукова 
праця повинна містити науковий експеримент, 
докази гіпотез, висновки, а також рекомендації.

На думку О. П. Кириленко, наукова стаття як 
один із основних видів публікацій містить про-
міжні чи кінцеві результати наукового дослідження 
(Методика, 2012: 89). У свою чергу, доктор філо-
софських наук А. Є. Конверський, дотримуючись 
такої самої думки, додає, що наукова стаття, окрім 
того, є засобом висвітлення окремого конкретного 
питання певної теми дисертації, а також фіксації 
наукового пріоритету автора, що демонструє над-
бання фахівця. Оптимальний обсяг наукової праці 
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становить 0,5 авторського аркуша (іншими сло-
вами, до 12 сторінок тексту, друкованого чотир-
надцятим шрифтом на комп’ютері, з інтервалом 
1,5). Автор підкреслює важливість публікації нау-
кових статей у виданнях (Основи, 2010: 112).

Отже, наукова стаття – це основний вид публі-
кацій, що містить проміжні та кінцеві результати 
наукового дослідження, а також висвітлює важ-
ливі питання з конкретної теми наукової розвідки, 
фіксує пріоритет автора та демонструє надбання 
фахівців різних галузей. Таке наукове повідомлення 
має невеликий розмір, 8–15 сторінок друкованого 
тексту, повинно бути опублікованим у журналі чи 
збірнику праць, бути присвяченим конкретній темі 
і розрахованим на фахівців, котрі розуміються на 
певному питанні. Наукова стаття презентує мате-
ріали, отримані її автором внаслідок проведення 
теоретичних або експериментальних досліджень.

Оскільки основні стилістичні ознаки цього 
жанру, такі як аналітичність, розмірковування й 
логізованість обов’язково повинні бути враховані 
у процесі написання і збережені від головної тези 
до її обґрунтування, написання наукової статті 
потребує від дослідника неабиякої уваги та зосе-
редженості саме на композиційній будові майбут-
ньої публікації.

Автор пише наукову статтю згідно із планом, 
який розробляється заздалегідь. План статті, 
книги або брошури також можна назвати проспек-
том (лат. prospertum – вид або огляд). План тісно 
пов’язаний із поняттям архітектоніки роботи 
(грец. аrchitektonike – архітектура). М. Т. Білуха 
вважає, що архітектонікою є структура праці 
або склад її основних складників; автор наукової 
статті має скласти попередній план, який вклю-
чатиме у себе вступ, основну частину і висновок, 
для того, щоб її композиція стала ефективним 
засобом реалізації творчого та наукового резуль-
тату (Білуха, 2002: 342–343).

Форма публікацій відрізняється як за стилем 
написання, так і за конструюванням структурних 
елементів. За словами Г. М. Чернецової (Черне-
цова, 2013), помилково може здатися, ніби основні 
форми наукових публікацій мають схожі структури, 
саме тому потрібно чітко розрізняти невід’ємні 
складники кожного жанру наукової праці.

Композиційна будова наукової статті реалізує 
послідовне і логічне розкриття наукової думки, 
дозоване та мотивоване розкриття фактів, а також 
їхнє поєднання у певну систему. Праця має про-
сту, проте чітку структуру, її текст включає у 
себе: назву (англ. Title, франц. m Titre); анота-
цію (англ. Abstract, франц. m Résumé); ключові 
слова (англ. Keywords, франц. m Mots clés); вступ 

(англ. Introduction, франц. f Introduction); методи 
(англ. Methods, франц. f Méthodes); результати 
(англ. Results, франц. m Résultats); обговорення 
(англ. Discussion, франц. f Discussion); висновки 
(англ. Conclusions, франц. f Conclusions); спи-
сок використаної літератури (англ. References, 
франц. f Bibliographie чи f Références, papier або 
électroniques). Додамо, що рукопис наукової 
статті повинен також містити прізвища й ініціали 
автора/ів, анотації різними мовами (українською, 
російською, англійською для вітчизняних видань; 
мовою оригіналу й англійською – для іноземних), 
а також список літератури двома мовами (мовою 
оригіналу та латиницею для українських видань).

Серед обов’язкових архітектурних елемен-
тів наукової статті, на думку О. Р. Нариняна та 
В. О. Поздєєва, варто виокремити: 1) заголовок, 
що відображає назву статті, її основну ідею; 
заголовок повинен бути виразним, змістовним, 
коротким; 2) вступ, який коротко описує виклад 
поставленого питання, сучасний стан його вирі-
шення, актуальність обраної теми, гіпотези та 
підходи; 3) основну частину, що є кульмінацією 
роботи (з лат. culmen – вершина), розкриває суть 
досліджуваного феномену, низку доказів конкрет-
ної гіпотези; основна частина може включати в 
себе: постановку задачі або питання, математичну 
модель процесу, тобто вибір або розробку рішення 
запропонованої задачі, методологію експери-
менту, отримані результати, а також їхню числову 
або графічну ілюстрацію; 4) висновки, котрі фор-
муються з короткого переліку отриманих автором 
результатів, їх наукового значення, рекомендацій 
і значення для майбутніх теоретичних і практич-
них досліджень, суспільної значущості роботи, 
підсумків із висновком про закриття питання, 
можливостей і перспектив подальших розвідок; 
5) список літератури, тобто джерел, на які у роботі 
є посилання. Використання інформації без поси-
лань вважається плагіатом, присвоєнням думок 
іншого науковця. До статті також додають анота-
цію і зрідка автореферат (Наринян, 2002: 84).

Н. М. Краус наголошує на тому, що у тексті 
варто виділяти такі структурні складові частини, 
як: 1) вступ; 2) основні дослідження та публіка-
ції, ті, що використовує автор із метою розкриття 
сучасного погляду на проблему, наголошення на 
труднощах розбору питання, виокремлення ще 
невирішених загальних питань, котрим і присвя-
чена стаття; 3) формулювання мети (або поста-
новка завдання), що є описом головної ідеї публі-
кації та повинна суттєво відрізнятися від всіх 
актуальних уявлень про проблему; доповнювати 
та поглиблювати поширені підходи; привертати 
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увагу до факту введення нових даних і законо-
мірностей, висновків і рекомендацій до науко-
вого обігу; уточнювати ті відомі факти, які зали-
шаються мало вивченими. Мета наукової статті 
залежить від постановки наукової проблеми та від 
огляду актуальних публікацій із теми; 4) виклад 
змісту власного дослідження, у якому підкреслю-
ється значення саме основних положень, результа-
тів наукової роботи, особистих думок та ідей нау-
ковця, отриманих фактів, нових закономірностей, 
зв’язків, тенденцій, методик аналізу попередньо 
зібраного матеріалу, особистого внеску і досяг-
нень вченого; 5) підсумок, іншими словами – умо-
вивід (Краус, 2012: 140).

Існує декілька стандартів побудови статті 
такого типу. Зокрема, класична наукова стаття 
складається зі вступу, матеріалів і методів, резуль-
татів, обговорень або дискусії, висновків, подяки 
(останній розділ необов’язковий і є висловленням 
подяки певним особам за їхній внесок у хід ство-
рення публікації). У цьому розділі також можуть 
вказувати наукові гранти. Подяки та гранти є 
досить поширеними складниками у зарубіжних 
публікаціях і помалу завойовують своє місце у 
виданнях України.

Наукова стаття передбачає і довідково-бібліо-
графічні дані, що складаються з: 1) назви (повної 
та короткої; короткий варіант вказується у колон-
титулі); 2) класифікаторів, які є універсальними 
кодами або використовуються у спеціалізованих 
галузях науки; 3) інформації про авторів: їхні пріз-
вища й ініціали, посаду і місце роботи, науковий 
ступінь, вчене звання, а також іноді контактні дані; 
у деяких журналах, окрім зазначеного, розміщу-
ється фотографія автора; 4) переліку використаної 
літератури; 5) анотації двома мовами (мовою ори-
гіналу, англійською), яка розміщується завжди на 
окремій сторінці; 6) ключових слів (мовою ори-
гіналу, англійською), котрі виписує безпосеред-
ньо автор або вибирає з переліку слів, запропо-
нованого журналом; 7) колонтитулу; 8) додатків;  

9) приміток; 10) дати надходження статті  
до редакції (ДСТУ, 2020).

Внаслідок аналізу наукових статей із філо-
логії українською і французькою мовами було 
виявлено, що вимоги до структури таких статей 
в одному й тому самому виданні можуть зміню-
ватися. Розглянемо, для прикладу, заголовну час-
тину публікацій у вітчизняному виданні «Моло-
дий вчений» (рис. 1 і рис. 2):

У вищенаведеному прикладі статті 2017 р.  
(рис. 1) знаходимо: назву роботи великими літе-
рами, ініціали, прізвище автора, місце роботи, 
анотацію до 50 слів і ключові слова українською 
мовою, тоді як у статті 2020 р. (рис. 2) майже 
удвічі розширено текст анотації українською 
мовою, а також додано англомовну частину: іні-
ціали та прізвища авторів, місце роботи, назву 
роботи, анотацію (320 слів) і ключові слова, що 
може свідчити про підвищення рівня зацікавле-
ності видання в іншомовному реципієнтові, а 
отже, й поширення досягнень вітчизняної науки.

Вимоги до оформлення закордонних наукових 
статей у наукових журналах також можуть зміню-
ватися. Прикладами слугуватимуть ініціальні час-
тини публікації у франкомовному виданні Lexikos 
(рис. 3 і рис. 4):

Публікація містить назву статті, ім’я та пріз-
вище автора, місце роботи, анотації (близько 
80 слів) і ключові слова французькою й англій-
ською мовами. Анотація англійською мовою 
розпочинається з назви статті, перекладеної 
англійською. Отже, україномовна і франкомовна 
публікації в ініціальній частині мають схожу 
структуру, за винятком об’єму англомовної ано-
тації, розмір якої в українському виданні біль-
ший у 4 рази. Водночас публікація у Lexikos за  
2013 рік (рис. 4) містить розгорнуту анотацію 
мовою статті (315 слів).

У публікаціях Lexikos привертає увагу й оформ-
лення заголовку, який подано великими та малими 
літерами, на відміну від українських видань, де 

(Дроф’як, 2017: 226)
Рис. 1. Стаття 1 (публікація 2017 р.)

Космацька Н., Литвинова Т. Структура наукових статей із філології (на матеріалі французької й української мов)
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 (Братусь, 2020: 638)
Рис. 2. Стаття 2 (публікація 2020 р.)

(Hilal, 2019: 316)
Рис. 3. Стаття 3 (публікація 2019 р.)
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назву статті завжди записують заголовними бук-
вами. Зауважимо також, що у першому прикладі 
(рис. 3) у назві статті самостійні частини мови 
написано з великої літери, тоді як у другому (рис. 4) 
з великої літери подано лише перше слово назви.

Щодо прикінцевої частини статей, то аналіз 
підтверджує їхню подібність незалежно від країни 
видання. Відмінністю є наявність у закордонних 
виданнях розділу із примітками (Notes), які поясню-
ють, уточнюють, підкріплюють інформацію, подану 
в основній частині наукової статті. Цей розділ не є 
обов’язковим для зарубіжних видань і зовсім непри-
пустимий для вітчизняних. Окрім того, перелік 

використаної літератури у франкомовних виданнях 
записується латиницею, мовою оригіналу, тоді як 
публікації в українських наукових журналах і збір-
никах повинні містити бібліографічні назви латини-
цею, у тому числі праць, опублікованих кирилицею.

Висновки. Отже, наукова стаття є основним 
видом публікацій, що містить проміжні або кін-
цеві результати теоретичного або експеримен-
тального дослідження. Її обов’язковими архітек-
турними складниками є: заголовок, вступ, основна 
частина, висновок, список літератури, анотація/ї. 
Довідково-бібліографічний апарат статті вклю-
чає в себе назву, ключові слова, інформацію про  

(Ella, 2013: 88)
Рис. 4. Стаття 4 (публікація 2013 р.)

Космацька Н., Литвинова Т. Структура наукових статей із філології (на матеріалі французької й української мов)
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авторів, перелік використаної літератури, анота-
цію, колонтитул, додатки, класифікатори, при-
мітки, дату надходження статті до редакції.

Перспективи подальшого дослідження вба-
чаємо у виявленні особливостей вимог до напи-
сання наукових статей різних галузей знань.
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ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПАРАЛЕЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ 
У КИТАЙСЬКІЙ ДОРАМІ-ФЕНТЕЗІ «СИВИЙ ІНІЙ ПОПЕЛУ МЕДОВОГО МАРЕННЯ»

Стаття присвячена дослідженню жанру сучасного китайського фентезі на матеріалі популярної дорами 
«Сивий іній попелу медового марення». Увагу, зокрема, зосереджено на аналізі лінгвістичних засобів моделюван-
ня паралельної реальності у відомому азійському серіалі, що вже став справжнім фаворитом серед китайської 
молоді. У процесі створення образу паралельної реальності у свідомості реципієнта досягнення максимального 
розкриття та деталізації функціональної системи паралельної реальності відбувається шляхом асиметричного 
балансування імпліцитного й експліцитного, де через мінімальну кількість експліцитного необхідно транслю-
вати максимальну кількість імпліцитного. У нашій науковій розвідці пропонується дослідження імпліцитної 
інформації у двох площинах її вираження – широкому та вузькому значеннях. Автори роблять спробу виявлення 
алгоритму формування образу паралельної реальності, адже форма її трансляції визначає ступінь виявлення її 
сутності адресатом. Особливості мовлення героїв запропонованої дорами-фентезі «Сивий іній попелу медового 
марення» проектують образ паралельної реальності у свідомості реципієнта. Герої є головними фігурантами 
цієї реальності, медіаторами, через які реалізується функціонування законів останньої; каналом пізнання пара-
лельної дійсності; одним із засобів вираження ірреального елементу недискретної системи. Саме мовлення геро-
їв є важливою складовою частиною не тільки у процесі розкриття їх характерів і просування сюжетної лінії, 
а й у формуванні уявлення адресата про структуру паралельної реальності, у якій відбуваються події. Процес 
конструювання паралельної реальності у дорамі-фентезі «Сивий іній попелу медового марення» розглянуто на 
таких рівнях мовної структури, як фонетико-фонологічний, лексичний і синтаксичний. Досліджено лінгвістич-
ні механізми трансляції імпліцитної й експліцитної інформації, серед яких: на фонетико-фонологічному рівні 
виявлено низку сегментних (особливості вимови героїв) і супрасегментних (інтонацію, тонування, темпоральні 
зміни, паузи) характеристик, на лексичному рівні – широке вживання топонімів та антропонімів, а для синтак-
сичного рівня характерне варіювання речень зі складносурядним і складнопідрядним типом зв’язку.

Ключові слова: дорама-фентезі, паралельна реальність, імпліцитність, експліцитність, свідомість реципі-
єнта, лінгвістичний дискурс.
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LINGUISTIC FEATURES OF THE PARALLEL REALITY FORMATION IN THE CHINESE 
FANTASY DRAMA “GRAY HOARFROST OF THE ASHES OF HONEY DELUSION”

The article is devoted to the study of the genre of Modern Chinese fantasy based on the material of the popular fantasy 
drama “Gray hoarfrost of the ashes of honey delusion”. In particular, attention is focused on the analysis of linguistic 
means of modeling parallel reality in the famous Asian series, which has already become a real favorite among Chinese 
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youth. In the process of creating an image of parallel reality in the mind of the recipient, achieving maximum disclosure 
and detalization of the functional system of parallel reality occurs by asymmetric balancing of implicit and explicit, where 
through the minimum amount of explicit the maximum amount of implicit is broadcasted. This scientific investigation 
proposes the study of implicit information in two forms of its expression – broad and narrow meanings. The authors try 
to identify the algorithm of forming the image of parallel reality, as the form of its translation determines the degree of 
its essence signification by the recipient. The speech peculiarities of the fantasy drama “Gray hoarfrost of the ashes of 
honey delusion” characters project an image of a parallel reality in the consciousness of the recipient. Characters are the 
main participants in this type of reality, the mediators through whom the functioning of the laws of this reality is realized; 
channel of knowledge of parallel reality; one of the means of expressing the unreal element of a non-discrete system. The 
speech of the characters is an important component not only in the process of revealing their characters and promoting 
the story line, but also to form the addressee’s idea of the structure of parallel reality in which events are taking place. 
The process of constructing a parallel reality in the fantasy drama “Gray hoarfrost of the ashes of honey delusion” is 
considered at such levels of language structure as phonetic-phonological, lexical and syntactic Linguistic mechanism of 
explicit and implicit information translation has revealed the following: at the phonetic-phonological level a number of 
segmental (features of pronunciation of characters) and suprasegmental (intonation, toning, temporal changes, pauses) 
characteristics has been discovered, the lexical level is represented by a wide usage of toponyms, anthroponims and the 
syntactic level is charactirized by a variation of sentences with complex and complex type of connection.

Key words: fantasy drama, parallel reality, implicitness, explicitness, consciousness of the recipient, linguistic 
discourse.

Постановка проблеми. У зв’язку зі стрімким 
поширенням жанру фентезі й активною інте-
грацією його у літературний та аудіо-медіаль-
ний простір Китаю виникає гостра проблема у 
дослідженні основного інструментарію форму-
вання паралельної реальності як основної іден-
тифікаційної складової частини вказаного жанру. 
Зокрема, видаються недостатньо вивченими 
питання, пов’язані з ідентифікацією та типоло-
гією жанру фентезі у китайськомовному дискурсі 
та характеристикою засобів моделювання пара-
лельної реальності, алгоритму їх функціонування 
у контексті творів жанру китайського фентезі.

Аналіз досліджень. Жанр фентезі як окремий 
літературний напрям виник близько двохсот років 
тому. Він сформувався із низки інших жанрів, 
таких як казка, міф, легенда, притча, пригодниць-
кий роман, епопея, середньовічний лицарський 
роман. Сьогодні актуальною є проблема його роз-
межування та становлення як самостійної течії. 
Хоча жанр фентезі спочатку виник як літературне 
явище, завдяки інтенсивному розвитку технологій 
і глобалізаційним процесам він поширився і на 
інші види мистецтва (аудіальні, візуальні, аудіо-
віузальні), наприклад, фільми, серіали, відеоігри 
тощо. С. В. Алексеєв вважає, що жанр фентезі 
можна розглядати у двох варіантах трактування: 
вузькому та широкому значеннях. До вузького 
належать тільки твори казково-міфологічного 
характеру, а до широкого – усі прояви ненаукової 
фантастики (Алексеев, 2013: 57). С. В. Алексеєв 
розглядає фентезі у вузькому та широкому форматі 
у рамках літератури, проте сьогодні жанр давно 
вийшов за її межі. Отже, пропонуємо розгля-
нути визначення А. Е. Арчакової: «Фентезі (англ. 
рhantasy – фантазія) – жанр літератури та мисте-
цтва, що є дотичним до наукової фантастики, але 
у більш вільній, «казковій» манері використовує 

мотиви далеких переміщень у просторі та часі, 
інопланетних світів, штучних організмів і міфо-
логію древніх цивілізацій» (Арчакова, 2015: 544). 
Дослідниця влучно охарактеризувала фентезі як 
літературний і мистецький жанр. Популярність 
фентезі безперервно зростає, що відображається у 
різних сферах мистецтва: кіноіндустрії («Володар 
перстнів» П. Джексон, 2001–2003; «Гаррі Поттер» 
Дж. Роулінг, 2001–2011; «Хроніки хижих міст» 
К. Ріверс, 2018; «Велика Стіна» Чжан Імоу, 2017; 
«Таймлес» Ф. Фуксштайнер, 2013; «Зброя смерті: 
місто кісток» Х. Цварт, 2013; «Покемон. Детектив 
Пікачу» Р. Леттерман, 2019; «Чарівниця» К. Мунк, 
2018 тощо), образотворче мистецтво (Б. Валеджо, 
Р. Маккуоррі, Д. Струзан, Дж. Дуурсіма, А. Хьюз, 
Дж. Джуд Паленкар, С. Дідьє), ігрова індустрія 
(«Ультіма онлайн» («Ultima Online», 1997); «Від-
ьмак 3: дике полювання» («The Witcher 3: Wild 
Hunt», 2013), «Орі та сліпий ліс» («Ori and the 
Blind Forest», 2015), «Ера Драконів: Витоки» 
(«Dragon Age: Origins», 2009), «Хлопчик-сова» 
(«Owlboy», 2016) тощо.

Мета статті полягає в ідентифікації характер-
них особливостей жанру фентезі у китайскому 
культурному просторі, аналізі механізму трансля-
ції імпліцитної й експліцитної інформації у сері-
алі, а також систематизації лінгвістичних засобів, 
актуальних для процесу формування паралельної 
реальності у китайськомовних дорамах-фентезі.

Виклад основного матеріалу. У процесі 
моделювання образу паралельної реальності 
застосовується низка лінгвістичних та екстралінг-
вістичних засобів, що транслюють імпліцитну 
й експліцитну інформацію. Імпліцитна інформа-
ція – це максимально можлива кількість пропо-
зицій, яку декодує адресат із визначеної сутності. 
Експліцитна інформація – це дослівне значення 
вираження. Набір імпліцитних та експліцитних 
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сентенцій реалізує цілісну структуру паралельної 
реальності.

Сьогодні відсутнє універсальне визначення 
поняття імпліцитної інформації. Одним із видат-
них учених, котрі досліджували питання імлплі-
цитності, є Г. І. Приходько (Приходько, 2001). 
Дослідник пояснює відсутність універсальної 
концепції поняття імпліцитного різноманітністю 
методів його дослідження та різницею вихідних 
положень, проте констатує, що відсутність уні-
версального визначення поняття імпліцитності 
не впливає на його загальне розуміння у контек-
сті наукового лінгвістичного дискурсу. Г. І. При-
ходько акцентує на тому, що у сучасному мовоз-
навстві є широке та вузьке поняття імпліцитності. 
У першому випадку поняття імпліцитності роз-
глядається як баланс вираження експліцитного 
й імпліцитного у контексті екстралінгвістичного 
та лінгвістичного дискурсу; взаємодія експліцит-
ного й імпліцитного. Якщо звертатися до вузького 
поняття імпліцитності, то воно має суто лінгвіс-
тичний характер. Відповідно до такого тракту-
вання засобом вираження імпліцитності є мовна 
система (Баранов, 2001: 24).

Аналіз фонетико-фонологічної структури мов-
лення героїв дорами спирається на два рівні – сег-
ментний і супрасегментний. На сегментному рівні 
розглядаємо питання особливостей вимови інди-
віда у досліджуваному серіалі. Завдяки асоціатив-
ним механізмам у реципієнта формується певне 
враження від мовця у разі, якщо його вимова 
характерна для певної соціальної або національної 
групи. Мовець підсвідомо наділяється особливими 
характерними стереотипними уявленнями відпо-
відно до його належності. Під час дослідження 
особливостей фонетичної специфіки мовлення 
було виявлено, що вимова усіх героїв відповідає 
стандартам путунхуа. Це насамперед пов’язано зі 
специфікою походження головних героїв. Усі вони 
є небожителями, а отже, для запобігання форму-
вання асоціативного зв’язку конкретного персо-
нажа зі стереотипними образами представників 
певної діалектної групи була збережена повна 
відповідність стандартизованій вимові. Завдяки 
цьому адресат не тільки абстрагується від додатко-
вих конотацій, але й інтерпретує наявність такого 
стандарту вимови для героїв паралельної реаль-
ності у якості норми як показник їхньої статусності 
у контексті паралельної реальності.

На супрасегментному рівні розглянемо такі 
чинники впливу на інтерпретацію сприйняття 
індивіда та засоби формування мовлення: інто-
націю, тонування, темпоральні зміни, паузи. 
Інтонація є одним із найголовнійших прийомів 

мовлення, котрий формує емотивний контекст. 
Шепіт може бути інтерпретований відповідно 
до контексту ситуації, у якій його було викорис-
тано. Розглянемо одну із кульмінаційних сюжет-
них сцен: головний герой Сюй Фен знаходить 
свою кохану дружину мертвою та вирішує випити 
отруту, щоб померти поряд із нею. У цій ситуа-
тивній задачі шепіт використовується для підси-
лення емоційного напруження й інтерпретується 
як вираження рішучості та відчаю персонажа 
(https://www.youtube.com/watch?v=Ic9vNJh599Q). 
Шепіт, або знижена сила голосу, може інтерпре-
туватися як ознака хворобливого стану. Напри-
клад, у сцені, де помирає богиня квітів, вона 
розмовляє зі своїми підлеглими пошепки, від-
даючи останні накази (https://www.youtube.com/
watch?v=COAGJgaRAVs&t=1753s). Розмова 
пошепки між двома та більше героями може 
інтерпретуватися як передача секретної, невідомої 
інформації, що має бути недоступною для інших. 
Наприклад, коли головна героїня Цзінь Мі спочи-
ває на дереві, вона не помічає прибуття наставниці 
квіткового світу. Враховуючи це, подружка Цзінь 
Мі намагається непомітно її покликати, щоб не 
привертати уваги інших (https://www.youtube.com/
watch?v=COAGJgaRAVs&t=1753s). Тонування є 
однією із найважливіших складових частин супра-
сегментного рівня. У деяких ситуаціях персонажі 
розмовляють чітко, голосно, виділяючи кожен тон. 
Такий прийом використовується задля підсилення 
ефекту урочистості, офіційності, статусності того, 
що відбувається на екрані. Це можна простежити 
під час промови мудреця підземного світу, коли 
він вітає молодят із весіллям (https://www.youtube.
com/watch?v=VdEcgrK6_6M). У звичайних ситуа-
ціях тонування мовлення менш виражене, акцен-
туються лише ключові синтагми. Наприклад, роз-
думи Цзін Мі або її розмова з головою лікарського 
імператорського корпусу (https://www.youtube.
com/watch?v=__uSq3Vl8uk&t=6s; https://www.
youtube.com/watch?v=ZIkt1sSycos). Окрім цього, 
мовлення небесного імператора, небесної імпе-
ратриці та наставниці із квіткового світу вирізня-
ється особливо чіткою тоновою структурою. Це 
вирізняє їх із-поміж інших героїв на фонетичному 
рівні та сприяє формуванню елементу статусності 
в образах вищезазначених персонажів.

Паузи відіграють не менш важливу роль. Вони 
допомагають адресату інтуїтивно виділити голо-
вну думку та правильно розставити акценти. 
Наприклад, коли перед ім’ям героя у мовленні 
певного персонажа робиться пауза, це автома-
тично сприймається як виклик. Ми можемо спо-
стерігати це у сцені битви небесної імператриці 

Кравченко О., Дужа Н. Лінгвістичні особливості формування паралельної реальності у китайській дорамі-фентезі...



Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 43, том 2, 2021114

Мовознавство. Лiтературознавство

з богинею води. У сцені, коли Жунь Юй, принц 
зірок і головний суперник принца-фенікса, рап-
тово з’являється поміж ними, приймаючи на себе 
удар небесної імператриці та, зазнавши тяжких 
поранень, падає. У цей час Тянь Хоу Юй (небесна 
імператриця) звертається до нього: «Жунь Юй, 
ти теж вирішив сперечатися зі мною?!» (https://
www.youtube.com/watch?v=DL0q8TfstoA). Паузи 
у мовленні також робляться задля підсилення зна-
чущості артикульованих героями реплік. Під час 
весільної церемонії, на прийомі небожителів або 
під час розмов з імператором між фонетичними 
сегментами використовується паузація, щоб під-
креслити важливість моменту.

Лексичний рівень організації мовлення є одним 
із найбільш важливих методів реалізації образу 
паралельної реальності у свідомості індивіда. Роз-
глянемо основні топоніми, які зустрічаються у 
контексті паралельної реальності дорами «Сивий 
іній попелу медового марення». Насамперед 
варто зауважити, що в аудіо-медіальному продукті 
майже відсутній опис локацій. Уявлення про місце 
дії формується завдяки візуалізації та звуковому 
супроводу. У контексті фентезі локус є одним із 
ключових елементів каркасу паралельної реаль-
ності. Він формує уявлення про світ, у межах якого 
функціонують герої. Його розкриття – це важли-
вий етап у розумінні форми буття, його законів, 
прояву фантастичності у ньому тощо. На відміну 
від нефантастичних творів (окрім жанрів утопій 
та антиутопій), основний сюжет яких розгорта-
ється у відомому, завдання фентезі – сформувати 
структуру іншого виміру з елементів невідомого. 
Тому географія твору є визначальним елементом у 
проекції паралельного всесвіту у свідомості реци-
пієнта. Від самого початку нам повідомляється 
про світоустрій буття, у межах якого відбуваються 
події. «Існує квітковий світ, людський світ, під-
земний світ і небесний світ» (https://www.youtube.
com/watch?v=COAGJgaRAVs&t=1753s). Усі вище-
перераховані топоніми утворені способом слово-
складання: 花界 (квітка+ світ)，人界 (людина + 
світ)，蘑界 (демон + світ)，天界 (небо + світ). 
Кожна частина цієї назви є семантично значущою. 
Завдяки цьому адресат швидко проводить асоціа-
тивний і стереотипний ряд, підсвідомо доповнює 
лакуни паралельної реальності логічними еле-
ментами. Наприклад, якщо йдеться про небесний 
світ, відповідно виникають такі асоціативні при-
пущення: світло, сонячне сяйво, хмари, небесна 
блакить, білий тощо. Топонім квітковий світ (花
界) не тільки асоціюється із квітучими полями та 
садами, але й має інше значення – буддистський 
монастир. Дійсно, життя у цьому світі є алюзією на 

спосіб життя у буддистському монастирі: цей світ 
захищає магічний купол, за межі якого не можна 
виходити без дозволу наставниці, він відрізаний 
від іншої реальності, у ньому мешкають декілька 
сотень небожителів, соціальна ієрархія й уклад 
яких перегукуються із буддистськими. Окрім того, 
квітка є символом жіночності, тому у квітковому 
світі живуть тільки жінки, включаючи старого духа 
Лаоху (老胡), завдання якого – стежити за дисци-
пліною та займатися освітою молодих дівчат (є 
прототипом образа євнуха у телесеріалі).

Антропоніми теж виступають помітним плас-
том лексичних одиниць у межах китайського фен-
тезі. Семантична значущість антропонімів зустрі-
чається не тільки у китайському дискурсі, проте 
така практика не є обов’язковою у західноєвро-
пейській традиції. Якщо ж говорити про китай-
ське фентезі, то ситуація інакша. Це пов’язано з 
особливостями мови та літературними традиціями 
у китайській літературі. Незалежно від її спряму-
вання героям зазвичай надаються символічні імена, 
що відображають особливості їхнього характеру, 
зовнішності, походження тощо. У дорамі, яку ми 
досліджуємо, можемо помітити подібну тенден-
цію. Розглянемо імена головних героїв твору. Так, 
ім’я головної героїні дорами Цзін Мі – це алюзія на 
вислів «візерунком квітковим і химерним розшита 
ваша парча, плоскі хмаринки дрейфують у водя-
ному потоці життя» із вірша китайського пись-
менника Хуан Цзіньюаня (黄敬远) (https://www.
mingyantong.com/article/798209). Лексема цзін (锦) 
означає парчу, розшиту квітковими візерунками, 
а лексема мі (觅) – прагнення когось знайти або 
зустріти. Головне ім’я героїні відображає її похо-
дження із квіткового світу, красу (немов розшита 
квітками парча), складну долю та внутрішнє праг-
нення героїні визволити себе та поринути у пошуки 
кохання. Ім’я Сюй Фен (旭凤) характеризує харак-
тер, соціальний статус та особливість головного 
героя. Таким чином Сюй «旭» означає яскравий, 
світлий, сяючий, а Фен «凤» – фенікс. Головний 
герой не тільки відроджується із попелу подібно 
до цієї містично-фантастичної пташки. Його ім’я є 
алюзією на долю, яка йому випала: він проходить 
шлях від принца неба до принца підземного цар-
ства, проте врешті-решт очищується від страждань 
і повертається до звичного життя.

Аналіз синтаксичних структур, наявних у дорамі 
«Сивий іній попелу медового марення», уможливив 
виявити такі типи складносурядних речень:

1. із протиставними сполучниками: «Зараз 
повернеться Сюнь Шоу, проте Хунь Мі ще не 
прокинувся!» (现在泫狩回来，又是昏迷不醒)  
(https://www.youtube.com/watch?v=gcyR6WnKftI);
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2. із єднальним типом зв’язку: «Я на власні очі 
бачив, як вона померла у мене на руках, і не міг 
нічого зробити» (我便眼睁睁地看着他在我面死
了，而我却无能 为力) (https://www.youtube.com/
watch?v=VdEcgrK6_6M);

3. із безсполучниковим типом зв’язку: «Після 
смерті матусі мене прийняла мати- імпера-
триця, я це знаю» (我只知道婶母去世之后，我便
天后娘娘收着) (http://doramy.top/udushayuschaya-
sladost-zaindevely-pepel/12- seriya).

Також виявлені такі типи складнопідрядних речень:
1. підрядні місця: «Не чув, щоб ти так нази-

вала мене того року в палаці ціву» (当年你还在栖
梧宫的时候，也没听这么教过我) (http://doramy.
top/udushayuschaya-sladost-zaindevely-pepel/19- 
seriya);

2. підрядні часу: «Я не хочу, щоб коли ми 
були разом, він бачив мене настільки хворобли-
вою» (我不想我跟他在一起的时候，他看到我是 
如此的病容) (http://doramy.top/udushayuschaya-
sladost-zaindevely-pepel/33- seriya);

3. підрядні причини: «Я перероблював 
його десять разів, бо боявся, що не буде тобі 
пасувати» (到现在子修有了十次了，因为我
怕不符合你的身形) (https://www.youtube.com/
watch?v=ZIkt1sSycos);

4. підрядні мети: «Заради наших синів, я 
можу знову стати поганою людиною» (为了我
们儿子，我茶姚就做一回恶人) (http://doramy.
top/udushayuschaya-sladost-zaindevely-pepel/12- 
=seriya);

5. підрядні умови: «Якщо б не твоя червона 
перлина, то я б так і не зміг вбити верховного 
владику» (要不是你的绛珠草，本座如何杀掉昔
日 的魔尊) (http://doramy.top/udushayuschaya-
sladost-zaindevely-pepel/53- seriya);

6. підрядні наслідку: «Спочатку я зроблю тобі 
поганий макіяж, а поті ти точно на мене розсер-
дишся» (首先我要把你了画了难看的，然后你千万
怪我) (https://www.youtube.com/watch?v=ZIkt1sSycos).

Висновки. Отже, імпліцитність є релевантною 
ознакою творів, характерних для жанру китай-
ського фентезі. Саме імпліцитна форма транслю-
вання інформації найбільшою мірою закладена 
в основу механізму проектування паралельної 
реальності у досліджуваній нами популярній 
дорамі-фентезі. Реципієнти сприймають навко-
лишню дійсність відповідно до власного емпі-
ричного досвіду. У контексті аудіомедіального 
дискурсу методи пізнання обмежуються кіль-
кістю матеріалів, доступних для аналізу. Характер 
реальності паралельного Всесвіту є недискрет-
ним, неможливо повністю дослідити закони його 
функціонування. Важливу роль у цій ситуації 
виконує реципієнт, адже імпліцитна форма інфор-
мації є неявною та прихованою. Задля успішної 
реалізації та повного розуміння її сенсу адресат 
повинен мати певні фонові знання, високий рівень 
лінгво-когнітивної орієнтації, оперувати понят-
тями, ідеями та концептами, характерними для 
формування мовної картини світу творів жанру 
китайського фентезі.
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ХРОНОТОП ДОРОГИ У РОМАНІ В. РУТКІВСЬКОГО 
«ДЖУРИ КОЗАКА ШВАЙКИ»

Стаття присвячена специфіці хронотопу дороги в історико-пригодницькому творі В. Рутківського «Джури 
козака Швайки» – першому романі тетралогії «Джури». У книзі така форма часопросторових відносин виконує 
сюжетотвірну роль – роман побудовано на мандрівці друзів Санька та Грицика, змушених тікати з рідної Воро-
нівки через гнів пана Кобильського за їхню витівку. За допомогою часопростору дороги автор показує еволюцію 
двох друзів, коли нещодавні сільські хлопчики дорослішають, перетворюються на юнаків, котрі розвивають над-
звичайні таланти. Легкість, із якою хлопці вирушають у путь, постійне прагнення долати простір відіграє 
характерологічну роль, оскільки зацікавлення дорогою і пригодами вказує на відкритість друзів до зовнішнього 
світу, на прагнення пізнати світ, на бажання внутрішніх змін. Наголошено на тому, що хронотоп дороги під-
креслює ідею історизму, зміну циклічного мислення (вирушати на здобичництво щовесни) на лінеарне (виокрем-
лення зі спільноти рівних групи людей організованої військової сили, що усвідомлює своє призначення у справі 
захисту території, тобто структурування суспільства за новим принципом). Дорога допомагає читачеві деко-
дувати картину світу В. Рутківського: авторові вдалося показати процес формування козацьких загонів, котрі 
охороняли південно-східні кордони Великого князівства Литовського від спустошливих набігів татар. Мета-
форизація дороги як життєвого шляху головних героїв твору розширюється до метафоризації цієї форми часо-
просторових відносин як вибору історичної долі України, тобто формування ідентичності Грицика та Санька 
переноситься на обрання вектору історичного руху. У цьому вбачається символічна функція часопростору доро-
ги. Доведено, що цей хронотоп допомагає осягнути основну думку твору – тільки у зв’язку поколінь українських 
козаків можливий захист рідної землі, виборювання незалежності. Робиться висновок про те, що хронотоп 
дороги виконує у романі сюжетотвірну, онтологічну, характерологічну та символічну функції.

Ключові слова: українська література ХХ ст., хронотоп дороги, метафоризація, мотив зустрічі, функції 
хронотопу.
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CHRONOTOP OF THE ROAD IN V. RUTKIVSKY’S NOVEL 
“DZHURAS OF COSSACK SHVAIKA”

The article is devoted to specifics of roads chronotope in historical-adventure work of V. Rutkivsky “Dzhuras of 
Cossack Shvaika” – the first novel of tetralogy “Dzhury”. This form of spatio-temporal relations plays a plot-creating 
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role in the book. The novel is based on the friends Sanko and Hrytsyk journey, who are forced to flee their native Voronivka 
because of Mr. Kobylsky’s anger for their prank. Using the space-time of the road, the author shows evolution of two 
friends, when recent village boys grow up, turn into young men who develop extraordinary talents. The easiness with 
which boys set off, the constant desire to overcome space plays a characterological role, as interest in the road and 
adventure indicates the openness of friends to the outside world, the desire to know the world, the desire for inner change. 
It is emphasized that chronotope of road shows the idea of historicism, a change from cyclical thinking (to go for prey 
every spring) to linear (separation from the equal people community groups of organized military force, aware of its 
purpose in defending the territory, i.e. structuring society on a new principle). The road helps reader to decode a picture 
of V. Rutkivsky’s world: author managed to show the process of Cossack detachments formation, which protected the 
south-eastern borders of Grand Duchy of Lithuania from devastating Tatars raids. The metaphorization of road as main 
characters life path extends to the metaphorization of this form of spatiotemporal relations as a choice of the historical 
destiny of Ukraine. The formation of identity of Hrytsyk and Sanko is transferred to the choice of historical movement 
vector. This is a symbolic function of the time and space of the road. It is proved that this chronotope helps to comprehend 
the main idea of the work – it is possible to protect the native land, to get independence only in connection with the 
generations of Ukrainian Cossacks. It is concluded that chronotope of the road performs in the novel plot-forming, 
ontological, characterological and symbolic functions.

Key words: Ukrainian literature of the XX century, chronotope of the road, metaphorization, meetings motive, 
chronotopes functions.

Постановка проблеми. У формуванні худож-
нього мікросвіту провідну роль відіграє хронотоп, 
котрий виконує у творі онтологічну, антропоцен-
тричну, символічну, сюжетотвірну, естетичну та 
прагматичну функції. Чи не найпоширенішою 
формою часопростору є хронотоп дороги. За твер-
дженням М. Бахтіна, «значення хронотопу дороги 
у літературі величезне: рідкісний твір обходиться 
без будь-яких варіацій мотиву дороги, а багато 
творів прямо побудовані на хронотопі дороги та 
дорожніх зустрічей і пригод» (Бахтін, 1975: 248). 
Утілюючи ідею поступального руху від минулого 
до майбутнього, цей тип часопросторових відно-
шень актуалізується в історичних літературних 
текстах, у яких дорога метафоризується як життє-
вий шлях, і пов’язується з мотивами зустрічі, роз-
луки, втечі, набуття, втрати тощо. За допомогою 
хронотопу дороги автор історичної прози для дітей 
В. Рутківський в історико-пригодницькому романі 
«Джури козака Швайки», що входить до тетралогії 
«Джури», зумів втілити динамічний і захопливий 
сюжет, створити самобутні образи, правдоподібно 
відбити події української історії кінця ХV ст.

Аналіз досліджень. Аналіз особливостей 
хронотопу дороги здійснювався на основі кон-
цепції взаємозв’язку часових і просторових від-
носин у художньому творі М. Бахтіна, Ю. Лот-
мана, В. Топорова, І. Меркулової, Л. Ноздріної, 
П. Повалко та ін. Творчістю В. Рутківського у 
сучасному українському літературному процесі 
цікавилися такі українські літературознавці, як 
О. Гаврош, Л. Романенко, У. Баран, Н. Марченко, 
зокрема Л. Романенко простежила художню транс-
формацію образу козака-характерника у тетралогії 
«Джури» (Романенко, 2015), М. Васильєва звер-
нулася до філософського осмислення історичних 
подій у цій тетралогії (Васильєва, 2018), Т. Мака-

рова на прикладі «Джур» дослідила «процес фор-
мування патріотичних рис у свідомості дитини та 
її здатності до дорослих і відповідальних вчинків» 
(Макарова, 2013: 135), однак в українському літе-
ратурознавстві вивчення особливостей часопрос-
торової організації історико-пригодницьких творів 
В. Рутківського не актуалізовано.

Мета статті – дослідити специфіку хронотопу 
дороги у романі В. Рутківського «Джури козака 
Швайки», з’ясувати сюжетотвірну, характероло-
гічну, онтологічну та символічну функції такої 
форми часопросторових відносин, висвітлити 
значення хронотопу дороги для розуміння еволю-
ції головних героїв Санька та Грицика.

Виклад основного матеріалу. Дослідники 
хронотопу дороги говорять про горизонтальну та 
вертикальну площини його траєкторії у творі: у 
першому випадку йдеться про реальний шлях по 
землі, у другому – про внутрішній розвиток, зрос-
тання душі, долання внутрішніх перешкод, ево-
люцію людини. «Характеристика шляху включає 
в себе такі поняття, як прямий або звивистий, кри-
вий, шлях виявляє зв’язок із “правдою – кривдою” 
у міфопоетичній свідомості; широкий або вузький 
шлях (битий шлях, неходжені стежки, широкими 
вратами тощо). У культурній свідомості міфоло-
гема шляху представляється метафоричним вибо-
ром лінії поведінки (праведний – неправедний 
шлях, недолугий, безпутний тощо), релігії (Ісус 
як персоніфікований шлях: “Я дорога, і правда, 
і життя; ніхто не приходить до Отця, як тільки 
через Мене” (Іоанн XIV: 5–6)), долі, фатуму, при-
значення» (Чернухіна). У такому вже традицій-
ному трактуванні хронотоп дороги використовує і 
В. Рутківський у «Джурах козака Швайки». У книзі 
зазначена форма часопросторових відносин вико-
нує сюжетотвірну роль – роман побудовано на 
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мандрівці друзів Санька та Грицика, змушених 
тікати з рідної Воронівки через гнів пана Кобиль-
ського за їхню витівку, однак прагнення друзів 
вирватися з обжитого середовища пов’язане не 
тільки з цілком прагматичним бажанням запобігти 
загрозі смерті – перша зустріч із героями відбува-
ється, коли вони приходять подивитися на воро-
нівських хлопців, котрі вирушають козакувати, 
що можна потрактувати як обряд їхньої ініціації: 
«У Воронівці так повелося здавна: як тільки висі-
вали в землю зерно, найметкіші хлопці збивалися 
у ватагу і йшли у дніпровські плавні полювати на 
звіра чи ловити рибу. Раніше це називалося здо-
бичництвом. А тепер, хоча хлопці займаються все 
тим же, чомусь називається козакуванням» (Рут-
ківський, 2016: 14). Козакування постає випробо-
вуванням фізичної сили, сміливості, кмітливості 
молодих людей, їхньої витривалості у чужому, 
невідомому, не обжитому світі та свідчить про 
настання повноліття, а звідси – про зміну соціаль-
ного статусу, тому Грицик, котрого козакувати не 
взяли, сприймає відмову зі сльозами.

Герої роману все ж таки змушені вирушити у 
дорогу, оскільки втратили дім. У Санька не стало 
дому, з яким асоціюється затишок, обжитість, 
захищеність, те, що М. Еліаде називає «ідеаль-
ним Всесвітом» – облаштованим, освоєним, своїм 
(Еліаде). Грицик же росте сиротою, по черзі живе 
в усіх воронівців, бо «ні хати, ні матері з батьком 
не лишилося. Ще з позаминулої осені, коли зне-
нацька наскочили татари…» (Лотман, 1988: 332). 
Тож в обох героїв гармонійний та освоєний світ 
зруйновано. На думку того ж М. Еліаде, з утра-
тою дому людина позбавляється своєї «онтоло-
гічної» субстанції, розчиняється в хаосі (Рутків-
ський, 2016: 282), тому Санько і Грицик повинні 
відновити свій Всесвіт, шукати новий дім. Заува-
жимо, що і Швайка, котрий допомагає хлопцям від 
початку шляху, стає їхнім наставником, уводить 
їх у новий світ, також лишився без дому: «Он там 
його хата була, за воронівською кам’яною горою. 
Була та загула. І тепер його хатою став увесь 
білий світ – від Канева до Кафи, від Переяслава 
до Хаджибея…» (Рутківський, 2016: 36). В образі 
Швайки хронотоп дороги яскравіше реалізується 
через мотив пошуку, погоні, втечі, переслідування.

За допомогою часопростору дороги В. Рутків-
ський показує еволюцію двох друзів, коли нещодавні 
сільські хлопчики дорослішають, перетворюються 
на юнаків, котрі розвивають надзвичайні таланти. 
Про незвичайні здібності хлопців автор згадує вже 
на початку знайомства з ними: Санько нікому не 
розповідає про свою здатність «подумки віддавати 
накази й прохання» (Рутківський, 2016: 13), а Гри-

цику завжди «треба кудись бігти, щось розізна-
вати» (Рутківський, 2016: 14), він знає все про всіх. 
Обоє зайняті не своєю справою – Санько практикує 
свій дар на курчатах, а Грицик, який, за переконан-
ням воронівців, ніколи не стане гарним пастухом, 
нудиться, випасаючи воронівську череду. Тож для 
розвитку своїх талантів ворожбита й характерника-
вивідника їм слід вирушити у путь, під час якого 
вони зустрічають діда Кудьму і Швайку, котрі допо-
магають усвідомити свою унікальність, своє місце 
у світі, свою належність до певної спільноти, тобто 
сформувати свою ідентичність.

У розумінні Ю. Лотмана поняття «дорога» і 
«путь» («шлях») не синонімічні: «“Дорога” – певний 
тип художнього простору, “шлях” – рух літератур-
ного персонажа у цьому просторі. “Шлях” є реаліза-
ція (повна або неповна) або не-реалізація “дороги”» 
(Рутківський, 2016: 290). У такому трактуванні 
шлях хлопців метафоризується до вибору життє-
вого шляху – лінії духовної поведінки, морального 
вибору, звідси цінність шляху полягає не в доланні 
простору дороги, а в самому шляху, увідповідненні 
свого «Я», свого життя із внутрішнім станом. Через 
малий вік вони не можуть сформулювати мету свого 
шляху й, відповідно, конкретну дорогу, якою слід 
іти. Друзів скеровує дід Кудьма, являючись їм уві сні: 
«І чи то він вже заснув, чи ще ні – але нараз перед 
його очима зринула постать білобородого діда. <…> 
Дідові вуста щось шепотіли до Санька, проте він не 
міг розібратися, що саме. А коли постать відпливла 
в далеч, Санько раптом побачив себе і Грицика на 
трав’янистій купині, котру повільно зносила вниз 
дніпрова течія. А попереду виднівся острів. Санько 
його ніколи не бачив, але чомусь знав, що ост-
рів цей носить назву Кам’яного…» (Рутківський, 
2016: 59). Щоб дістатися наміченого, дорога опа-
новується хлопцями різними способами – спершу 
вони йдуть пішки, та, зрозумівши небезпеку такого 
пересування, роблять пліт із гілля й очерету (такий 
самий, який Санько побачив уві сні), а зустрівшись 
зі Швайкою, пересідають на коня.

Легкість, із якою хлопці вирушають у путь, 
постійне прагнення долати простір відіграє харак-
терологічну роль, оскільки зацікавлення доро-
гою і пригодами вказує на відкритість друзів до 
зовнішнього світу, на прагнення пізнати світ, на 
бажання внутрішніх змін.

Друзі нагадують сміливих, сильних духом казко-
вих героїв, котрі, успішно пройшовши через низку 
випробувань, отримують винагороду, – з одного 
боку, вони віднаходять самих себе, визначаються з 
цілепокладанням свого життя, а з іншого – підно-
сяться соціально, змінюють свій статус із малечі, на 
яку в селі не звертають увагу, до джур, про котрих 
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із повагою відгукуються козаки. Повернення хлоп-
ців у село автор описує так: «Зустрічати їх збіглася 
ледь не вся Воронівка. У селі були чомусь певні, 
що ні Грицика, ні Санька вже давно немає в живих. 
А тут на тобі – приїхали такі гарні хлопці в кожуш-
ках, у нових чоботях і на власних конях. Спражні 
тобі паничі, а не звичайні воронівські хлопці!

Однолітки хвостом бігали за Грициком, ловили 
кожне його слово. Всі воронівські дівчатка потайки 
закохалися в нього» (Рутківський, 2016: 268).

Аналізуючи концепт «шлях-дорога» як клю-
човий у народній чарівній казці, що виконує 
сюжетотвірну й виховну функції, К. Остров-
ська зазначає: «<…> шлях-дорога для казкового 
героя – його доля, і вибираючи, яким шляхом йти, 
а головне – як іти обраним шляхом, герой про-
ходить головне випробування у своєму житті, за 
що отримує або нагороду, або покарання» (Ост-
ровська, 2018), однак, на відміну від обов’язкової 
кінцевості шляху в чарівній казці, випробування 
героїв В. Рутківського не закінчуються з остан-
ньою сторінкою роману. Якщо початок шляху 
у творі чітко визначений, то кінцева точка зали-
шається невизначеною. Однакова назва третьої 
частини й останньої глави – «Джури вирушають 
у дорогу», відкритий фінал роману засвідчують, 
що остаточна мета шляху хлопців не досягнута, 
перед ними відкриваються нові можливості реа-
лізації: «Швайка з джурами виїхав у дорогу над-
вечір. Далека вона стане їм чи близька – ніхто не 
знав. Спокійна чи небезпечна – теж ніхто не знав. 
Тож козаки стояли й дивилися їм услід, аж поки 
Швайка з джурами щезли за древньої могилою» 
(Рутківський, 2016: 332).

Л. Ноздріна переконана, що хронотоп допомагає 
«правильно декодувати зашифровану в тексті “кар-
тину світу” автора», а отже, дозволяє «художньому 
тексту здійснювати одну з найважливіших завдань 
мистецтва – бути засобом пізнання» (Ноздрина, 
2009). В. Рутківському вдалося показати процес 
формування козацьких загонів, котрі охороняли пів-
денно-східні кордони Великого князівства Литов-
ського від спустошливих набігів татар. Сюжетний 
час роману охоплює рік – із березня 1487 р. до 
середини 1488 р. Саме на цей період припадають 
перші згадки в історичних джерелах про козаків. 
Спершу чоловіки центральної України ходили на 
промисли – полювали, рибалили, займалися видо-
бутком солі, охороняли кордон із Кримським хан-
ством, із часом невеликі ватаги організовувалися, 
збивалися у загони, зводили укріплені фортеці.

На думку І. Меркулової: «Серед не менш важ-
ливих моментів, пов’язаних із хронотопом дороги, 
необхідно відзначити його особливу значимість у 

системі метафоричного мислення. Людська сві-
домість з опорою на хронотоп дороги вибудовує 
модель світобудови, репрезентуючи у метафорах 
шляху свої знання про навколишній світ, людське 
суспільство, уявлення про самого себе, своє місце 
у соціальному бутті, процеси пізнання, творчості, 
праці (звідси метафори Шлях пізнання, Шлях праці, 
Шлях гріха тощо)» (Меркулова, 2006). Крім метафо-
ризації хронотопу дороги як життєвої долі головних 
героїв, у романі спостерігаємо перенесення часо-
простору дороги на інший смисловий рівень – істо-
ричного шляху України, яка вступає в новий істо-
ричний період – доби, коли провідною верствою 
населення стає козацтво. Автор вибудовує просто-
рово-часову перспективу, де час людського життя 
увіходить у час історичний. Таким чином проявля-
ється символічна функція аналізованого хронотопу.

Локусами, на які накладається час у романі, є 
плавні, острови й пороги на Дніпрі та степ. Перші 
три послідовно пов’язуються із козацтвом, остан-
ній – із ординцями, наприклад: «Степняки були 
певні своєї сили в чистому полі. Вони звикли 
битися гуртом і на конях. А в плавнях гірше – там 
конем не проїдеш, і плече товариша не відчуєш. 
Це позбавляло татар їхнього звичного завзяття. До 
того ж, не було під ногами й твердої землі. Замість 
неї пругко й підозріло погойдувалися торф’яники, 
що межували з привабливо зеленими мочарами. 
Та варто лише ступити на них – і нещасний уже 
ніколи не побачить білого світу» (Рутківський, 
2016: 318); або: «Замовкли козаки. Мовчали і не 
знали, що такі ж розмови точаться по всіх дні-
провських плавнях та байраках. Від лісової Десни 
і аж за гримкітливими дніпровськими порогами. 
Мовчала Україна. Наслухала невимовлене ще 
слово» (Рутківський, 2016: 217).

Між локусами «курсують» Санько та Гри-
цик, зустрічаючи на своєму шляху представників 
різних національностей і соціальних груп. Про 
нерозривний зв’язок хронотопу дороги з мотивом 
зустрічі М. Бахтін писав: «Тут можуть випадково 
зустрітися ті, хто нормально роз’єднаний соці-
альною ієрархією та просторовою відстанню, тут 
можуть виникнути будь-які контрасти, зіткнутися 
та переплестися різні долі. Тут своєрідно поєд-
нуються просторові та часові низки людських 
доль і життів, ускладнюючись і конкретизуючись 
соціальними дистанціями, які тут долаються» 
(Бахтін, 1975: 392). На сторінках у єдине ціле 
об’єднуються три покоління українців. Найстарше 
представлено дідами Кібчиком і Кудьмою, які 
виступають носіями практичного та сакрального 
знання. Замолоду вони козакували під Каневом, 
згодом разом виховували вовченят, котрих відда-
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вали козакам на службу. Потрапивши у плавні, дід 
Кібчик учить молодих козаків плести сіті, варити 
смачний куліш, а згодом – і хитрощам виживання 
та протистояння татарам. Для В. Рутківського 
цей персонаж уособлює мудрість, маючи вели-
кий досвід, він наставляє козаків. Наслідуючи 
біблійну традицію, автор роману подекуди при-
мушує діда розмовляти метафоричною мовою. 
Так, обговорюючи ситуацію, що склалася на укра-
їнських землях, Кібчик наголошує: «Справа не в 
гілці. <…> Вогонь був готовий спалахнути, от 
що! А березова гілка чи соснова – один біс.

– Щось ви, діду, знову загадками почали гово-
рити, – сказав Байлем.

– Та які там у чорта лисого загадки? Ти що – не 
бачиш, що Україна не сьогодні-завтра готова спа-
лахнути, як оце багаття? Біда лиш у тім, що все 
сирі гілки трапляються» (Рутківський, 2016: 217). 
Тож саме дід Кібчик виступає одним із ініціаторів 
і активною дійовою особою в об’єднанні розріз-
нених козацьких ватаг для захисту українців від 
татарських нападів.

Загадковий дід Кудьма вміє заворожувати, лікує 
людей і тварин, передбачає майбутнє. Хоч його 
активність не така наочна, проте, зі слів Кібчика, 
Кудьма усвідомлює місійність свого життя – він 
робить усе, щоб допомогти козакам зорганізуватися.

Друге покоління – найбільш чисельне – пред-
ставлено Швайкою, Вирвизубом, Мациком, Бай-
лемовим Василем, нащадком старокняжого дру-
жинника Остапом Коцюбою та іншими козаками. 
За один рік вони змогли переконати багатьох 
чоловіків із Воронівки, Яворова, Канева, Переяс-
лава у необхідності захисту українських земель, 

об’єднатися та звести укріплений табір (прообраз 
Січі), навчитися воєнної справи тощо.

Третє покоління козаків втілено у Санькові, 
Грицику, Демкові Дурній Силі, кожен із яких уосо-
блює ворожбицтво, характерництво й вивідництво 
та фізичну силу, чим згодом славитимуться козаки. 
Згуртовані однією метою, представники трьох 
поколінь українців змогли дати гідну відсіч тата-
рам. Показовим у цьому плані є розмірковування 
очільника татарського війська – лютого Саїд-мурзи: 
«Очевидним будо лише одне – в плавнях з’явилася 
сила, з якою ординцям Саїда-мурзи не впоратися. 
Потрібна була допомога інших мурз, а, можливо, й 
самого кримського хана» (Рутківський, 2016: 327).

Висновки. В історико-пригодницькому романі 
В. Рутківського «Джури козака Швайки» хро-
нотоп дороги підкреслює ідею історизму, зміну 
циклічного мислення (вирушати на здобичництво 
щовесни) на лінеарне (виокремлення зі спільноти 
рівних групи людей організованої військової сили, 
що усвідомлює своє призначення у справі захисту 
території, тобто структурування суспільства за 
новим принципом). Метафоризація дороги як жит-
тєвого шляху головних героїв твору розширюється 
до метафоризації цієї форми часопросторових від-
носин як вибору історичної долі України, тобто 
формування ідентичності Грицика та Санька пере-
носиться на обрання вектору історичного руху. 
Хронотоп дороги допомагає осягнути основну 
думку твору – тільки у зв’язку поколінь україн-
ських козаків можливий захист рідної землі, вибо-
рювання незалежності. Таким чином, хронотоп 
дороги виконує у романі сюжетотвірну, онтоло-
гічну, характерологічну та символічну функції.
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ЛІНГВІСТИЧНІ ЗАСОБИ СТРАТЕГІЇ ВЖИВАННЯ МАРКЕРІВ 
ГРУПОВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ ДЖО БАЙДЕНА

Ввічливість є важливим чинником, що підвищує ефективність комунікації. Автори статті розглядають феномен 
ввічливості в контексті теоретичних положень Пенелопи Браун і Стівена Левінсона, які пов’язують лінгвістичну 
ввічливість з поняттям «обличчя», інтродукованим у соціологію Ервіном Гоффманом. Вчений осмислює «обличчя» як 
уявлення індивідуума про самого себе, яке залежить від нормативної поведінки певного суспільства, а також умов, 
у яких відбувається комунікація. Відповідно до «позитивного» чи «негативного обличчя» Браун та Левінсон пропону-
ють низку стратегій ввічливості, зокрема, десять стратегій негативної ввічливості, що асоціюються з соціальною 
дистанцією, та п’ятнадцять стратегій позитивної ввічливості, спрямованих на створення дружньої атмосфери та 
близькості в спілкуванні. Зазначені стратегії реалізовуються за допомогою мовленнєвих засобів.

Стаття окреслює лінгвістичні аспекти такої стратегії позитивної ввічливості, як вживання маркерів гру-
пової ідентичності у політичному дискурсі Джо Байдена. Результати цього дослідження демонструють, що 
президент США використовує лінгвістичні засоби, визначені Браун та Левінсоном як «групова кодова мова». 
Задіяння «групової кодової мови» може бути проілюстровано насамперед групою звертань, виражених скоро-
ченими та повними антропонімичними формами, що є ознакою інтимізованої атмосфери та дружнього став-
лення Байдена до адресата. Значна роль у скороченні дистанції між комунікантами також належить сленговій 
лексиці та еліпсису. Окреслений вибір лінгвістичних засобів дозволяє Джо Байдену підкреслити його належ-
ність, а також інтерв’юера та аудиторії до однієї групи, що усуває дистанцію у спілкуванні та створює друж-
ню й близьку атмосферу спілкування попри те, що політичному дискурсу традиційно притаманні такі риси, як 
інституційність і дотримання певної дистанції між інтерв’юером та інтерв’юйованим.

Автори статті сподіваються, що результати цього дослідження можуть бути внеском до вже наявних 
знань щодо ввічливості в лінгвістичному аспекті, особливо у перспективі прагматичної компетенції взагалі. 

Ключові слова: ввічливість, «обличчя», стратегія, позитивна ввічливість, негативна ввічливість, 
лінгвістичний засіб.
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LINGUISTIC MEANS OF THE STRATEGY “USE IN-GROUP IDENTITY 
MARKERS” IN JOE BIDEN’S POLITICAL DISCOURSE 

Politeness is a very important factor than enhances the effectiveness of communication. The authors of the article 
approach this phenomenon from the perspective of Penelope Brown and Stephen Levinson who associate politeness with the 
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concept of “face” introduced into sociology by Erving Goffman. The researcher defines “face” as an individual’s public self-
image which depends on the behavioral code of a particular society as well as the circumstances the communication takes 
place in. In accordance with either “positive” or “negative” face Brown and Levinson offer a set of strategies of politeness, 
in particular, ten strategies of negative politeness associated with social distance and fifteen strategies of positive politeness 
aimed at creating a friendly atmosphere and closeness. The strategies in question are realized through linguistics means. 

This study attempts to outline linguistic aspects of the strategy of positive politeness termed as “Use in-group identity 
markers” and used in Joe Biden’s political discourse. The results of this research show that the US president employs linguistic 
means defined by Brown and Levinson as ‘in-group code language’. Switching into this ‘in-group code language’ can be 
illustrated, in the first place, by direct address including contracted and full anthroponimical forms, which is a sign of intimate 
atmosphere and Biden’s friendly attitude to the addressee. A significant role in cutting the distance between communicators 
in Biden’s political discourse also belongs to slang words and ellipsis. Such a choice of linguistic means enables Joe Biden 
to emphasize that he himself, the interviewer and the audience belong to the same group, thus eliminating the distance in 
communication and creating a friendly and close atmosphere of the interview despite the fact that political discourse is 
traditionally regarded as institutional and maintaining a certain distance between the interviewer and the interviewee.

The authors of this article hope that findings of this research paper may be used to add to the existing knowledge on 
the interrelationship between politeness and linguistics, particularly, in the area of pragmatic competence in general.

Key words: politeness, “face”, strategy, positive politeness, negative politeness, linguistic means.

Постановка проблеми. Сучасні процеси зде-
більшого характеризуються посиленням тенден-
цій глобалізації та демократизації на противагу 
патерналістському підходу до державного управ-
ління. Ключову роль у процесі перетворення 
політичної волі на соціальну дію відіграє мова, 
причому все більшого значення набувають мож-
ливості відкритої дискусії щодо низки питань сус-
пільно-політичного життя у таких різноманітних 
дискурсах, як ток-шоу, прес-конференція, бри-
фінг, політичне інтерв’ю тощо. Учасники кому-
нікативного процесу не тільки мають можливість 
висловити власну точку зору щодо процесів, що 
відбуваються в масштабі цілої країни, міжнарод-
ного об’єднання або організації, а й долучитися 
до окреслення сутнісних геополітичних та еконо-
мічних векторів діяльності людства.

Загальновизнаним є той факт, що вербально 
транслюється досить незначна частина інфор-
мації (за різними джерелами, від 10% до 35%), 
проте, на нашу думку, суттєвим фактором, покли-
каним підвищити ефективність саме вербальної 
комунікації, є феномен лінгвістичної ввічливості.

Аналіз досліджень. Наукове осмислення ввіч-
ливості широко репрезентовано в дослідженнях 
вітчизняних вчених, а також лінгвістів постра-
дянського та зарубіжного простору. Так, Р. Барт 
і Е. Гофман вивчали соціологічні та філософські 
аспекти проблеми ввічливості. Ввічливу пове-
дінку в міждисциплінарному рівні репрезенто-
вано в академічній літературі таких дослідників, 
як Ю. Гу, Г. Каспер, К. Крісті, Л. Мао, Р. Лакофф, 
Дж. Ліч, Р. Уоттс. Як етична норма ввічливість 
студіюється в наукових розвідках В. Гольдіна, 
В. Карасика, Н. Формановської та інших. Дослід-
ники П. Браун і С. Левінсон окреслюють лінгвіс-
тичну ввічливість в контексті теорії «збереження 
обличчя» та стратегій негативної та позитивної 

ввічливості. Мовленнєвий аспект ввічливості 
пов’язаний з дослідженнями О. Малої, І. Морозо-
вої та інших вчених, які розглядають цю категорію 
в різноманітних дискурсах і жанрах. Проте спе-
цифіка вербалізації стратегій і тактик позитивної 
ввічливості, зокрема стратегії вживання маркерів 
групової ідентичності в дискурсі, представленому 
політичним інтерв’ю президента Джо Байдена, 
досі не було досліджено, що свідчить про своєчас-
ність і актуальність нашого дослідження.

Отже мета статті – дослідити лінгвістичні 
засоби, що реалізовують стратегію вживання мар-
керів групової ідентичності в політичних інтерв’ю 
діючого президента США Джо Байдена.

Виклад основного матеріалу. Поштовхом до 
вивчення ввічливості в міжкультурному та пси-
хологічному аспектах стала публікація американ-
ських вчених П. Браун та С. Левінсона Universals 
in language usage: politeness phenomena (1978), де 
було репрезентовано теоретичні засади вивчення 
форм ввічливого спілкування, а також хрестома-
тійна монографія Politeness: Some universals in 
language usage (1987), що розкриває найбільш 
впливову сьогодні теорію лінгвістичної ввіч-
ливості. Дослідження П. Браун та С. Левінсона 
ґрунтуються на розмовних ситуаціях, які узагаль-
нюються на основі емпірично досліджуваних уні-
версалій дискурсу та інтеракції.

Центральним поняттям теорії лінгвістичної 
ввічливості П. Браун і С. Левінсона є «обличчя» 
на позначення репутації (the public self-image), 
яке було запозичено вченими з теоретичних 
основ соціопсихології Е. Гофмана, який осмис-
лює зазначене поняття як субстанцію, що виявляє 
свою присутність у потоці мовленнєвої взаємо-
дії. Задля забезпечення ефективного спілкування 
співрозмовники мають бути зацікавлені в збере-
женні власного «обличчя» та «обличчя» свого 
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партнера. Залежно від оцінки ризика «втрати 
обличчя» мовець вирішує здійснити «загрозли-
вий акт» (face-threatening act (FTA)) експліцитно 
(on-record), імпліцитно (off-record) або не здій-
снювати його взагалі (Brown & Levinson, 1987: 58).

У теорії лінгвістичної ввічливості П. Браун і 
С. Левінсона виокремлюють «негативне обличчя» 
(Negative Face), тобто бажання мати свободу дій, 
бути незалежним, недопущення втручання зі сто-
рони; та «позитивне обличчя» (Positive Face), або 
бажання бути бажаним іншими. Ці «обличчя» спів-
відносяться з такими стратегіями ввічливості, як:

1. Пряма стратегія (bald on record) – мовець 
не намагається мінімізувати загрозу «обличчю» 
слухача (зазвичай використовується, коли мовець 
володіє більшою владою);

2. Непряма стратегія (off-record) – мовець 
намагається уникнути актів, що загрожують 
«обличчю» слухача, за допомогою натяків та імп-
лікацій з метою спонукання слухача здогадатися 
самому про те, що хоче мовець;

3. Стратегії позитивної ввічливості (positive 
politeness) – мовець визнає право слухача на 
повагу до його «обличчя» та стверджує дружність 
і взаємність їх відносин;

4. Стратегії негативної ввічливості (negative 
politeness) – мовець визнає «обличчя» співрозмов-
ника, але при цьому враховує, що на це «обличчя» 
здійснюється певний вплив, що загрожує свободі 
його волевиявлення та зумовлює застосування 
таких стратегій, які сприяють зменшенню поді-
бного збитку (Brown & Levinson, 1987: 69–70).

Дослідники П. Браун та С. Левінсон виокрем-
люють 15 стратегій позитивної ввічливості:

1. Стратегія приділення уваги бажанням і 
потребам мовця: «Помічай, приділяй увагу слу-
хачу» (Notice, attend to H);

2. Стратегія перебільшення дружнього став-
лення: «Перебільшуй (інтерес до слухача)» 
(Exaggerate);

3. Стратегія підкреслення власної цікавості до 
адресата: «Підсилюй інтерес до слухача» (Intensify 
interest to H);

4. Стратегія вживання маркерів групової іден-
тичності: «Використовуй маркери внутрішньогру-
пової належності» (Use in-group identity markers);

5. Стратегія прагнення комунікативної згоди: 
«Прагни згоди» (Seek agreement);

6. Стратегія уникнення незгоди: «Уникай 
незгоди» (Avoid disagreement);

7. Стратегія маніфестації спільності з адреса-
том: «Припускай, створюй, заявляй про спільні 
інтереси» (Presuppose, raise, assert common 
ground);

8. Стратегія жартування: «Жартуй» (Joke);
9. Стратегія ствердження та стурбованості 

мовця щодо потреб слухача: «Стверджуй, при-
пускай знання і стурбованість мовця щодо потреб 
слухача» (Assert or presuppose S’s knowledge of and 
concern for H’s wants);

10. Стратегія пропонування та обіцянки: «Про-
понуй, обіцяй» (Offer, promise);

11. Стратегія створення оптимістичної атмос-
фери: «Будь оптимістичним» (Be optimistic);

12. Стратегія залучення до спільної діяльності 
мовця і слухача; «залучай до діяльності і мовця, і 
слухача» (Include both S and H into activity);

13. Стратегія зацікавлення взаємодією: «Повідо-
мляй або питай про причини» (Give or ask for reasons);

14. Стратегія припущення або ствердження 
спільності: «Припускай або стверджуй взаєм-
ність» (Assume or assert reciprocity);

15. Стратегія задоволення потреб слухача: 
«Задовольняй потреби слухача» (Give gifts to H) 
(Brown & Levinson, 1987: 131).

Cлід зазначити, що стратегія вживання мар-
керів групової ідентичності є найпоширенішою 
в політичних інтерв’ю Джо Байдена. Основною 
метою використання цієї стратегії є позиціону-
вання мовця та слухача як єдиного цілого, вна-
слідок чого дистанція між комунікантами ско-
рочується. Як інтерв’юер, так і інтервюйований 
виявляють бажання зменшити дистанцію у спіл-
куванні та створити дружелюбну атмосферу. До 
лінгвістичних засобів, які слугують індикато-
рами імплементації стратегії вживання маркерів 
групової ідентичності, П. Браун та С. Левінсон 
відносять насамперед звертальні форми, які від-
дзеркалюють не тільки відношення того, хто спіл-
кується з адресатом, а й також містять інформацію 
про того, хто говорить, зокрема його виховання, 
вміння поводитися й соціальне становище (Brown 
& Levinson, 1987 : 106).

Попри формалізований характер політич-
ного інтерв’ю, яке передбачає дотримання пев-
ної дистанції з інтерв’юером, Джо Байден вияв-
ляє бажання скоротити останню з журналістом 
Джорджем Стефанопулосом і використовує повну 
форму антропонімічного звертання George:

(1) GEORGE STEPHANOPOULOS: So you’re 
for that reform? You’re for bringing back the talking 
filibuster?

JOE BIDEN: I am. That’s what it was supposed 
to be. Look, I think – don’t hold me to the numbers, 
George, but I think between 1960 and 2000 (4).

Зазначена тенденція постерігається також 
і в інших політичних інтерв’ю Джо Байдена, 
наприклад :
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(2) NORAH O’DONNEL: And you think it’s a 
good idea to raise taxes when the economy is in dire 
straights?

JOE BIDEN: Depending who you’re raising 
them on. Look, Norah, if you’re raising them on 
somebody who’s making a billion dollars a year, it’s 
not a problem that they pay 39.6%, which everybody 
should pay, raise another $90 billion (5);

(3) JOE BIDEN: Look, I was against – Oh, I’m 
sorry, Joe.

JOE KERNEN: No, I’m sorry, sir. Go ahead (8);
(4) BIDEN: Quite frankly, Jake, it’s hard to tell 

how much it's complicated (7).
Окрім антропонімічних форм звертання, у 

політичному дискурсі Джо Байдена ідентифіко-
вані випадки вживання під час звернення скороче-
них форм слів на позначення професій, зокрема:

(5) LEMON: I want to get to Dr. Nicole Baldwin. She’s 
a pediatrician and a Republican. Dr. Baldwin, go ahead.

BIDEN: Doc, how are you? (8).
У дискурсивному епізоді (6) Джо Байден вико-

ристовує лексичну одиницю молодіжного сленгу 
man (у перекладі з англійської близьке до значення 
слів «приятель», «друже») під час звернення 
до відомого американського журналіста Ендрю 
Росса Соркіна у відповідь на його запитання 
щодо сплати податків корпораціями. Додатковим 
мовленнєвим індикатором приналежності комуні-
кантів до однієї групи та відсутності дистанції у 
спілкуванні також виступає неформальна лексика, 
репрезентована дієсловами сome on та get real:

(6) ANDREW ROSS SORKIN: But what about 
corporations?

VICE PRESIDENT JOE BIDEN: Tell me, tell me 
how much, tell me how many people are investing that 
tax break they had in new jobs? Give me your numbers, 
man. Come on, let’s get real. People are hurting (8).

Багаточисельними в політичному дискурсі 
Джо Байдена є випадки, коли політик реалізовує 
стратегію вживання маркерів групової ідентич-
ності за допомогою скороченої дієслівної форми 
gonna (повна форма is / am /are going to V0), вжи-
вання якої у стверджувальних і заперечувальних 
реченнях також сприяє елімінації дистанції між 
комунікантами та засвідчує їх приналежність до 
однієї групи:

(7) GEORGE STEPHANOPOULOS: So what 
price must he (Vladimir Putin) pay? JOE BIDEN: 
The price he’s gonna pay we’ll – you'll see shortly. 
I’m not gonna… I’m not gonna announce what I'm 
doing, but he’s gonna understand that (4);

(8) JOE BIDEN: Things were gonna change. And 
I insisted on several things. Number one, we held 
accountable all the people in that organization (4);

(9) GEORGE STEPHANOPOULOS: It’s going to 
take some time though to get those policies in place 
again. Do you have to say quite clearly, “Don’t come”?

JOE BIDEN: Yes. I can say quite clearly don't 
come over. And the process of getting set up, and it’s 
not gonna take a whole long time, is to be able to 
apply for asylum in place. So don't leave your town 
or city or community. We’re gonna make sure we 
have facilities in those cities and towns run by DHS 
and also access with HHS, the Health and Human 
Services, to say you can apply for asylum from where 
you are right now (4).

Непоодинокими у політичному дискурсі Джо 
Байдена є випадки використання скороченої 
форми a lotta (повна форма a lot of ), що також 
демонструє бажання чинного президента Сполу-
чених Штатів наблизитись до аудиторії та бути 
зрозумілим для кожного її члена. Максимальне 
скорочення дистанції між комунікантами відчува-
ється у разі повторення зазначеної лексичної оди-
ниці неформальної спрямованості. Наприклад:

(10) JOE BIDEN: Show me what you need. I’ll get 
contractors down there. We’ll put in the street lights for 
you, because there’s a lotta corruption down there (7);

(11) JOE BIDEN: There’s enough vaccine – 
I we – we’ve been able to purchase enough vaccine, 
George, with a lotta – a lotta heavy liftin’ for over six 
hundred – well over 600 million doses to take care of 
more than 300 million Americans, some of ‘em single 
dose (7) ;

(12) JOE BIDEN: But I start with the presumption 
it takes a lotta courage for a woman to come forward. 
Some are not – anyway, takes a lotta courage to come 
forward (7).

Слід зазначити, що стратегія вживання мар-
керів групової ідентичності також реалізується 
за допомогою сленгових одиниць, зокрема hell, 
damn та інших, спрямованих на емоційне забарв-
лення мовлення Джо Байдена, засвідчуючи його 
бажання бути «своїм» серед аудиторії.

У наукових роботах сленг зазвичай окреслю-
ється як специфічний периферійний лексичний 
пласт, що знаходиться за межами як літератур-
ного розмовного мовлення, так і за межами діа-
лектів загальнонаціональної англійської мови. За 
В. Хомяковим, сленг, притаманний певному часо-
вому періоду, є динамічним, поширеним та зрозу-
мілим у середовищі живого розмовного мовлення 
(Хомяков, 2009: 57–58)

Дослідники П. Браун та С. Левінсон вважають 
сленг, діалектні слова, жаргон, місцеву терміно-
логію своєрідним мовним кодом – ‘in-group code 
language’ (Brown & Levinson, 1987: 107), який 
уможливлює виявлення приналежності комуні-
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кантів до однієї групи. Саме жаргонні та діалектні 
слова виявляються зрозумілими для комунікантів 
та демонструють їх рівність, що сприяє еліміна-
ції інтерперсональної межі у спілкуванні. Юрій 
Волошин також зазначає, що сленг є наслідком 
кодифікації національної мови та слугує індика-
тором можливого розвитку мови у майбутньому 
(Волошин, 2000: 22).

На нашу думку, чинний президент США вико-
ристовує в інтерв’ю певні сленгові елементи з 
метою наближення до звичайних верств насе-
лення, які складають значну кількість виборців у 
США. Прикладами використання Джо Байденом 
стратегії вживання маркерів групової ідентич-
ності слугують такі дискурсивні епізоди політич-
них інтерв’ю Байдена:

(13) NORAH O’DONNEL: Let’s turn to the 
impeachment trial. President Trump’s impeachment 
trial. If you were still a senator, would you vote to 
convict him?

JOE BIDEN: Look, I ran like hell to defeat him 
because I thought he was unfit to be president (6);

(14) NORAH O’DONNEL: Let me turn to your 
son, Hunter Biden. He has written a memoir – to be 
published in April. So have you read it?

JOE BEIDEN: I have. I’ve only gotten halfway 
through it. I’m so damn proud of him. He has 
enormous talent. He’s a brilliant young man (6).

Політичне інтерв’ю Джо Байдена с Джорджом 
Стефанопулосом набуває характеру майже інти-
мізованої бесіди, коли тема торкається приватного 
життя президента, зокрема перебування собак 
подружжя Байденів Чемпа та Мейджора на тери-
торії Білого Дому. Невимушеність комунікації та 
майже відсутність соціальної дистанції підтвер-
джується такими мовленнєвим засобом, як сленго-
вий вигук yeah у комбінації з лексемами guy, pup :

(15) GEORGE STEPHANOPOULOS: One final 
question. Is Major out of the doghouse?

JOE BIDEN: Yeah – the answer’s yes. Look, 
Major was a rescue pup. Major did not bite someone 
and penetrate the skin. What happens is for – I guess 
what surprised me is the White House itself, living 
there. Every door you turn to, there’s a guy there in a 
black jacket (4).

Іншим поширеним сленговим вигуком, який 
сприяє скороченню дистанції між співрозмовни-
ками, є неформальний емотивний вигук yup:

(16) NORAH O’DONNEL: People want to know 
when things are going to get back to normal.

JOE BIDEN: Yup (5);
У наступному інтерв’ю Джо Байдена з Ендрю 

Росс Соркіним щодо шляхів подолання наслід-
ків COVID-19 політик спрямовує свої зусилля на 

демонстрацію розуміння проблем як робітників, які 
не мають змоги працювати офлайн, так і труднощів 
компаній, що вимушені в умовах пандемії сплачу-
вати податки. Політик використовує фразеологізм 
cough up money, що належить до сленгової лексики 
(to pay or hand something, as money, often reluctantly), 
причому основною функцією зазначеного фразео-
логізму є ідентифікація групової приналежності.

(17) ANDREW ROSS SORKIN: … my question 
to you is, do you believe that companies that get 
bailouts, that don’t keep people employed, should still 
get those bailouts?

VICE PRESIDENT JOE BIDEN: Well, look, the 
taxpayers are coughing up all this money (8).

Дискурсивний епізод (18) також слугує при-
кладом використання Джо Байденом стратегії 
вживання маркерів групової ідентичності зі ско-
роченням дистанції за допомогою різноманіття 
засобів – звернення, репрезентованого нефор-
мальною лексикою pal, вигуку okay, еліптичного 
речення Been here six weeks, скорочених форм іді-
оматичного вислову gimme a break (повна форма 
give me a break) та дієслівної форми gonna come 
(повна форма is going to come):

(18) GEORGE STEPHANOPOULOS: They 
(Republicans) haven’t had that epiphany you said you 
were going to see in the campaign –

JOE BIDEN: No, no. Well, I’ve only been here 
six weeks, pal, okay? Gimme a break. Been here six 
weeks. I think the epiphany’s gonna come in twenty – 
between now and 2022. There’s 78% of the people say 
they support this program. 52% of Republicans (4).

Схожим прикладом використання комбінації 
мовленнєвих засобів, які реалізовують стратегію 
вживання маркерів групової ідентичності, слугує 
дискурсивний епізод політичного інтерв’ю Джо 
Байдена, який на той час перебував на посаді віце-
президента США, щодо сплати податків Інтернет-
компанією Amazon :

(19) ANDREW ROSS SORKIN: Mr. Vice 
President, just following up on that issue. Elizabeth 
Warren has talked about trying to break up Amazon, 
a company that so many Americans have become so 
reliant on providing essential services during this 
pandemic. When you seek to break that company up?

VICE PRESIDENT JOE BIDEN: I think Amazon 
should start paying their taxes. Okay. I don’t think 
any company, I don’t give a damn how they are, 
Lord Almighty, should actually be in a position where 
they pay no taxes and make billions and billions and 
billions of dollars. Number one (8).

У дискурсивному епізоді (19) вживаються такі 
засоби, як неформальний вигук Okay, фразеоло-
гізм give a damn та еліптичне речення Number one.
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Висновки. Як бачимо, стратегія вживання мар-
керів групової приналежності реалізовується в 
політичному дискурсі Джо Байдена засобом звер-
нення до адресата за допомогою групи лінгвістич-
них засобів, а саме: повні та скорочені антропоні-
мічні форми звертання, сленгова лексика, еліптичні 
речення. Вживання зазначених вище засобів спря-

мовано на елімінацію дистанції між комунікан-
тами у політичному дискурсі американського пре-
зидента та свідчить про їх приналежність до однієї 
групи, попри те, що політичному інтерв’ю при-
таманні інституційні риси, які передбачають фор-
мальність спілкування та дотримання певної дис-
танції між інтерв’юером та інтерв’юйованим.
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СТВОРЕННЯ ОБРАЗУ ФЕМІННОСТІ ШЛЯХОМ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ 
КОНЦЕПТУ «КРАСА»

У статті досліджуються особливості створення образу фемінності шляхом вербалізації концепту КРАСА. 
Комплексність підходу до моделювання концепту КРАСА дає можливість здійснити опис його структурно-зміс-
тового наповнення й визначити гендерні особливості його когнітивної організації.

Створення образу фемінності шляхом вербалізації концепту КРАСА має певну структурну організацію, 
представлену єдністю чотирьох виділених нами макросфер: фізичної, духовної, штучної і природної краси. 
Найбільш частотними зафіксовано функціонування фізичної, представленої такими образними парадигма-
ми, як КРАСА – ФІЗИЧНІ ДАНІ; КРАСА – ЕСТЕТИКА ПРИКРАС І ОДЯГУ, і духовної макросфери, утілення 
якої забезпечують образні парадигми КРАСА – ХАРАКТЕР, СОЦІАЛЬНИЙ СТАТУС/ПОХОДЖЕННЯ і КРАСА –  
ВОЛЬОВІ ЯКОСТІ. Найменш частотною з проаналізованих образних парадигм є КРАСА – ІНТЕЛЕКТ. Разом 
із тим її ефектність та експресивність досить високі та здатні імліцитно номінувати «гострий», фаталь-
ний образ привабливої краси. Ознаки зовнішньої привабливості представлено субстантивами. Їх інтенсифі-
кація відбувається за посередництва декількох прикметників у функції означення перед словами, які позна-
чають широке коло об’єктів, явищ і дій, або, досить часто, як предиката, поєднаного з іншими стилістично 
маркованими засобами увиразнення.

Концептуальній макросфері «природна краса» властиве функціонування лексичних одиниць, що становлять 
семантичне поле «природа». Зазначену сферу репрезентовано відносно невеликою кількістю фрагментів, де пере-
важають лексико-семантичні групи на позначення стихій: ВОГОНЬ; ВОДА; ПОВІТРЯ. Крім того, створення 
фемінного образу часто досягається використанням лексичних одиниць, які описують КВІТИ й НЕБЕСНІ ТІЛА.

Концептуальна макросфера штучної краси опосередкована оцінкою якості різноманітних предметів, які є резуль-
татом діяльності людини, де превалюють образні парадигми ОДЯГ і ПРИКРАСИ. Фіксація інваріанта фемінного 
образу забезпечується поєднанням атрибутивних словосполучень, які позначають граційність, ніжність, тендіт-
ність, дієслівною репрезентацією парадигми ОДЯГ, оцінними епітетами й/або метафоричними субстантивами.

Ключові слова: концепт, образ фемінності, образна парадигма, мовні засоби інтенсифікації, концептуальна 
макросфера.
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THE IMAGE OF FEMINITY VERBALIZED THROUGH THE CONCEPT “BEAUTY”

The article studies the ways the image of femininity is verbalized through the concept BEAUTY. The complexity of the 
approach to modeling the concept BEAUTY has made it possible to describe its structural and semantic content as well 
as to find out gender characteristics of its cognitive organization.

The image of femininity, verbalized through the concept BEAUTY, has a certain structural organization, represented 
by the unity of the four macrospheres we have identified: physical, spiritual, artificial and natural beauty. Physical 
macrosphere is the most frequently used, represented by such figurative paradigms as BEAUTY – PHYSICAL 
APPEARANCE; BEAUTY – AESTHETICS OF JEWELRY AND CLOTHES, and the spiritual macrosphere, the embodiment 
of which is represented by figurative paradigms BEAUTY – CHARACTER, SOCIAL STATUS/ORIGIN and BEAUTY – 
PERSONAL QUALITIES. The least frequently used paradigm, of all we analyzed, is BEAUTY – INTELLIGENCE. At 
the same time, it is rather effective and expressive to implicitly nominate a “sharp”, fatal image of irresistible beauty. 
It is nouns that mainly represent different features of attractive appearance. Their semantics is intensified by several 
attributive adjectives, denoting a wide range of objects, phenomena and actions, or quite often by a predicate which 
functions, together with other stylistically marked means of expression.

The conceptual macrosphere of natural beauty is characterized by lexical units that make up the semantic field of 
“nature”. This area is represented by a relatively small number of fragments where predominate lexical and semantic 
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groups denoting the elements: FIRE; WATER; and AIR. In addition, the image of femininity is often achieved through the 
use of lexical units that describe FLOWERS and CELESTIAL BODIES.

The conceptual macrosphere of artificial beauty is denoted by the quality assessment of various objects resulted from 
human activities, where figurative paradigms of CLOTHING and JEWELRY prevail. The invariant of femininity image is 
achieved by combining attributive phrases that express gracefulness, delicacy, tenderness, through verbally represented 
paradigm of CLOTHING, evaluative adjectives and/or metaphorical substantives.

Key words: concept, image of femininity, figurative paradigms, language means of intensification, conceptual 
metaphor.

Постановка проблеми. За широкого розу-
міння концепт уявляється одиницею менталь-
ної діяльності мовної особистості з мультиком-
понентною і різнорівневою організацією, яку 
можна виявити шляхом аналізу мовних засобів 
утілення цього концепту. Звідси цілком природно, 
що дослідження семантики мовних одиниць, що 
об’єктивують концепт, є єдиним засобом кон-
струювання змісту ментального простору мовця, 
власне шляхів вербалізації ним об’єктивної дій-
сності (Schwarz, 1996: 55; Загнітко, 2010: 39).

Убачається цілком закономірним розглядати 
концепт КРАСА як універсальної категорії, як 
невід’ємного атрибуту масової культури, де уяв-
лення про красу культивується, тиражується й, 
зазнаючи постійної еволюції, швидко розповсю-
джується, як засобу, здатного тонко відображати 
національні стереотипи лінгвокультур світу, 
німецькомовної зокрема. 

Аналіз досліджень. Про зацікавленість різ-
ними аспектами цього концепту свідчить низка 
праць (І. Белякова, А. Волкова, В. Дем’янков, 
А. Косенко, Ю. Підгорецька та ін.). Не менш акту-
альним є також гендерно-орієнтовані дослідження 
(Ф. Бацевич, О. Бєссонова та ін.), зосереджені на 
вивченні особливостей репрезентації чоловічої та 
жіночої статі в мові. І. Коваль у працях досліджу-
вала теоретичні засади концепту SCHÖNCHEIT і 
фразеологічні засоби його вербалізації в німець-
кій мові крізь призму лінгвокультурології. 

Метою статті є аналіз особливостей ство-
рення образу фемінності шляхом вербалізації кон-
цепту краса, розглянути його структурно-змістове 
наповнення й визначити гендерні особливості 
його когнітивної організації.

Виклад основного матеріалу. В основі побу-
дови структурної моделі концепту КРАСА є аналіз 
його мовного втілення, реалізація чого відбува-
ється у сфері оціночної комунікації, опосередко-
ваної низкою вербалізаторів, тобто слів і слово-
сполучень як засобів вираження оцінки.

Як зазначає І. Коваль, «в основі естетичної 
оцінки лежить особлива функція, що виконується 
природною річчю або штучним об’єктом у сус-
пільному житті, – ціннісна предметність, здатність 
об’єкта бути значущим для людини. Ця функція 

характеризує всю практичну діяльність людей, а 
тому закономірно відображається в мовній свідо-
мості і комунікативній поведінці. У свою чергу, 
цінності виражаються у вигляді оцінок – резуль-
татів порівняння оцінюваного з якимось ідеалом 
або еквівалентом. По відношенню до естетич-
ної оцінки еталоном порівняння виступає ідеал 
краси» (Коваль, 2016: 105).

Аналіз вербалізаторів концепту КРАСА дає 
змогу виділити чотири ключові сфери: фізична 
краса, духовна краса, природна краса та штучна 
краса, перші дві з яких безпосередньо пов’язані 
з оцінкою людини. Поняття фізичної краси, під 
яким розуміється сприйняття фізичної, а не розу-
мової привабливості, корелює таким чином з 
поняттям духовної краси, оскільки позитивну 
оцінку може отримувати й зовнішність, і моральні 
якості. Унаслідок емоційно-чуттєвого оцінювання 
має місце породження з подальшою вербаліза-
цією концептуальної сфери «фізична краса», тоді 
як концептуальна сфера духовної краси тяжіє до 
морально-етичної оцінки. 

Функціонування сфери природної і штучної 
краси передбачає опозицію «природна – штучна», 
оскільки здатність захоплювати властива і яви-
щам навколишньої дійсності, які породжують 
бажання їх естетичного осмислення (стихії, світ 
тварин і рослин), й об’єктам творчої діяльності 
людини (витвори мистецтва, прикраси, одяг, пред-
мети побуту тощо).

У мовленні різних статей макросфери фізич-
ної, духовної, природної та штучної краси набува-
ють різного рівня активації, так само як і своєрід-
ної гендерно маркованої специфіки і змістового 
наповнення. Кожна з виділених сфер утілення 
концепту КРАСА характеризується сукупністю 
саме тих структурних елементів, які частіше за 
все є предметом оцінки чоловіка чи жінки. Зміс-
това інформація про будь-який предмет оцінки 
являє собою концептуальну гендерно марковану 
мікросферу, що становить концепт КРАСА.

Результати аналізу особливостей створення 
образу фемінності дають змогу констатувати 
домінування підгрупи оцінки зовнішності 
(51,24%). Велика кількість прикладів свідчить 
про загальну позитивну оцінку зовнішності, 
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вербалізованої переважно такими лексемами, 
як schön, gutaussehend, hübsch, fein, reizend, 
entzückend, überweltigend, strahlenden, bezaubernd 
тощо. Спільною рисою зазначених лексем є інте-
груюча семантична ознака того, що приносить 
задоволення від споглядання. При цьому сут-
тєвим компонентом функціонування більшості 
цих лексичних одиниць убачається сема «тілес-
ної привабливості». Зупинимося детальніше на 
семантиці основних вербалізаторів емоційно-чут-
тєвої оцінки, у яких актуалізується макросфера 
фізичної краси.

Найбільш поширеним словом в аналізованому 
матеріалі є слово schön, семантика якого характе-
ризує оцінюваний об’єкт за параметром зовніш-
ньої привабливості. Примітними при цьому є два 
типи створення образу: 

1) констатування субстантивом фізично при-
вабливих ознак в ініціальній частині наратив-
ного фрагменту, інтенсифікованого підсилюваль-
ними прикметниками (blendend, sehr, makellos, 
wundervoll, unfergleichbar, unübertreffbar, 
wunderbar тощо) чи прислівниками (ungewöhnlich, 
besonders, ganz, sehr, außergewöhnlich, betörend, 
bezaubernde тощо). Подібний прийом, на нашу 
думку, покликаний від початку сформувати сприй-
няття образу як узірця краси та підсилити його 
подальшою деталізацією вишуканих фемінних 
рис, наприклад: «Marie-Louise Ferroud war groß, 
schlank und von makelloser Schönheit. Blau und 
langbewimpert waren die Augen, wundervoll frisiert 
war ihr blondes Haar. Sie trug ein schulterfreies 
schwarzes Kleid und an den Armen und am Halse 
ihren herrlichen Schmuck» (Simel, 1980).

Як бачимо, приклад демонструє перебу-
вання концепту в площині макросфер фізичної 
та штучної краси, представленої такими образ-
ними парадигмами: КРАСА – ФІЗИЧНІ ДАНІ 
(висока, струнка; блакитні очі з довгими віями, 
світле волосся); КРАСА – ЕСТЕТИКА ПРИКРАС 
І ОДЯГУ (волосся було укладене в дивовижну 
зачіску; чорна сукня з відкритими плечима та 
чудові прикраси на руках і шиї). Завдяки цьому 
текстове втілення концепту поєднанням проти-
ставлення «природно красиве – штучно красиве» 
продукує нотки бездоганної вишуканості в ство-
рюваному образі фемінності;

2) декількома прикметниками у функції озна-
чення перед словами, які позначають широке 
коло об’єктів, явищ і дій, наприклад: «... die feine, 
zarte und ganz in sich zurückhaltende Madame 
Henriette ...» (Zweig, 1927) (прекрасна, делікатна 
й дуже стримана); або, досить часто, як пред-
иката, поєднаного з іншими стилістично марко-

ваними засобами увиразнення, наприклад: «Sie ist 
ja immer reizend, aber gerade in diesem Moment ist 
sie reizender denn je» (Franz, 2017) (Вона завжди 
чарівна, але саме в цей момент вона чарівніша, 
ніж будь-коли) (тут і далі переклад наш – Н. М.).

Вербалізатор досліджуваного концепту в остан-
ньому прикладі, як і досить частотна семантична 
одиниця створення образу фемінності, слово reizend 
має дуже широку загально оціночну сполучуваність 
з різноманітними іменниками, а також позбавлений 
гендерної маркованості, про що свідчить його функ-
ціонування в описі чоловіків, наприклад: «... ein 
reizender junger Mann» (Frans, 2017) (привабливий 
молодий чоловік). Зрозуміло, що така особливість 
дає змогу відносити його до рівня універсальних 
інтенсифікаторів. Водночас його семантика при 
створенні фемінних образів красивих жінок часто 
звужується за рахунок дискурсивних детерміна-
торів, таких як обставина часу (denn je), ступенів 
порівняння (reizend ... reizender) тощо.

Відзначимо також, що у випадку використання 
описових технік, подібних до створення фемін-
номаркованих образів, відбувається вихолощу-
вання маскулінних ознак, образ набуває надмір-
ної жіночності, що можна спостерігати в такому 
прикладі: «Aber nicht nur seine diskrete Eleganz 
machte ihn angenehm auffällig, sondern vor allem 
seine außerordentliche und durchaus sympathische 
Schönheit: inmitten eines schmalen Mädchengesichtes 
umschmeichelte ein seidigblonder Schnurrbart sinnlich 
warme Lippen, über die weiße Stirn lockte sich weiches, 
braungewelltes Haar, weiche Augen liebkosten mit 
jedem Blick – alles war weich, schmeichlerisch, 
liebenswürdig in seinem Wesen, aber doch ohne alle 
Künstlichkeit und Geziertheit» (Zweig, 1927) (Проте 
не лише його стримана елегантність приємно впа-
дала в очі, а передусім надзвичайна й доволі сим-
патична краса: серед худенького дівочого обличчя 
шовковисті русяві вуса пестили чуттєво теплі 
губи, м’яке хвилясте волосся спускалося на білий 
лоб, м’які очі, пещені кожним поглядом, – усе було 
м’яким, улесливим, привітним за своєю суттю, але 
без жодної штучності чи делікатності).

Цілком очевидно, що краса жінки часто асо-
ціюється з певними частинами тіла, тому не 
дивно значне превалювання подібних лексичних 
одиниць у вербалізації концепту КРАСА. Дослі-
дження дає змогу констатувати, що створення 
фемінного образу найбільш повно реалізується 
такими окремими лексико-семантичними гру-
пами, як ОЧІ, наприклад, «... ihre feuchtglänzenden 
Augen» (Frans, 2017) (... її волого виблиску-
ючі очі); ФІГУРА, наприклад, «… um die feinen 
Linien ihrer Gestalt zu verfolgen» (Frans, 2017)  
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(... щоб простежити витончені лінії її фігури); 
КОЛІР ШКІРИ, наприклад, «… goldbraunen 
Teint» (Simel, 1980) (... золотаво-коричневий від-
тінок обличчя); ПЛАВНІ ЛІНІЇ, наприклад, «Er 
vermochte zunächst noch nicht in ihre Augen zu 
sehen und bewunderte nur die schön geschwungene 
Linie der Augenbrauen, rein über einer zarten Nase 
gerundet, die ihre Rasse zwar verriet, aber durch 
edle Form das Profil scharf und interessant machte» 
(Zweig, 1911) (Спочатку він не міг дивитись їй 
в очі й лише милувався красиво вигнутою лінією 
брів, закругленою трохи над витонченим носом, 
що видавав її породу, але завдяки своїй благород-
ній формі робив профіль чітким і цікавим).

При цьому типовими прикметниками на 
позначення об’єктів, сприйманих як красиве 
чи прекрасне, є wunderschön, bewunderswert, 
gutaussehend, attraktiv, ansehnlich, bildschön, 
reizend, entzückend, reizvoll, anmutig, umwerfend, 
atemberaubend, bezaubernd, zauberhaft, verblüffend, 
glänzend, strahlend, функціонування яких пред-
ставлено переважно атрибутивними словосполу-
ченнями, що можна спостерігати в наступному 
фрагменті: «Dann machte er ihr Komplimente über 
die einfache Eleganz, mit der sie sich kleidete, ganz 
der Eigenart ihrer anmutigen Gestalt angemessen; 
er bewunderte die bezaubernde Kühnheit der Linien 
bei jeder ihrer Bewegungen» (Frans, 2017). Такі 
лексичні одиниці, як правило, супроводжуються 
метафоричними описами, що поєднують еле-
менти загадкового, магічного та плавні рухи 
(заворожуючою сміливістю ліній у кожному її 
русі), реалізовані ефектом семантичного напру-
ження: констатація монотонної краси (einfache 
Eleganz) → поступове збільшення ознак прекрас-
ного (Eigenart ihrer anmutigen Gestalt angemessen) 
→ напруження (bezaubernde Kühnheit der Linien). 

Крім того, низка проаналізованих фрагментів 
засвідчує властиве більшості описів поєднання 
декількох концептуальних макросфер, що можна 
спостерігати в наступному прикладі: «Sie war sehr 
bleich und sehr schön, vielleicht dreißig Jahre alt. Das 
schwarze Haar trug sie in der Mitte gescheitelt, es lag 
am Kopf an wie eine Kappe. Die Dame besaß einen 
aufreizend gewölbten Mund und leuchtende schwarze 
Augen. Sie sah beherrscht und aristokratisch aus» 
(Simel, 1980) (Вона була дуже бліда і дуже красива, 
можливо, тридцяти років. Своє чорне волосся вона 
носила розподіленим посередині на проділ, воно 
лежало на голові, як шапка. Дама мала хвилююче 
вигнутий рот і блискучі чорні очі. Вона виглядала 
стримано аристократичною). Свого дискурсив-
ного втілення вони набувають за схемою: конста-
тація факту краси й/або типової ознаки (дуже бліда 

й дуже красива) > дескрипція ознак-частин тіла 
(чорне волосся, вигнутий рот, чорні очі) > власне 
образ (вона виглядала стримано аристократич-
ною). Такий прийом, на нашу думку, дає змогу акту-
алізувати закріплені в суспільній свідомості стерео-
типи певних фемінних образів, власне психологічні 
риси притаманні різним типам характеру, як-от: 
гордість, гідність, стриманість, самовпевненість, 
хитрість, упертість, доброта тощо. Цю особливість 
ілюструє й такий приклад: «Sie besaß die Formen 
einer Rennjacht, schräge Augen, hohe Backenknochen, 
goldbraunen Teint und wundervolles kastanienbraunes 
Haar, das ihr in weichen Wellen in die schöne Stirn fiel. 
Sie wirkte kühl und scheu» (Simel, 1980). 

Фрагмент демонструє, як створюваний авто-
ром фемінний образ з ознаками таких психоло-
гічних рис, як стриманість, відчуття власної гід-
ності та скромність (Вона виглядала холодно і 
сором’язливо), актуалізується номінацією досить 
специфічного присубстантивного порівняльного 
звороту (Вона мала форми гоночної яхти), а вилу-
чення з порівняння компаративної зв’язки ще 
більше поглиблює імпліцитний образ досконалої 
геометрії ліній об’єкта. Це підсилюється викорис-
танням прикметників кольору (золотисто-корич-
невий відтінок обличчя; каштанове волосся), ство-
ренням метафори порівнянням волосся з рухами 
хвиль (м’які хвилі) на тлі експліцитних вербаліза-
торів концепту КРАСА (wundervoll; schön).

Подальший аналіз досліджуваного матеріалу 
дав змогу виділити функціонування особливості 
образних парадигм концептуальної макросфери 
духовної краси, частка якої становить 24,62%. 
Серед образних парадигм формування фемін-
ного образу найбільш поширеною є КРАСА – 
ХАРАКТЕР, наприклад: «… ihre Schönheit schien 
im sichern Selbstgefühl vieler Bewunderungen satt 
und prahlerisch geworden zu sein» (Zweig, 1911) 
(... здавалося, що її краса втомилася від само-
впевненості, підкріпленої постійними вихвалян-
нями). Вербалізація цієї парадигми набуває різно-
манітних форм і, як правило, номінується такими 
лексико-семантичними групами, як СОЦІАЛЬ-
НИЙ СТАТУС/ПОХОДЖЕННЯ. Їх функціону-
вання лише додає певних семантичних уточнень, 
що поглиблює образ тендітності, вишуканості, 
норовливості чи невинності, як це можна бачити 
в такому фрагменті: «Ein auf den ersten Blick 
anmutiges, schüchternes Landkind, das die Einträge 
an der Tafel mit verschiedenen Buntstiften in seine 
Hefte eintrug» (Wells, 2016) (На перший погляд 
миловидна, сором’язлива сільська дитина, яка 
робила записи з дошки різними кольоровими олів-
цями у своїх зошитах).



133ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

Далі за спаданням частотності слідує пара-
дигма КРАСА – ВОЛЬОВІ ЯКОСТІ, наприклад: 
«… ich war eben getroffen, getroffen bis ins Mark 
hinein von dem herrischen Blitz dieses Blickes» 
(Zweig, 1922) (… я був просто вражений, вра-
жений до глибини душі владним спалахом цього 
погляду). Прикметним у контексті цього є пре-
валювання опису сильних якостей жінки, які, 
згідно з результатами дослідження (Сунцова, 
2013: 56–62), безсумнівно, варто відносити до 
одних із ключових ідеальних рис сучасної жінки. 
Звідси цілком очевидно, що створення фемінного 
образу в межах такої парадигми наділений здат-
ністю викликати асоціації з жіночою красою. Так, 
наприклад фрагмент «… und ich Schwächling bebte 
in Bewunderung vor der dämonischen Herrischkeit 
ihres Willens (Zweig, 1922) (… і я, слабак, тремтів 
у захопленні від демонічного панування її волі), 
демонструє втілення концепту КРАСА негативно 
конотованими номінаціями.

Попри те що найменш частотною з проана-
лізованих образних парадигм є КРАСА – ІНТЕ-
ЛЕКТ, її ефектність та експресивність досить 
високі та здатні імліцитно номінувати «гострий», 
фатальний образ: «Sie beherrschte die Männer, so 
wie Chantal die Ganoven ihrer Bande beherrscht 
hatte. Anstelle von Leidenschaft und Temperament 
operierte die Blonde mit intellektueller Kälte» 
(Simel, 1980). Приклад унаочнює створення шля-
хом використання синтаксичної порівняльної кон-
струкції (Вона керувала чоловіками так, як Шан-
таль керувала шахраями своєї банди) і лексичним 
протиставленням (пристрасть і темперамент vs. 
інтелектуальна холодність) небезпечної й водно-
час ще більш привабливої краси.

Звертаючись до розгляду концептуальної макро-
сфери природна краса, варто відзначити її розу-
міння в межах функціонування лексичних одиниць, 
що становлять семантичне поле «природа». Зазна-
чену сферу репрезентовано відносно невеликою 
кількістю фрагментів (8,48%), де переважають лек-
сико-семантичні групи на позначення стихій: 

– ВОГОНЬ (funkeln, brennend, glutheiß, 
glühend, feuerich, blitzend), наприклад, «... 
zugleich funkelnd von Geheimnis und beladen mit 
früherer Leidenschaft» (Zweig, 1922) (... водночас 
іскриста таємничістю й обтяжена колишньою 
пристрастю); «... herrischen Blitz dieses Blickes» 
(... владний спалах цього погляду) (Zweig, 1922); 
«... blitzende Augen» (Simel, 1980) (... очі, як блис-
кавка); «eine schlanke, feurige Dame» (Frans, 2017) 
(струнка запальна жінка);

– ВОДА (fließen, feucht, wellig, weiche Wellen, 
fließend, gewelltes), наприклад, «Ihre Augen 

leuchteten hell, sie waren meergrün und sehr 
schön» (Simel, 1980) (Її очі яскраво блищали, 
вони зеленими, як море, і дуже красивими); «ihre 
feuchtglänzenden Augen» (Frans, 2017) (її волого 
виблискуючі очі); «braungewelltes Haar» (Zweig, 
1927); «Aber hier war sie nicht schwerfällig, sondern 
fließend, anmutig, verführerisch» (Schlink, 1995) 
(Але тут вона була не незграбна, а плавна, витон-
чена, спокуслива);

– ПОВІТРЯ (wehend, atmend, luftig, duftig, 
flatternde Augen, die Haare flattern), наприклад, 
«Eine Zeitlang blieb sie völlig regungslos wie eine 
Statue; zu dem sinnlichen Reiz des atmenden Lebens 
kam der Zauber des Kunstwerks» (Frans, 2017) 
(Якийсь час вона залишалася зовсім нерухомою, 
як статуя; до чуттєвої чарівності дихання 
життя додалася магія витвору мистецтва); 
«mit wehenden Haaren» (Konsalik, 1975) (з волос-
сям, що розвівалося). 

Крім того, створення фемінного образу часто 
досягається використанням лексичних одиниць, 
які описують таке: 

– КВІТИ (blühend, in voller Blüte, aufblühen, 
duftend), наприклад, « ... schlank und geschmeidig 
wie eine Iris» (Frans, 2017) (... струнка і гнучка, 
як ірис); «blühende, rote, schöne Lippen, wie eine 
Blume in einer Wüste» (Konsalik, 1975) (квітучі, 
червоні, красиві вуста, як квітка в пустелі);

– НЕБЕСНІ ТІЛА (leuchten, strahlend, goldene 
Funkeln, blendend schön, wie ein Abendstern), напи-
клад « ... mit den braunen Augen, in denen goldene 
Funken leuchteten» (з карими очима, що сяяли золо-
тими іскорками); «ein strahlendes Lächeln» (сяюча 
посмішка) «eine blendend schöne, dunkelhäutige Frau» 
(сліпучо красива, смаглява жінка) (Simel, 1980).

Концептуальна макросфера штучної краси 
(15,66%) опосередкована оцінкою якості різно-
манітних предметів, які є результатом діяльності 
людини, де превалюють образні парадигми ОДЯГ 
і ПРИКРАСИ. Перша парадигма, як правило, 
характеризується фокусом безпосередньо на еле-
менти вбрання як тло інтенсифікації красивих 
тілесних рис: «Sie stand in einem gelben Ballkleid, 
das ihre schmalen, reinen Schultern wie mattes 
Elfenbein vorleuchten ließ» (Zweig, 1922) (Вона 
стояла в жовтій бальній сукні, від якої її вузькі 
досконалі плечі виблискували, як матова слонова 
кістка). В іншому випадку можна спостерігати 
фіксацію певного інваріанту фемінного образу 
шляхом поєднання атрибутивних словосполу-
чень, які позначають граційність, ніжність, тен-
дітність (проста елегантність), дієслівна репре-
зентація парадигми ОДЯГ (як вона одягалася; як 
їй личить), оцінні епітети й/або метафоричний 
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субстантив (заворожуюча сміливість ліній у кож-
ному її русі): «Dann machte er ihr Komplimente über 
die einfache Eleganz, mit der sie sich kleidete, ganz 
der Eigenart ihrer anmutigen Gestalt angemessen; er 
bewunderte die bezaubernde Kühnheit der Linien bei 
jeder ihrer Bewegungen» (Frans, 2017). 

Висновки. Таким чином, створення образу 
фемінності шляхом вербалізації концепту КРАСА 
має певну структурну організацію, представлену 
єдністю розглянутих нами макросфер, кожна з яких 
актуалізується такими образними парадигмами, як 
КРАСА – ФІГУРА, ОЧІ, КОЛІР ШКІРИ, ПЛАВНІ 
ЛІНІЇ, ВОГОНЬ, ВОДА, КВІТИ, ОДЯГ тощо. 

У німецькомовному лінгвокультурному про-
сторі часто актуалізуються макросфери фізичної 
(51,24%) і духовної (24,62%) краси, основу яких 
становить емоційно-чуттєва оцінка. Рідше спо-
стерігається функціонування макросфер штучної 
(15,66%) і природної (8,48%) краси, зосередже-
них на морально-етичну й естетичну оцінку від-
повідно. Формування фемінного образу опосеред-
ковано здебільшого комплексним акцентуванням 
на окремі риси, як-от: очі, волосся, риси обличчя, 
граційність руху, що визначає специфіку вербалі-
заторів концепту КРАСА, де домінують лексичні 
одиниці із семантикою оцінки та порівнянь. 
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РЕНЕСАНСНИЙ ОБРАЗ ІДЕАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ 
В ТРАКТАТІ СТАНІСЛАВА ОРІХОВСЬКОГО «КВІНКУНКС»

У статті проаналізовано трактат С. Оріховського «Квінкункс, тобто взірець устрою Польської держави», 
зроблено спробу визначити ідейну й жанрово-стильову своєрідність твору, охарактеризувати авторське бачен-
ня образу ідеальної держави.

Увагу акцентовано на тому, що трактат Станіслава Оріховського «Квінкунс» є одним із найяскравіших 
творів доби Ренесансу, присвячених питанням походження та сутності держави, проблемам війни, миру, а 
також осмисленню форм державного правління. Письменник розвиває власну концепцію державного й суспіль-
ного устрою, спираючись на досвід різних мислителів – від античних до сучасних йому, він будує власну теорію 
державного правління відповідно до устрою тогочасної Польщі. 

Трактат складається з двох частин – Квінкункса І та Квінкункса ІІ, які побудовані як діалоги-диспути між 
автором (Оріховським), папістом (католиком) і євангеліком (протестантом). Назва твору Quincunx дослівно 
означає п’ять унцій (назва бронзової монети, яку карбували за часів Римської республіки); у переносному зна-
ченні – п’ять очок, які випадають на гральній кісточці. Автор тлумачить назву як «Компас», в образі якого 
мислитель утілює головні чинники Польської держави: король, священик, вівтар і віра, об’єднані під егідою апос-
тольської церкви. Якщо ж порушити ці засади, зазначає він, держава впаде. 

Також у статті досліджено числову символіку твору, а саме символіку числа «5», яке митець вводить у зміст 
трактату для зображення святості представлених суспільних елементів, ставить еліту Польської Корони, церкву 
та найважливіші, на його думку, рушії розбудови нації в один ряд із провідними образами християнської етики.

У підсумку зроблено висновки, що твір спрямовано на зміцнення теократичного ладу, магістральною в ньо-
му постає думка, що держава повинна бути цілком підпорядкованою церкві. Також можна стверджувати, що 
компромісна концепція ідеальної держави відображає власне погляд мислителя на ідеал держави в цілому, пись-
менник залишив у спадок цінні поради й настанови щодо побудови та управління великою об’єднаною державою, 
які залишаються актуальними не лише для його сучасників, а й для прийдешніх поколінь.

Ключові слова: Ренесанс, Квінкункс, Оріховський-Роксолан, ідеальна держава.
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RENAISSANCE IMAGE OF THE IDEAL STATE 
IN STANISLAV ORIKHOVSKY'S TREATISE “QUINCUNX”

The article analyzes S. Orikhovsky's treatise “Quincunx”, i.e. the model of structure of the Polish state”, an attempt 
is made to determine the ideological and genre-style originality of the work, to characterize the author's understanding 
of the image of the ideal state.
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Emphasis is placed on the fact that Stanislav Orikhovsky's treatise “Quincunx” is one of the brightest works of the 
Renaissance, it is devoted to the origin and essence of the state, the problems of war, peace, and understanding of forms of 
government. The writer develops his own concept of state and social system, based on the experience of various thinkers – 
from ancient to modern to him, he builds his own theory of government in accordance with the system of Poland of that time.

The treatise consists of two parts – Quincunx I and Quincunx II, which are constructed as dialogue-disputes between 
the author (Orikhovsky), the papist (Catholic) and the Evangelical (Protestant). The title of Quincunx literally means 
five ounces (the name of a bronze coin minted during the Roman Republic); figuratively speaking, five points that fall on 
the dice. The author interprets the name as “Compass”, in the image of which the thinker embodies the main factors of 
the Polish state: the king, the priest, the altar and the faith, united under the auspices of the Apostolic Church. If these 
principles are violated, he notes, the state will fall.

The article also explores the numerical symbolism of the work, namely the symbolism of the number “5”, which the 
artist introduces in the treatise to depict the sanctity of the social elements, puts the elite of the Polish Crown, the church 
and the most important, in his opinion, the nation's driving forces along with the leading images of Christian ethics 

As a result, it was concluded that the work is aimed at strengthening the theocratic system,its main idea is that the 
state should be completely subordinate to the church. It can also be argued that the compromise concept of the ideal state 
reflects the thinker's view of the ideal state as a whole, the writer inherited valuable advice and guidelines for building 
and managing a great united state, which remain relevant not only for his contemporaries but also for future generations.

Key words: Renaissance, Quincunx, Orikhovsky-Roksolan, ideal state.

Постановка проблеми. Українська історіогра-
фія потрактовує XV–XVI століття як період утво-
рення національних держав. За умови відсутності 
держави культурний фактор ставав визначаль-
ним у сфері вираження національних інтересів, 
прагнень і сподівань колонізованих народів, саме 
він відіграв роль каталізатора в розбудові їхньої 
національної свідомості. Позбавлена власної дер-
жавності, Україна в XV–XVI столітті, як, відпо-
відно, і Італія, знаходилася на досить високому 
культурному рівні. Італійський Ренесанс був ліде-
ром Західної Європи, українське Відродження 
посіло лідерські позиції в Східній Європі, поро-
дивши козаччину і створивши передумови для 
формування української держави періоду Богдана 
Хмельницького й Гетьманщини.

До середини XVI століття обмаль відомих 
пам’яток, котрі порушували б зазначені питання, 
відповідно, одним із перших визначних полі-
тичних мислителів XVI століття, безперечно, є 
Станіслав Оріховський-Роксолан із його візіями 
держави та правителя й соціально-утопічними 
проєктами. Хоч С. Оріховський і був вірним під-
даним держави, що звалася Річ Посполита, але 
мислив про неї з позиції українця, однак іноді й 
давалося взнаки етнічно змішане походження 
мислителя.

Однією з проблем, які цікавили письменника-
філософа, й одним із визначальних у суспільно-
політичних поглядах С. Оріховського є питання 
держави, політики та етики. Це питання було 
близьким і зрозумілим йому, адже сам він активно 
займався суспільно-політичною діяльністю. Зага-
лом же створений вітчизняними гуманістами 
комплекс державно-правових ідей становить їх 
найвагоміший внесок у розвиток тогочасної укра-
їнської суспільно-політичної думки. Найбільшу 
увагу було приділено питанням походження та 
сутності держави, проблемам війни, миру, а також 

осмисленню найпоширеніших форм державного 
правління. Одним із найяскравіших творів доби, 
присвячених цій проблематиці, є, на наш погляд, 
трактат Станіслава Оріховського «Квінкункс, 
тобто взірець устрою Польської держави».

Аналіз досліджень. Творчістю гуманіста 
цікавилися філологи та історики літератури 
(Д. Наливайко), філософи (Д. Литвинов, Ф. Шев-
ченко), політологи (Б. Кухта, О. Кресін). Історики, 
зокрема, досліджують його діяльність у контек-
сті історії церкви (М. Плохій, В. Ульяновський, 
В. Любащенко). П. Сас присвятив декілька праць 
вивченню проблеми людини та історії у творчості 
гуманіста, аналізу його державно-політичних 
концепцій тощо. Торкалися різних аспектів діяль-
ності Оріховського й інші історики (В. Скиба, 
Н. Яковенко). Тому нині актуальною нам вида-
ється можливість, здійснивши літературознавчий 
аналіз, визначивши стильові тенденції творчості 
С. Оріховського, увести так його постать в істо-
рію української літературознавчої науки.

Мета статті – здійснити аналіз трактату 
С. Оріховського «Квінкункс, тобто взірець устрою 
Польської держави», визначити ідейну та жан-
рово-стильову своєрідність твору, охарактеризу-
вати авторське бачення образу ідеальної держави.

Виклад основного матеріалу. Трактат «Квін-
кункс, тобто взірець устрою польської держави», 
присвячений політії, тобто політичному устрою 
держави та суспільства, роздумам про її струк-
туру. Учений, вибудовуючи власну концепцію 
політії, спирається на досвід різних мислите-
лів – від античних до сучасних йому. Він формує 
свою теорію державного правління відповідно до 
устрою тогочасної Польщі. 

Трактат складається з двох частин – Квінкункса 
І та Квінкункса ІІ, які побудовані як діалоги-дис-
пути між автором (Оріховським), папістом (като-
ликом) і євангеліком (протестантом). Назва твору 
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Quincunx дослівно означає п’ять унцій, тобто це 
назва бронзової монети, яку карбували за часів 
Римської республіки; у переносному значенні – 
п’ять очок, які випадають на гральній кісточці. 
Автор тлумачить назву як «Компас»: «А що таке 
«Квінкункс»? Koмпас. А що компас показує? 
Шляхи морські, зорі небесні, вітрі сприятливі, 
порти певні на тому бурхливому морі показує 
Польській державі. Якщо на нього не зважите, 
до порту не потрапите, а швидше у Калькуті, 
аніж удома будете» (Оріховський, 1995).

У «Компасі першому» ставиться постулат: 
держава має давати чи брати? І подається засно-
вок: «Тиран бере, а король дає» (Оріховський, 
1995). Автор, отже, відстоює позиції королівської 
влади й цілком ворожий тиранії. Указується у 
творі на роз’єднання в Польщі людей, зокрема, 
через віру: «Навіть Бога в Польщі єдиного не 
маємо, бо по-різному про нього міркуємо і нео-
днаково про нього віримо. А де відмінність у вірі, 
там ні любові, ні єдності жодної не може бути 
між людьми» (Оріховський, 1995). Сам С. Орі-
ховський як учасник діалогу подається як такий, 
котрий «людей розбурхав». Цікавим є монолог 
євангеліка, тобто протестанта, що критикує поль-
ські сейми, де панує Практика, тобто власний 
інтерес перевершує інтерес суспільний. Відпо-
відно, багато знаходиться таких, котрі збурюють 
державу й мирне життя в ній, щоб у «каламут-
ній воді половити рибу», для чого навіть «землю 
Руську москві й татарам» відкривають для її роз-
грому, а саме звідси й постає загроза занепаду 
Польської держави.

С. Оріховський підтримує цей висновок єван-
геліка, наводячи як приклад порядки у Вене-
ційській республіці, і підсумовує: «Не може ні 
правди, ні віри бути в тій людині, яка, дораджу-
ючи або займаючи якусь посаду в державі, чекає 
якихось подарунків» (Оріховський, 1995). Уведені 
екзекуції, тобто податки від духовенства, підсу-
мовує С. Оріховський, зводять духовенство нані-
вець, а це передусім руйнує державу. Отже, ті, що 
бажають позбавити церкву прибутків, прагнуть 
запалити в Польщі чвари та розбурхати руйну-
вання. Сейми ж мають бути «для збереження і для 
розмноження вольності громадянської». Неволя 
ж починається там, де скасовуються вольності. 
Посли повинні обстоювати справедливість і мир. 
Засадничих речей у державі не можна порушу-
вати, бо від того вона й занепадає. Відтак у дер-
жаві архієпископ – батько, а король – син (піз-
ніше цю ідею буде використано православ’ям, 
яке поставить митрополита на позиції головного 
вождя свого народу). 

Заперечення соціальної несправедливості, 
гноблення багатими бідних, виступи за демо-
кратизацію, свободу, щастя знедолених у творах 
мислителя зустрічаються досить рідко, але вони 
все ж таки є. Так, С. Оріховський убачає причину 
політичних переворотів у суспільній нерівності: 
«… з пригод інших людей бачив я, що нерівність є 
трутизною свободи і що там зле діється, де один 
другому каже: я – вільний, а ти – невільний; я – 
пан, ти – підлеглий; я – можний, ти – слабкий. 
У такій державі і до занепаду посполитого неда-
леко» (Оріховський, 1995).

Переконливим є передбачення С. Оріховського, 
що коли в Польщі зруйнуються основи основ і 
множитимуться чвари (мутна вода), то «замість 
вугра впіймаємо в тій ковбані лютого василіска 
посполитого, який одним своїм поглядом Поль-
ську державу вмить заразить, а той василіск 
буде нічим іншим, як або мечем духовним, або 
недругом зі сторони» (Оріховський, 1995). Таким 
чином, убачаємо в цих словах передбачення май-
бутніх козацьких повстань, які розпочнуться за 
тридцять років по тому, як буде написано твір. 

На думку С. Оріховського, «добре влаштована 
держава є картиною царства Божого» (Оріхов-
ський, 1995). Король акумулює численну різно-
манітність справ і про все турбується, є основою, 
через яку Бог роздає дари людові, а їх має в собі. 
Священник асоціюється з кошем, у якому залиши-
лися частки Христового хліба, а ними і є король і 
держава; зміст же тих часток сховано у священ-
ницьких урядах. Частки ті треба шукати не в Римі, 
у святій столиці Петра, а в папського намісника 
в Польщі. Отже, стверджується, що все здорове і 
благодатне в суспільстві Бог дає людям через свя-
щенника, а де нема священника ,там немає миру. 

У «Квінкунксі другім» С. Оріховський пояс-
нює, чому уподібнив Польську державу квін-
кунксу, тобто компасу. Трактуючи назву свого 
твору, яка містить певне смислове навантаження, 
митець зазначає, що подвійна трикутна фігура 
«дрия» є початком усіх інших фігур: «Бо та 
фігура в усіх інших фігурах може бути чи квадра-
том, чи п’ятикутником… чи іншою якоюсь фігу-
рою» (Оріховський, 1995).

А та подвійна трикутна фігура зі спільним 
середнім пунктом утворює таку фігуру, яка має 
назву «Квінкункс». 

Х              Х
Х

Х               Х
Це слово, запозичене з латини («квінек»), у поля-

ків називається «цинкем». Автор зазначає, що рим-
ляни Варрон, Цезар, Цицерон, Квінтіліан називали 
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ту фігуру «Квінкунцем». Обумовлює автор його 
унікальність тим, «що з якого б кута в «цинку» око 
не прикладеш, то весь його у своїм полі зору маєш» 
(Оріховський, 1995), на що неспроможна жодна з 
інших фігур. Згадує Колумеллу, особливого май-
стра в селянських справах, який доводив, що більш 
правильної форми фігури для садження садів, ніж 
«цинк», нема. Така інтерпретація утаємниченої 
назви пов’язана з роздумами над природою Поль-
ської держави, над пошуком рішень політичних і 
суспільних проблем, адже недостатньо Польщі мати 
короля, священника, вівтар. У зазначену поняттєву 
піраміду оратор включає ще й віру (або закон) та 
об’єднує всі складники під банею святої апостоль-
ської Церкви: «Отож, якщо ми хочемо на жодному 
ступені Польської держави не шкутильгати, три-
маймося того цинку, раджу…» (Оріховський, 1995).

Загалом із цифрою «п’ять» або «цинек» Орі-
ховський пов’язує ще декілька важливих понять. 
Згадує, наприклад, 5 каменів, якими Давид зни-
щив Голіафа, 5 заповітних Книг Мойсея, 5 ран 
Христових. Навіть Святий хрест, на думку Оріхов-
ського, містить «правдивий «квінкункс», із дво-
якої «дриї» виконаний. Також за подобою Святого 
хреста, в основі якого лежить «квінкункс», побу-
дований і вівтар короля. Тут убачається символіка 
числа «5», яку митець вводить у зміст трактату 
для зображення святості представлених суспіль-
них елементів, ставить еліту Польської Корони, 
церкву та найважливіші, на його думку, рушії роз-
будови нації в один ряд із провідними образами 
християнської етики.

Беручи до уваги те, що «Компас» – один із пере-
достанніх творів мислителя, варто підкреслити, 
що автор його розглядав як власний політичний 
заповіт, проповідував, щоб за прикладом його 
«Квінкунксу» розбудовувалася Польська Корона, 
що представлена чотирма символами держави й 
об’єднана під банею Святої Церкви Апостольської.

Таким чином, в образі «Квінкунксу» мислитель 
утілює головні чинники Польської держави: короля, 
священника, вівтар і віру, об’єднані в апостольській 
церкві. Якщо ж порушити ці засади, зазначає він, 
держава впаде. Далі йде полемічний пасаж, спрямо-
ваний проти протестантства, яке несе загрозу Поль-
ській державі, бо руйнує її засади. 

Розглядаючи типи держав у «Квінкунксі», мис-
литель протиставляє королівство і князівство: «Цар 
над царями, Господь Христос, назвав свою державу 
королівством, а диявольську, протилежну собі дер-
жаву, назвав князівством ні за що інше, як за те, 
що королівству властива свобода, в якій спочатку 
народилися були, і яку потім через гріх втратили 
і з королівства до князівства потрапили» (Оріхов-

ський, 1995). У князівстві, уважає Оріховський, 
панує деспотія, бо князь володіє підданими в межах 
власного бажання. Влада ж польського короля обме-
жена, оскільки в країні встановлено свободи (воль-
ності). У Литовському князівстві, отже, панує кня-
зівська деспотична влада. Якщо ж Литва хоче жити 
в свободі, вона повинна прагнути до унії з Польщею 
(така унія й була прийнята в Люблині за п’ять років 
по тому). Князівська влада в Литві є спадковою, від-
повідно, князь має особисте право на підданих, а 
тому невільна Литва не може з’єднатися з вільною 
Польщею, доки великий князь не наділить її волею.

Автор є переконаним прихильником вольно-
стей і вважає, що саме в них зосереджена «слава 
вільного поляка», адже йдеться про свободу не 
будь-якого поляка взагалі, а шляхтича. Шляхтич 
у Польщі не має жодного невільного обов’язку: 
королю він зобов’язаний віддавати пошану в 
титулі, платити податок із земель і ходити в 
походи. У князівстві ж, тобто в деспотії, шляхтич 
не є правдивим і не наділений жодним певним 
правом, бо там панує не закон, а страх. У деспо-
тіях, якими бачаться авторові князівства, «кожне 
рабство ... проти деспотів, тобто проти свого 
князя, природжену війну веде» (Оріховський, 
1995), адже за природним правом той, хто позбав-
лений свободи, ненавидить свого пана.

Так, протиставляючи деспотію і шляхетський 
демократизм, автор рішуче стає на боці останнього, 
але, з іншого боку, радить Литві не просто встано-
вити в себе такий самий устрій, тобто перетвори-
тися на окреме королівство польського зразка, а й 
підкоритися Польщі, ліквідувати своє князівство, і 
хай «неволю на свободу, ганьбу на честь, глупоту на 
мудрість, а неотесаність свою на освічену натуру 
польську хутко змінює» (Оріховський, 1995). 

Цікаві думки в «Квінкунксі» висловлює автор 
у прикінцевому пророцтві, де йдеться про заги-
бель Польської держави. Апокаліптичні настрої 
з’явилися в польському суспільстві вже в період 
написання твору: «Почуєш одностайний люд-
ський голос: «Згинемо!» (Оріховський, 1995). Сам 
С. Оріховський називає себе «тінню дому, що 
постійно міркує про явний свій занепад» (Оріхов-
ський, 1995), бо відчуває, що той має згинути «у 
розбраті домовому або в ув’язненні ворожому» 
(Оріховський, 1995). Поляків він називає «блюз-
нірами», а Польщу – «дочкою розбійника»: «… 
о негіднице Польщо, накладеш головою за своє 
блюзнірство» (Оріховський, 1995). Бог же вра-
зив Польщу «несамовитістю, сліпотою і шалом 
розуму» (Оріховський, 1995). С. Оріховський про-
рокує початок загибелі Польської держави після 
смерті короля, оскільки його «смерть є явною 
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смертю Польської держави» (Оріховський, 1995). 
По тому в Польщу мають прийти, як він бачить, 
розладнана рада, грабування церков, смерті свя-
щенників, пограбування осель, внутрішні чвари 
й погроми, посполиті спустошення. І, нарешті, 
автор бачить «Польську Корону, що плаває у 
крові своїх громадян» (Оріховський, 1995). Усе 
це й справді буде відбуватися за часів правління 
Сигизмунда ІІІ та Владислава IV. Відтак причину 
падіння Польщі автор убачає передусім у відсут-
ності єдності в релігійному питанні. 

Висновки. Таким чином, в образі «Компасу» 
мислитель утілює основні чинники Польської 
держави, якими є власне король, священик, вівтар 

і віра, що об’єднані під егідою апостольської 
церкви. Так, бачимо, що твір спрямовано на зміц-
нення теократичного ладу, магістральною в ньому 
постає думка, що держава повинна бути цілком 
підпорядкованою церкві. Також можна стверджу-
вати, що компромісна концепція ідеальної дер-
жави хоч у своїх найближчих намірах і мала на 
меті виправлення устрою сучасної Оріховському 
Польщі, проте відображає погляд мислителя на 
ідеал чи мету держави в цілому. Письменник 
залишив у спадок не лише своїм сучасникам спів-
громадянам, а й прийдешнім поколінням цінні 
поради й настанови щодо побудови та управління 
великою об’єднаною державою.
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ, СОЗДАВАЕМЫЕ 
НЕПРОИЗВОДНЫМИ ПРОСТЫМИ СУФФИКСАМИ В ЯЗЫКЕ УРДУ

В статье анализируются послелоги языка урду и их роль в грамматических структурах. Предлоги и суффик-
сы в языке имеют одинаковую грамматическую функцию, они выражают отношения между словами в речи и 
разъясняют значения грамматических падежей. Префиксы и суффиксы выражают пространство, время, цель, 
причину, другие отношения в слове и между словами и выражениями. В языке урду послелоги следуют за суще-
ствительными и местоимениями и выражают грамматические функции, расширение в пространстве, движение, 
пространство и время. Простые послелоги, используемые в урду, могут выполнять как грамматические, так и 
пространственно-временные функции. Назначение послелогов, используемых в этом языке, аналогично назначению 
суффиксов в европейских языках. В языке урду также есть небольшое количество послелогов, заимствованных 
из арабского и персидского языков. В языке урду послелоги могут состоять из одного слова (простой послелог) 
или целого словосочетания. Соединения с послелогами делятся на два типа: последовательность послелогов (два 
окончания, представляющие сложную взаимосвязь пространства и движения) и сложные послелоги. Одними из 
наиболее характерных черт послелогов являются их связь с глаголами и моменты использования. В языке урду 
многие глаголы используются с разными послелогами. Эти случаи параллельного использования являются лекси-
ческими особенностями глаголов. Выражаемый здесь смысл как бы связан с глаголом. То же встречается и в 
английском языке. У разных глаголов бывают разные послелоги. Сложная конструкция «глагол + послелог» изуча-
ется отдельно для каждого глагола, потому что некоторые глаголы требуют косвенного дополнения, обозначаю-
щего неодушевленный предмет, или, если дополнение обозначает человека или имя собственное, оно используется  
суффиксом وک (kō ), а некоторые глаголы, использующие послелоги ک a (ka) и ےس (se), требуют дополнения.

Ключевые слова: язык урду, послелоги, объективная связь, адвербиальная связь, предикативная связь, цепочка 
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СЕМАНТИЧНІ ВІДНОШЕННЯ, УТВОРЕНІ 
НЕПОХІДНИМИ ПРОСТИМИ СУФІКСАМИ В МОВІ УРДУ

У статті проаналізовано післялоги мови урду та їхню роль в граматичних структурах. Префікси і суфікси в мові 
мають однакову граматичну функцію, вони виражають відношення між словами у мові та роз’яснюють значення гра-
матичних відмінків. Префікси і суфікси передають простір, час, мету, причину, інші відношення в слові та між словами 
і виразами. У мові урду післялоги йдуть за іменниками і займенниками та виражають граматичні функції, розширення в 
просторі, рух, простір і час. Прості післялоги, що використовуються в урду, можуть виконувати як граматичні, так і 
просторово-часові функції. Призначення післялогів, що використовуються у цій мові, аналогічне призначенню суфіксів в 
європейських мовах. У мові урду також є невелика кількість післялогів, запозичених із арабської та перської мов. У мові 
урду післялоги можуть складатися з одного слова (простий післялог) або цілого словосполучення. З’єднання з післяло-
гами поділяються на два типи: послідовність післялогів (два закінчення, що утворюють складний взаємозв’язок про-
стору і руху) та складні післялоги. Одними з найбільш характерних рис післялогів є їх зв’язок із дієсловами та моменти 
вживання. У мові урду багато дієслів використовуються з різними післялогами. Такі випадки паралельного вживання є 
лексичними особливостями дієслів. Сенс, що виражається таким чином, ніби пов’язаний із дієсловом. Те саме зустріча-
ється і в англійській мові. У різних дієслів бувають різні післялоги. Складна конструкція «дієслово + післялог» вивчається 
окремо для кожного дієслова, тому що деякі дієслова вимагають непрямого доповнення, що означає неживий предмет, 
або, якщо доповнення означає людину чи власну назву, воно використовується з суфіксом وک (kō ), а деякі дієслова, що 
використовують післялоги ک a (ka) і ےس  (se), потребують доповнення.

Ключові слова: мова урду, післялоги, об’єктивний зв’язок, адвербіальний зв’язок, предикативний зв’язок, 
ланцюжок післялогів.
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SEMANTIC RELATIONS CREATED BY NON-DERIVATIVE SIMPLE SUFFIXES IN URDU

The article analyzes postpositions of the Urdu language and their role in grammatical structures. Prepositions and suffixes 
in a language have the same grammatical function, they express the relationship between words in speech and clarify the 
meanings of grammatical cases. Prefixes and suffixes express space, time, purpose, reason, and other relationships in a word 
and between words and expressions. In Urdu, postpositions follow nouns and pronouns and express grammatical functions, 
expansion in space, movement, space and time. Simple postpositions used in Urdu can serve both grammatical and space-
time functions. The functions of postpositions used in this language are similar to those of suffixes in European languages. 
Urdu also has a small number of postpositions borrowed from Arabic and Persian. In Urdu, postpositions can consist of 
one word (simple postposition) or a whole phrase. Connections with postpositions are divided into two types: a sequence of 
postpositions (two endings representing a complex relationship of space and movement) and complex postpositions. One of 
the most characteristic features of postpositions is their connection with verbs and their moments of use. In Urdu, many verbs 
are used with different postpositions. These concurrent use cases are the lexical features of verbs. The meaning expressed 
here is, as it were, connected with the verb. The same is found in English. Different verbs have different postpositions. The 
complex construction “verb + postposition” is studied separately for each verb, because some verbs require an indirect 
object denoting an inanimate object, or, if the object denotes a person or a proper noun, it is used with the suffix وک (kō), 
and some verbs using postpositions ک a (ka) and ےس  (se) require completion.

Key words: Urdu language, postpositions, objective connection, adverbial connection, predicative connection, chain 
of postpositions.

Введение. Если за существительным следует 
послелог, то он находится в именительном падеже, 
а если префикс стоит перед послелогом, происхо-
дит то же самое, и опять в именительном падеже. 
Здесь необходимо упомянуть об исключении из 
правил местоимений первого и второго лица перед 
послелогом (ne). Если в предложении используется 
(bhῑ) («также») или (hῑ) (эмфатическая частица), 
они обычно идут после послелога (Schmidt).

Приставки и послелоги имеют равную грамма-
тическую функцию, выражая отношения между 
словами в речи и уточняя значения грамматиче-
ских падежей. Подобным образом приставки и 
послелоги выражают пространство, время, цель, 
причину и другие отношения.

Послелог کا (kᾱ) используется для выражения 
многих значений. Одно из этих значений – при-
надлежность (данность). Второе – значение отно-
шения. Кроме того, он выражает субъектные 
отношения. Одно из значений послелога کا (kᾱ) – 
указание пола и типа объекта. Послелог کا (kᾱ) 
также используется для обозначения националь-
ности.

А. Керимов утверждает, что послелог کا (kᾱ) 
участвует и в корректировке повторов и выявляет 
при этом определенные оттенки значения. Автор 
классифицирует их следующим образом: в пря-
мой форме эти послелоги придают повторениям 
полноту и силу; косвенно этот послелог озна-
чает деление на повторы; в сочетании с повторе-
нием прилагательных этот послелог придает им 

оттенки принадлежности; в сочетании с местои-
мениями и наречиями этот послелог усиливает их 
значение (Керимов, 2010: 303).

В урду послелог کو [ko] используется в трех 
типах общения, среди них:

1) объектная связь;
2) адвербиальная связь;
3) предикативная связь.
Объектная связь. При выражении объект-

ной связи послелог کو [ko] обычно опускается. 
Этот послелог представляет собой группу слов, 
используемых совместно. Их можно сгруппиро-
вать следующим образом:

а) личные местоимения или одушевленные 
существительные:

 اس سے پہلے تو اس کے باپ نے کبھی کسی بچے کو ايک
پيسه بھی نه ديا-

[Usse pehle to us ke bap ne kabhi kisi baççe ko ek 
peysa bhi na diya]

До этого его отец никогда не давал ребенку 
даже копейки.

б) существительное, указательное местоиме-
ние или любое другое слово, например:

ميں بھی اپنی گڑيا کو انہيں ھاتھه نه لگانے دونگی-
[Men bhi apni quriya ko inhe hat na laqane dungi]
И я не позволю им трогать мою куклу.
в) субъективная неопределенная часть речи, 

зависящая от глагола:
يه کشتی ڈوبتے ھوؤں کو بچانے کے لئے استعمال کی جاتی ھے-
[Ye kişti dubne huo ko baçane ke liye istimal ki 

cati he]
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Мовознавство. Лiтературознавство

Это судно используется как спасательное.
г) существительное или именные местоимения:
считать [samachna]سمجھنا
считать, принимать [manna]  ماننا
делать [banana] بنانا
именовать, называть [kehna] کہنا
именовать [batana] بتانا
найти [pana] پانا
выбрать [çunna] چننا
считать, определять [thahrana] ٹھہرانا
Отметим, что таких глаголов намного больше 

и этот список можно было бы продолжить. Также 
в этот список можно включить несколько состав-
ных именных сказуемых (глаголов):

принимать [karar dena]کرار دينا
чувствовать [mahsus karna]محصوص کرنا
ھم آپ کو اپنا بادشاه بنانا چاھتے ھيں-
[Ham ap ko apna badşah banana çahte he]
Мы хотим сделать вас нашим падишахом.
Один из моментов развития и использования 

послелога کو [ко] – косвенная завершенность выра-
жения предметной связи. Эти моменты использо-
вания можно сгруппировать следующим образом:

а) косвенное завершение (в необходимых 
формах предложений) в зависимости от глагола, 
выраженного существительным или местоимени-
ями-существительными:

پہلی کالس کو انگريزی پڑھاتی جانی چاھئے
[Pehli klas ko anqreyzi parhati cani çahiye]
Изучение английского языка в первом классе 

обязательно.
б) косвенное дополнение, которое зависит от 

составного именного сказуемого, выраженного 
существительным или местоимениями-существи-
тельными.

В этом случае наиболее часто используются 
такие сказуемые: 

выглядеть [nazar ana] نظر آنا
 ,поздороваться, быть взятым [milna] ملنا  

купленным
воздействовать, прикоснуться [laqna] لگنا
свершиться [hona] ھونا
прийти, суметь [ana] آنا
увиденный, показаться [dikhayi dena] دکھائی دينا
услышанный [sunayi dena] سنائی دينا
понравиться [pasand hona (ana)] پسند ھونا (آنا)
ھونا -остаться в памяти (и подоб [yad hona] ياد 

ные косвенные глаголы)
быть осведомленным [malum hona] معلوم ھونا
клониться ко сну [nind ana] نيند آنا
لگنا  понравиться (и прочие [aççha laqna] اچھا 

отыменные сказуемые)
-выраженные модальными сло [çahiye] چاھئے

вами типа «необходимый» и прочими
Рассмотрим случаи использования этих сказу-

емых вместе с косвенными дополнениями:
بچے کو بھوک لگی-
[Baççe ko buhuk laqi]

Ребенок голоден.
ميری ماں کو يھ جگھ اچھی نہيں لگی-
[Meri mako ye caqah aççhi nehi laqi]
Это место моей матери не понравилось.
ھم کو جاڑا لگتا ھے-
[Ham ko cara laqta he]
Нам холодно.
в) косвенное дополнение в зависимости 

от именного глагола, выраженного существи-
тельным или существительным-местоимением  
(в предложениях, где действие направлено на  
объект, сообщение выражается действительными 
глаголами):

اس نے لومڑی کو حاضر ھونے کا حکم ديا-
[Us ne lomri ko hazır hone ka hukm diya]
Он приказал лисе быть готовой.
г) косвенное дополнение, выраженное субъек-

тивной или объективной неопределенной частью 
речи и зависимое от глагола:

انہوں نے بھاگتے ھوؤں کو ديکھا-
[İnho ne bhaqte huyo ko dekha]
Они увидели бегущих.
д) косвенное дополнение, указывающее на 

причину действия, выраженное отыменным гла-
голом: 

يھ پہال موقع تھا کھ ميں اس کی باتوں کو روک رھا تھا-
[Ye pehla moka tha ki me us ki bato ko rok raha tha]
Это был первый случай, когда я заслушался его 

речью.
Послелог کو [ko] также может употребляться 

с субстантивированным косвенным дополнением, 
при этом косвенное дополнение может выра-
жаться следующими языковыми единицами:

а) косвенным дополнением вместе с существи-
тельным или существительным-местоимением:

کو دونوں  ان  کبھی  کو  کھلونے  کبھی  نظروں سے  ميوس   وه 
ديکھتی تھی-

[Vo mayus nazaro se kabhi khilone ko kabhi un 
dono ko dekhti thi]

Он смотрел понурым взглядом то на игрушки, 
то на них обоих.

б) косвенным дополнением, выраженным объ-
ектным инфинитивом, указывающим на смысл и 
цель, например:

زميں بہت صاف ھے اور اس پر سونے کو جی چاھتا ھے -
[Zamin bahot saf he our us par sone ko ci çahta he]
Земля достаточно чистая, человек хочет там 

прямо лечь и спать.
В это время инфинитив может употребляться и 

с определением  کچھه  [kuçh], и с отрицательными 
частицами نہيں [nehi], а также с отрицательными 
частицами کچھه [kuçh] без определения.

в) косвенными дополнениями, которые также 
могут быть выражены инфинитивами, образован-
ными от следующих прилагательных:

готовый [tayar] تيار
вынужденный [macbur] مجبور
согласный [razi] رازی
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существующий (наличный) [mocud] موجود
حميداں سب کو روٹی دے کر جانے کو تيار کھڑی تھی
[Hamida sab ko roti de kar cane ko tayar khari thi]
Гамида, покормив всех, стояла, готовая уйти. 
г) косвенными дополнениями, выраженными 

существительными:
готовый [tayar]  تيار
достаточный [kafi] کافی
لکھنے اگرچھ  وه  ٬ جبار٬   تھا  بيٹا  ايک ھی  کا   راجھ صاحب 

پڑھنے کو کافی تيز تھا-
[Raca sahab ka ek hi beta ta, cabbar, vo aqarçi 

likhne or parhne ko kafi tez tha]
У господина Раджи был сын Джаббар, который 

умел достаточно быстро читать и писать.
Одним из семантических отношений, выража-

емых послелогом gjcktkjujv و [ko], является нареч-
ная связь. Во время выражения наречной связи 
суффикс کو [ko] не опускается, и этот послелог 
может быть выражен следующими языковыми 
единицами:

а) существительными и числительными, 
выполняющими функцию временного обстоя-
тельства времени:

تھا جس ميں  رات کو رقص و موسيقی کا ايک اچھا پروگرام 
ازبکستان کے اچھے گانے اور ناچنےوالوں نے حصھ ليا -

[Rat ko raks-o-musiki ka ek aççha proqram tha cis me 
uzbakistan ke aççhe qane our naçnevalo ne hissa liya]

Вечером была музыкальная программа с уча-
стием хороших певцов и танцоров Узбекистана.

б) существительными, выполняющими функ-
цию обстоятельства места:

چند ايک مقامات کو پوليس والوں نے بس کو روکا
[Çand ek makamat ko pulis valo ne bas ko roka]
Полиция остановила автобус в нескольких 

местах.
в) существительными или именными словосо-

четаниями, которые выполняют функцию обстоя-
тельства причины, вместе с глаголами, означаю-
щими действие:

 آذری لوگ ھمسايھ ملکوں کے ساتھھ اچھے تعلقات کو اھميت
ديتے ھيں

[Azari loq hamsaye mulko ke sath aççhe talukat ko 
ahamiyyat dete he]

Азербайджанский народ придает большое зна-
чение хорошим отношениям с соседними стра-
нами.

Семантические отношения, создаваемые 
послелогом کو [ko], также включают предикатив-
ную связь. Как и в других семантических отно-
шениях, при выражении предикативной связи 
послелог کو [ko] не допускается. Языковые еди-
ницы, в которых послелог کو [ko] выражается при 
образовании предикативной связи, можно сгруп-
пировать с инфинитивом, который выступает в 
предложении в качестве предикативного имен-
ного сказуемого:

 مصورعلی تريں انسانی جذبات ميں سے ايک جذبه يعنی اپنے
ملک کی محبت کو ظاھر کرنے کو کامياب ھوا -

[Musavvir alitarin insani cazbat me se ek cazba yani 
apne mulk ki muhabbat ko zahr karne ko kamiyab hua]

Художнику удалось воплотить чувство любви 
к Родине, которое является одним из высших 
человеческих чувств.

Грамматические послелоги в основном выяв-
ляют грамматические функции, такие как выра-
жение объекта и субъекта.

Послелог کو (ko) обозначает расстояние и дви-
жение в определенном направлении. При указании 
направления движения в физическом пространстве 
послелог کو (ko) обычно опускается и стоит после 
существительного в именительном падеже.

چاروں پورب ديس کو چل پڑے-
[Cārōm pūrab dēs kō cal pāre]
Все четверо были распределены в восточные 

страны.
کيا آپ ڈاک خاے جار ئے پيس؟ 
[kyā āp dāk xānē jā rahē haim?]
Ты идешь в почтовое отделение? (Schmidt).
В безличных предложениях истинное или 

логическое отглагольное подлежащее исполь-
зуется с послелогом کو (ko), и глагол полностью 
согласуется с косвенным дополнением. Слово-
сочетания типа (pasand honᾱ) «одобрять, понра-
виться», (mᾱlūm honᾱ) «становиться ясным», 
а также (lagna) «виднеться», (anᾱ) «прийти», 
(hon) «быть» и подобные глаголы сопровожда-
ются послелогом логического подлежащего (ko) 
(Kərimov, 2010: 305).

Послелог سے [se] – один из простейших после-
логов языка урду, он используется во многих 
выражениях. Эти отношения можно сгруппиро-
вать в два типа:

1) объектные связи;
2) наречные связи.
При выражении объектной связи послелог سے 

[se] вместе с используемым словом выполняет в 
предложении функцию косвенного дополнения и 
обычно в предложении не опускается. Косвенные 
дополнения, образованные послелогом سے [se], 
могут быть сгруппированы в соответствии с их 
составными частями следующим образом:

а) косвенным дополнением, зависящим от гла-
гола и выраженным существительным и суще-
ствительным-местоимением:

 سری نگر کے باشندے جھيلم دريا کو کشتی سے پار کرنے کے
عادی ھيں-

[Srinaqar ke başnde chelam dariya ko kişti se par 
karne adi he]

Жители Сринагара привыкли пересекать реку 
Челам на лодке.

سےچمکنے احساس  کے  کرنے  حاصل  گريا  آنکھيں  کی   اس 
لگيں-

[Uski ankhe quriya hasil karne ke ehsas se 
çamakne laqi]

Ее глаза загорелись от чувства возможности 
обладать куклой.

Пашаева А. Семантические отношения, создаваемые непроизводными простыми суффиксами в языке урду
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б) косвенным дополнением, выраженным 
инфинитивом или существительным:

اس کو جنگل ميں جانے سے خوف آتا تھا-
[Us ko canqal me cane se xof ata tha]
Он боялся идти в лес.
وه حيرت سے مجھے ديکھھ رھا تھا-
[Vo heyrat se muche dekh raha tha]
Он с изумлением смотрел на меня.
Слово, используемое с послелогом سے [se] при 

выражении наречия (времени, причины, места и 
т.д.), выполняет в предложении функцию наре-
чия. В этом случае обстоятельство времени может 
быть образовано разными частями речи:

а) наречием времени, выраженным существи-
тельным или словосочетанием, указывающим 
время выполнения какой-либо работы:

ليکن اس زمانے کو نھ جانے کتنے سال ھوئے-
[Lekin us zamane ko na cane kitne sal huye]
Однако неизвестно, сколько лет прошло  

с тех пор.
б) словосочетанием, указывающим время 

наступления какого-либо события:
فلم شروع  ھونے سے پہلے نيم تاريک چھا جاتی ھے-
[Film şuru hone se pehle nim-tariki çha cati he]
Перед началом фильма темнеет.
в) наречием места, выраженным существи-

тельным или словосочетанием, обозначающим 
начало какого-либо действия:

طرح کس  چٹھياں  ميں  شہر  دوسرے  سے  شہر  ايک   ڈاکيه 
پھونچاتا ھے ؟

[Dakiya ek şehr se dusre şehr me çithiya kis tarah 
pahunçata he?]

Как почтальон доставляет письма из одного 
города в другой?

يہاں سے بزار دور ھے؟
[Yaha se bazar dur he?]
Рынок далеко отсюда?
г) обстоятельством места, выраженным суще-

ствительным, существительным-местоимением 
или наречием, обозначающим направление дви-
жения:

 کلکت سے چند ميل کےفاصلے پر ربنگرانٹ ٹاگور کا تعليمی
اداره ھے-

[Kalkatta se çand mil ke fasile par rabinqranat 
taqor ka talimi idara he]

В нескольких милях от Калькутты находится 
управление образования Рабиндраната Тагора.

کام سے واپس آ کر وه چپکے سے پيسے لے جائيگی-
[Kam se vapas a kar vo çupke se peyse le cayeqi]
Когда он вернется с работы домой, он тайком 

заберет отсюда деньги.
д) обстоятельством причины, выраженным 

существительным, местоимением-существитель-
ным или инфинитивом:

تمام  کلکته کے تجارتی اور صعنتی مرکز ھونے سے يہاں 
بھارت کے لوگ آباد ھيں

[Kalkatta ke ticarati our sanati markaz hone se 
yaha tamam bharat ke loq abad he]

Поскольку Калькутта является центром тор-
говли и искусства, здесь проживает все индийское 
население.

Что касается значения послелога سے (se), то 
З. Дымшиц утверждает, что этот послелог, выра-
жая ситуативные отношения, выполняет функции 
косвенного дополнения в предложении, исполь-
зуемом с послелогом سے (se). При реализации 
обстоятельственных отношений (временных, 
пространственных, причинных и других) слово 
с послелогом سے (se) выполняет в предложении 
функцию обстоятельства (Дымшиц, 2001: 376).

Послелог ميں [men], который является еще 
одним простым послелогом в языке урду, служит 
для выражения двух типов связей:

1) объектных;
2) наречных.
При выражении объектных связей слова, 

где используется послелог ميں [men], выступают 
в предложении косвенным дополнением, в это 
время существительное или существительное-
местоимение может быть полностью выражено 
посредством зависимого глагола:

دوکاندار روپيھ ليتا ھے اور کپڑے کو کاغذ ميں لپٹ ديتا ھے-
[Dukandar rupiya leta he our kapre ko kağaz me 

lapet deta he]
Продавец берет деньги и заворачивает ткань в 

бумагу.
При выражении связи с обстоятельством 

послелог ميں [men] обычно указывает на место, 
где происходит действие:

آج ھماری کالس ميں چار طالب علم غير حاضر ھيں-
[Ac hamari klas me çar talib ilm ğeyr hazr he]
Сегодня четверо учеников не посетили урок.
پاکستان ميں چار موسم ھيں: گرمی، سردی، بہار اور برست
[Pakistan me çar mosan he: qarmi, sardi, bahar 

our barsat]
В Пакистане четыре сезона: лето, зима, весна 

и сезон дождей.
Кроме того, послелог ميں [men] также может 

указывать на направление движения:
وه ايک جنگل ميں جا پہنچا-
[Vo ek canqal me ca pahunça]
Он дошел до леса.
Указание времени события – еще одна особен-

ность суффикса ميں [men]:
گرمی ميں بھی سدا برف ھی برف ھوتی ھے-
[Qarmi me bhi sada baraf hi baraf hoti he]
Даже летом здесь везде лежит снег.
جون کے مہينے ميں گرمياں شروع ھو-
[Cun ke mahine me qarmiya şuru hoti he]
С июня начинается жара. 
 پاکستان ميں گرميوں کے موسم ميں سخت گرمی اور سرديوں

ميں سخت سردی ھوتی ھے
[Pakistan me qarmiyo ke mosan me saxt qarmi our 

sardiyo me saxt sardi hoti he]
В Пакистане очень жарко летом и очень 

холодно зимой.
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А. Керимов также утверждает, что послелог 
 используется при образовании степени (meṅ) ميں
преобладания и в различных переносных смыслах 
(Kərimov, 2010: 309).

З. Дымшиц также отмечает, что существи-
тельное, выражающее чувства или состояние 
человека, может иметь причинное значение при 
использовании послелога ميں (meṅ):

گھبراھات ميں شاه اور کوئی بات نه بتا سکا-
[Ghabrāhat meṅ Wah aur koῑ bāt  na batā sanā]
Из-за волнения (будучи в состоянии волнения) он 

больше ничего не мог сказать (Дымшиц, 2001: 382).
Послелог پر [par] – один из самых простых 

послелогов в языке урду, используется для выра-
жения многих значений. Послелог پر [par] служит 
для выражения трех типов соединений:

1) объектной связи;
2) обстоятельственной связи;
3) предикативной связи.
Суффикс پر [par] действует как косвенное 

дополнение в предложении вместе с используе-
мым словом. Суффикс پر [par] обычно опускается 
при выражении объектной связи и может быть 
образован на основе следующих частей речи:

а) косвенного дополнения, выраженного суще-
ствительным, зависимым от глагола, а также 
существительным-определением или словосоче-
танием: 

رکھتے ھاتھھ  پر  آنکھوں  کی  اس  کر  جا  قريب  کے  اس   ميں 
ھوئے کہا-

[Me ne us ke karib ca kar us ki ankho par hath 
rakhte huye kaha]

Я, пойдя к нему, прикрыл ладонью глаза и заго-
ворил.

б) косвенного дополнения, выраженного суще-
ствительным, существительным-местоимением 
или инфинитивом:

پچھلے اتوار کو ارشد نے ھميں کھانے پر باليا تھا-
[Piçhle itvar ko irşad ne hame khane par bulaya tha]
В прошлое воскресенье Иршад пригласил нас 

на обед.
При выражении обстоятельственных связей 

послелог پر  [par] (обстоятельства времени, цели, 
причины, определения и т.д.) в предложении не 
опускается и может быть образован:

a) обстоятельством времени, выраженным 
существительным, существительным-местоиме-
нием или словосочетанием:

وه گھر پر جا کر چپ چاپ پڑا  رھا-
[Vo qhar par ca kar çup çap para raha]
Вернувшись домой, он безмолвно присел.
б) обстоятельством времени, выраженным 

существительным, инфинитивом или словосоче-
танием:

 کوٹھی سے واپسی پر وه دوکان کے شوکس ميں رکھی گڑيا کو
ايک لمحے کے لئے ديکھی ھوئی گھر کی طرف دوڑی-

[Kothi se vapasi par vo dukan ke şokis me rakhi 
quriya ko ek lamhe ke liye dekhti huyi qhar ki taraf dori]

При возвращении с виллы она, на мгновение 
взглянув на куклу, выставленную в витрине мага-
зина, побежала в сторону дома.

При выражении предикативной связи в пред-
ложении вместе с существительным или субъ-
ектным инфинитивом выступает предикативная 
часть глагольно-именного сказуемого:

ميرے خيال ميں وه غلطی پر ھے-
[Mere xayal me vo ğalti par he]
Mənim fikrimcə onun səhvi var.
З. Дымшиц подчеркивает, что при выражении 

предикативных отношений послелог پر (par) упо-
требляется с существительным или субъектным 
инфинитивом, выступающим в предложении в 
роли присвязочной (предикативной) части гла-
гольно-именного сказуемого:

اچھا بھائیʽميں ھی غلطی پر ہوں-
[Acchā bhayῑ, main hῑ ġaltῑ par hūṅ]
Хорошо, брат, ошибаюсь именно я.
ديکھوʽديکھو بچه چلنے پرہے-
[Dekho, dekho, baccā calme par he]
Смотри, смотри, ребенок вот-вот пойдет (Дым-

шиц, 2001: 385).
Послелог تک [tak] в языке урду является 

простым послелогом и используется при двух 
типах связей:

1) объектной;
2) обстоятельственной.
При выражении обстоятельственных связей  

послелог  تک  [tak] в основном образуется следую-
щими членами предложения:

a) обстоятельством места, выраженным суще-
ствительным или иным словом:

اگر مجھے کوئی چيز ضروری ھوتی ھے توميں دکان پر جاتا ھوں-
[Aqar muche koyi çiz zaruri hoti he to me dukan 

par cata hu]
Если мне что-то нужно купить, то я иду в мага-

зин.
 وه باپ کو پکڑنے کے لئے دوڑی مگر اس کا دور دور تک

کوئی نام و نشان نھ تھا-
[Vo bap ko pakarne ke liye dori maqar us ka dur 

dur tak koyi nam-o-nişan na tha]
Он побежал, чтобы поймать отца, однако того 

и след простыл (не осталось ни следа).
б) существительным, словосочетанием или же 

обстоятельством времени, выраженным наречием:
لئے ليڈر کے  کبھی کسی  کھ  ديکھا  نہيں  آج تک  تو  نے   ميں 

کوئی آواز اٹھائی گئی ھو-
[Me ne to ac tak nehi dekha ki kabhi kisi lider ke 

liye koyi avaz uthayi qayi ho]
До сегодняшнего дня я не видел голосования 

ни за одного лидера.
З. Димшиц утверждает, что при выражении 

объектных отношений послелог تک (tak) оформ-
ляет косвенное приглагольное и присубстантив-
ное дополнение, выраженное существительным, 
обозначающим объект – предел распространения 
(Дымшиц, 2001: 386).
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Еще одним послелогом, участвующим в выра-
жении семантических отношений в языке урду, 
является послелог نے [ne]. Один из простейших, 
послелог نے [ne] указывает на подлежащее в эрга-
тивной конструкции:

پھر ميں نے اس کی طرف ديکھا-
[Phir me ne us ki taraf dekha]
Затем я посмотрел в его сторону.
 ميں نے کہا : “ آپ کو کس نے بتايا کھ وھاں کا کھانا سب سے

عمده ھے؟ ”
[Me ne kaha “ap ko kis ne bataya ki vaha ka khana 

sab se umda he?]
Я спросил: «Кто вам сказал, что еда там очень 

хорошая?».
اس نے کھلے آسمان کی طرف ديکھتے ھو ئے پوچھا
[Us ne khule asman ki taraf dekhte huye puçha]
Он спросил, глядя в сторону открытого неба.
Послелог نے (ne) – показатель подлежащего в 

эргативной конструкции. Например:
ميں نے اس کو نہيں ديکھا -
[maiṅ ne us ko nahῑṅ dekhā]
Я его не видел (Дымшиц, 2001: 387).
Количество глаголов, требующих дополне-

ния с послелогом پر (par), сравнительно меньше 
остальных. Обязательные глаголы, образованные 
от глаголов مدد (madad) «помогать», дают возмож-
ность выразить оттенки значений послелогов. 
Л. Шмидт резюмирует эти моменты развития сле-
дующими примерами:

X کی مدد کرنا
[X kῑ madad karnā]

Помочь Х-у.
وه غريبوں کو مدد کرتی ہے-
[Vo ğariboṁ kῑ madad kartῑ he]
Он помогает бедным.
Xکو مدد دنيا 
[X kō madad dēnā]
Помочь X-у, что-то дать X-у.
مشکل وقت پرانہوں نے مجہے مدد دی-
[Muşkil vakt par inhōn nē mujhe madad dῑ]
Они оказали мне помощь в мои трудные вре-

мена.
Xکو مدد ملنا 
[X kō madad milnā]
Оказать помощь X.
Xسے مدد ملنا 
[X sē madad lēnā]
Получить помощь от X. (Schmidt).
Выводы. Как видим, простые послелоги в 

языке урду способствуют формированию мно-
гих смысловых отношений. Как простые, так и 
сложные послелоги играют особо активную роль 
в выражении пространственных отношений. Лек-
сическое значение послелогов временное, они 
обнаруживаются и изменяются только в суффикс-
ных конструкциях, а их грамматические значения 
не зависят от этих условий и являются вспомога-
тельными. На основе сказанного следует отме-
тить, что простые послелоги в языке урду играют 
исключительную роль в формировании грамма-
тических связей и являются одной из основных 
категорий языка.
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СТРУКТУРНІ РІЗНОВИДИ ЕКЗИСТЕНЦІАЛІЗМУ В ПОЕЗІЇ І. БАХМАН

У статті обґрунтовано загальний характер моральних норм, виходячи з позиції унікальності людського існування. 
Розглянуто поняття «екзистенціалізм» у дискурсі філософських, психологічних і літературознавчих суджень. Зверну-
то особливу увагу на специфіку використання головних ознак, притаманних напряму «екзистенціалізм». Доведено, що 
тривалий період існування екзистенціалізму накопичував багато різноманітних способів осмислення природних і суспіль-
них явищ, які є одним із фундаментальних джерел цінностей та орієнтирів для людини. Проаналізовано трактування 
представників екзистенціалізму щодо розвитку психічних форм відображення, пов’язаних із подальшим удосконаленням 
нервової системи і формуванням людського мозку, котрий став природною передумовою виникнення свідомості. Завдяки 
такому аналізу показано, що через дослідження поняття «свідомість» автори екзистенціалізму поєднали літературоз-
навчі погляди не тільки з філософськими, але й з психологічними. З погляду психології термін «свідомість» відображає 
дійсність в мозку людини в суб’єктивних, ідеальних образах. Для екзистенціалістів зміст сутності стає найголовнішою 
ідеєю вираження в їхніх творах. Письменники екзистенціалізму з допомогою феноменологічного підходу в своїх працях 
висвітлюють різні спектри свідомості, такі як віра в себе, містичні та міфологічні погляди в концепції творчої особис-
тості. На прикладі поезії І. Бахман виявлено основні структурні тенденції екзистенціалізму: 1) особливості соціальної 
адаптації (дезадаптації) героя, на які вказує письменник; 2) механізми психологічного захисту, котрі відображаються 
в думках і мовленні; 3) взаємини головного героя з іншими персонажами; 4) авторські емоційні акценти, що виявляють 
його ставлення до героя. Поезія австрійської письменниці І. Бахман чітко представляє головні позиції екзистенціаліз-
му. В поетичних творах І. Бахман змальовуються життєві та психологічні обставини, в яких перебувала авторська 
«Я-концепція». Доведено, що І. Бахман є дійсно яскравою представницею екзистенціалізму.

Ключові слова: екзистенціалізм, екзистенція, екзистенційна діалектика, «Я-концепція», феноменологія, 
феноменологічний підхід, авторська позиція.
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STRUCTURAL VARIETIES OF EXISTENTIALISM IN POETRY BY I. BACHMAN

The article substantiates the general nature of moral norms, based on the position of the uniqueness of human existence. 
The concept of “existentialism” has considered in the discourse of philosophical, psychological and literary judgments. Special 
attention pays the specifics of the using main features inherent in the direction of “existentialism”. It has been proved that the 
long period of existence of existentialism has accumulated many different ways of understanding natural and social phenomena, 
which are one of the fundamental sources of values and guidelines for man. The interpretation of the representatives of 
existentialism has analyzed that the development of mental forms reflection associated with the further improvement of the 
nervous system and the formation of the human brain, which became a natural prerequisite for the emergence of consciousness. 
Thanks to this analysis, it is shown that through the study of the concept of “consciousness”, the authors of existentialism 
combined are not only literary views with philosophical, but also with psychological. From a psychological point of view, the 
term “consciousness” reflects reality in the human brain in subjective, ideal images. For existentialists, the content of the essence 
becomes the most important idea of expression in their works. Writers of existentialism with the help of a phenomenological 
approach in their works cover different spectrums of consciousness such as: self-belief, mystical and mythological views in the 
concept of creative personality. On the example of I. Bachman’s poetry, the main structural tendencies of existentialism have 
revealed: 1) features of social adaptation (maladaptation) of the hero which the writer points; 2) mechanisms of psychological 
protection, which are reflected in thoughts and speech; 3) the relationship of the protagonist with other characters; 4) the 
author’s emotional accents that reveal his attitude to the hero. The poetry of the Austrian writer I. Bachmann clearly represents 
the main positions of existentialism. The poetry of the Austrian writer I. Bachmann clearly represents the main positions of 
existentialism. I. Bachman’s poetic works depict the life and psychological circumstances in which the author’s «I-concept» 
was. It has investigated that I. Bachmann is a really bright representative of existentialism.

Key words: existentialism, existence, existential dialectic, «I-concept», phenomenology, phenomenological approach, 
author’s position.
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Постановка проблеми. Однією з провідних 
течій суспільної думки ХХ ст. є екзистенціальна 
філософія, що на перший план висунула ідею 
абсолютної унікальності людського буття, зосе-
редившись навколо проблеми людини та її місця 
в світі, труднощів духовної витримки людини, 
яка потрапила в потік подій і втратила контроль. 
Покоління інтелігенції, яке пережило першу сві-
тову війну та прихід до влади фашизму, ця історія 
зацікавила перш за все тим, що вона зосереджу-
вала увагу на кризових ситуаціях в житті людини 
і людства, намагалася розглянути людину в умо-
вах складних історичних випробувань. Однією із 
складових частин цієї течії став екзистенціалізм 
(Надольний, 2011: 92).

Екзистенціалізм є філософським вираженням 
глибоких потрясінь, які спіткали західну цивілі-
зацію в ХХ ст. Його прибічники вважають, що 
катастрофічні події новітньої історії оголили 
нестійкість, слабкість, кінцевість будь-якого люд-
ського існування. Найбільш глибинним знанням 
про природу людини екзистенціалізм визнає усві-
домленість нею власної смертності й недоскона-
лості. Представники екзистенціалізму не робили 
спроб проникнути в методологічні аспекти науки 
чи розкрити природу моралі, релігії, мистецтва. 
Зокрема, Л. Губерський стверджує: «В центрі 
їхньої уваги стали питання провини, відпові-
дальності, рішення, вибору, ставлення людини до 
смерті тощо, а проблеми релігії, моралі, мистецтва 
цікавили їх лише настільки, наскільки вони стосу-
вались названих питань» (Надольний, 2011: 92). 
Учення С. К’єркагора, Е. Гуссерля, М. Хайдег-
гера, К. Ясперса, Ж.-П. Сартра, А. Камю, Г. Мар-
селя, М. Мерло-Понті, С. де Бовуар, Н. Аббаньяно, 
Л. Сенгора значно вплинули на формування та про-
цвітання екзистенціалізму. Проте визначною послі-
довницею екзистенціалізму вважають німецьку 
письменницю І. Бахман, котра змогла чітко в своїх 
творах відтворити особливості цього напряму.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У філологічних і філософських дослідженнях 
ХХ ст. відзначається тим, що поза вектором транс-
ценденції відбувалася неминуча деградація, зне-
особлення людського існування, яке навіть під час 
свого занепаду не втрачало невиразно окресленої 
причетності до вищих цінностей. У феноменоло-
гічних рецепціях духовної кризи висвітлювався 
болісно пережитий деперсоналізованою істотою 
неправильний, безглуздий спосіб свого животіння, 
відчуття абсурду. Осереддя напруження екзистенці-
алізму поєднало спільними інтересами філософію 
та літературу. Екзистенціалістами європейського 
масштабу вважають таких дослідників, як Р. Мей, 

А. Маслоу, Г. Фейфель, К. Роджерс, Г. Оллпорт, 
Г. Еленберг, Д. Лайонс, Н. Амельченко, І. Бичко та 
інші. Їхні праці розкривають більш натуралістичну 
традицію, де свобода розуміється як розкриття 
природних задатків людини. Але проблематичним 
питанням залишається розвиток екзистенціалізму 
в нашому сьогоденні.

Мета статті – визначити головні структурні 
риси екзистенціалізму в поетичній спадщині 
І. Бахман.

Виклад основного матеріалу. Традиційна пси-
хологія досліджує людську свідомість, поєдну-
ючи її із психікою. Однак уже за доби романтизму 
психологи цікавилися підсвідомим як основою 
поетичної образності та натхнення. На межі ХІХ– 
ХХ ст. ця тенденція проявилася у філософських, 
мовознавчих, літературознавчих працях, прислужив-
шись виникненню теорії психоаналізу, в якій підсві-
доме визнано об’єктом науки (Білоус, 2013: 263).

Психоаналіз вивів літературознавство на 
нетрадиційне тлумачення літератури (нова гер-
меневтика, феноменологія, структуралізм, фемі-
ністична критика, гендерні студії тощо), сприяв 
утворенню і розгалуженню нових стильових 
різновидів у модерній, авангардній, екзистенці-
альній, постмодерній літературі (імпресіонізм, 
експресіонізм, сюрреалізм, футуризм, дадаїзм та 
інше). Таким чином, екзистенціалізм опиняється 
в епіцентрі інтелектуальних дискусій ХХ ст., 
зокрема, помітною стає полеміка з психоаналізом, 
структуралізмом щодо можливостей спростовува-
них ним об’єктивних методологій детермінізму, 
наполягання на неспроможності традиційного 
пізнання людського єства, на потребі припустити 
наявність у світовому просторі автономної точки – 
щілини свободи, відштовхуючись від якої, інди-
від має самостверджуватися, руйнувати віджилі 
структури та побудувати нові. Екзистенціальні 
настанови спрямовуються на подолання прого-
лошених безживними сцієнтичних і каузальних 
інерцій, утвердження специфіки достеменного 
існування, що розкривається у творчості, свободі, 
особистій відповідальності, встановлення сокра-
тичного самопізнання, стоїцизму. Якщо З. Фройд 
розглядав творчість як індивідуальне неусвідом-
лене, змістом якого є комплекси, то К.-Г. Юнг 
тлумачив творчість як єдність свідомого «Я» (ego 
митця), індивідуального несвідомого (комплекси) 
і колективного несвідомого (архетипи). На цій 
основі він запропонував модель творчого процесу: 
індивідуальні комплекси породжують фантазії, 
які змушують авторське «Я» продукувати образи, 
шукаючи виходу із психологічної заблокованості. 
Фантазії мають продуктивний характер тоді, коли 
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змикаються з колективним неусвідомленим. Так 
відбувається взаємодія комплексів та архети-
пів, поєднання індивідуального і колективного 
досвіду, завдяки чому творчість набуває загаль-
нолюдського змісту, «будить благодатні сили, які 
завжди допомагали людству врятуватися від будь-
якої небезпеки й пережити найдовшу ніч». Звідси 
походять лише естетична і духовна цінність твору 
мистецтва. Сильніший вплив на суспільство, на 
думку К.-Г. Юнга, має той митець, який зумів 
почерпнути значущий зміст із архетипів, провести 
його крізь призму життя (середовище, час, місце), 
надавши йому індивідуального вираження. Осо-
бливого значення у творчості К.-Г. Юнг надавав 
авторській позиції. Йому належать міркування 
про екстравертного та інтровертного автора. Екс-
травертна (лат. extra – поза і vertere – повертати) 
позиція автора у художньому творі проявляється 
тоді, коли він під час творчого процесу, підкоря-
ючись несвідомому творчому імпульсу, стає поза 
дією, перетворюється на обсерватора-оповідача, 
який збирає зовнішній світ для його оприявнення. 
У цій ситуації автор вважає, що головним є не він, 
а творчий процес. Інтровертна (лат. – intro – все-
редину і vertere – повертати) позиція – це психо-
логічна орієнтація автора художнього твору на 
свої свідомі наміри, які протиставляються сфері 
неусвідомленій (Білоус, 2013: 267). У такій ситуа-
ції автор замикає творчість на собі, свідомо контр-
олює процес, сам є дійовою особою творчого про-
цесу і демонструє «готовність психіки діяти або 
реагувати у відомому напрямі».

Інторовертний аспект є характерним для 
екзистенціальної літератури, а саме побудови 
«Я-концепції». За словами О. Гуменюк: «У внутріш-
ньому світі людини і її свідомості «Я-концепція» 
− це важливий структурний складник психологіч-
ної самоорганізації, який виконує функцію переду-
мови і наслідку ефективності соціальної взаємодії 
та якості життя загалом. Вона здебільшого вияв-
ляється як відносно усталена, динамічна і певною 
мірою усвідомлена система уявлень особи про 
саму себе» (Гуменюк, 2004: 25).

Всупереч такому гносеологічному підходу, 
коли особа розглядається як суб’єкт, що протисто-
їть сущому як об’єкту, екзистенціалісти запропо-
нували новий, за словами М. Гайдеггера, онтоло-
гічний підхід. Сутність його полягає в тому, що 
людське існування (екзистенція) розглядається як 
таке, що інтимно, емоційно, на свідомому рівні 
пов’язане з буттям світу. Теза про онтологічну 
єдність людського існування і світу мовою екзис-
тенціалістів означає, що світ «вписаний» у струк-
туру екзистенції, що екзистенція структурована 

під буття в світі. Перш ніж пізнавати світ, людина 
є, існує в світі.

У праці «Томас Бернхард і модерністський 
роман» В. Котелевської показано підтвердження 
вищесказаної думки, що ознака «Я-концепція» дій-
сно притаманна представникам екзистенціалізму. 
Дослідниця В. Котелевська відзначає стиль письма 
екзистенціалістів наближеним до утопічного. 
У творчості австрійських письменників (І. Бахман, 
П. Целан, Е. Єлінек, Т. Бернхард) помітний найви-
разніший зв’язок невимовності (збій, спотворення, 
розрив мови, навіть до німоти), а також відобра-
ження травми та відлуння війни. Хоча в цих митців 
і відзначають спільну особистісну манеру, але все 
ж таки твори І. Бахман мають більшу виразність. 
У вірші “Wahrlich” («Воістину») авторка висловлює 
незвичайну парадоксальну мовну ситуацію, що є 
не властивим явищем для поетичного вислову: “Es 
schreibt diesen Satz keiner…” − «Ніхто не пише…». 
Використання такого виразу підтверджує теорію 
автономного суб’єкта та автономного мистецтва, 
яка своєю чергою зумовлює високий ступінь само-
рефлексії художньої мови, замикає на ній всі зобра-
жально-виразні прийоми. І. Бахман демонструє 
свою оригінальність як один з унікальних випадків 
радикальної поетологізації поетики, що робить її 
твори ідеальним об’єктом для дослідження законо-
мірностей і парадоксів, а загалом утопічною про-
єктивністю модерністського мистецтва.

На підставі екзистенційної діалектики людина 
зважується на вибір, переходячи від споглядаль-
ного існування до власне себе, надаючи пріори-
тету несумісному з абстрактним, уніфікованим, 
анонімним суб’єктом конкретному автентичному 
суб’єкту, який має бути тим, ким він є у своїй 
самості, а не просто бути. С. К’єркагор визначив 
три рівні на шляху до справжнього існування: 
естетичний (настанова на насолоду), етичний 
(акцентування обов’язку), релігійний (страж-
дання, прилучення до долі Христа як принцип 
життєвої діяльності). С. К’єркагор розумів істину 
як таємницю буття, того, хто мислить, коли вона 
декодується у значенні достеменності, має ознаки 
лірико-сповідальної медитації.

І. Драч у доробку «Публіцистика: Вибрані статті, 
інтерв’ю» описує цікаві факти в містечку Сполето, 
котре розташоване на відстані близько 100 км на 
північ від Рима. І. Драч розповідає про знайомство 
з австрійською поетесою І. Бахман. Попри те, що 
І. Драч великий бунтівник у царині традиційних 
художньо-образних засобів, творець парадоксів та 
інтелектуалізмів, поет, який на повний голос зая-
вив про свою «причетність планетарну», він вод-
ночас зумів, як ніхто інший, «вписати» у світовий  
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поетичний космос українську душу у її часто тра-
гічних метаморфозах, спровокованих суперечли-
вим часом. Відразу звернув увагу на виступ І. Бах-
ман. І. Драча привабила амплітуда «повсякденної 
буденності» в поезії І. Бахман. Адже І. Драч вва-
жає, що діапазон реального будня дає поетові мож-
ливість, відкинувши «ледачу простоту», випро-
бувати різні стильові «техніки художності», які 
апелюють як до чуттєвої, так і до логічної сфери 
сприйняття, збурюючи асоціативну та інтелекту-
альну сфери уяви. І. Драч підтримує погляди І. Бах-
ман. Він схиляється до думки австрійської поетеси 
не лише на рівні риторики, а й на рівні наближення 
до самої загадки буття як метафізичної проблеми, 
наскрізь антропологічної, перейнятої відчуттям 
того, що розумною «душею» світобудови була й 
залишається людина: «Центр Космосу – Земля, Бо 
на Землі живе Людина» (Драч, 2019: 18). Людина 
постає тут не тільки активним перетворювачем 
світу, а й водночас носієм ідеї вищої «влади» – кос-
мосу. Таку позицію в науково-критичному дискурсі 
називають гуманістичною.

Е.-М. Мертрі в книзі “Crisis and Form in the later 
writing of Ingeborg Bachmann” характеризує збірку 
«Види смерті» (“Todesarten’ poems”). Дослідниця 
Е.-М. Мертрі стверджує, що збірка «Види смерті» 
(“Todesarten’ poems”) містить низку віршованих і 
прозових творів, написаних у 1960 р. У доробку 
«Втрата» (“Eine Art Verlust”) І. Бахман демонструє 
своєрідну ілюстрацію гіркого розлучення, де про-
блема залишається не до кінця розкритою. І. Бах-
ман відрізняться від інших поетів тим, що вона не 
вдається до опису деталей розподілу проблем між 
героями, проте, заглиблюючись у ліричні вирази, 
авторка передає суб’єктивне ставлення, але в 
суб’єктивному вираженні, тобто образ героя не є 
тотожним з автором.

Підтвердженням того, що І. Бахман є дій-
сно відомою, насамперед поетесою, є книга 
“Understanding Ingeborg Bachmann” К. - Р. Ачбер-
гера. За його словами, вірші І. Бахман отримували 
визначну та одностайну похвалу. Коли австрій-
ська поетеса припинила писати вірші, зосеред-
ивши більшу увагу на прозі, читачі реагували 
на це великим смутком і жалем. К. - Р. Ачбергер 
повідомляє цікавий факт: чим більше І. Бахман 
отримувала слави, тим менше віршів вона писала. 
Після двох найвідоміших збірок – “Die gestundete 
Zeit (Morgaged Time)” («Відстрочений час (Ран-
ковий час)») (1953), “Anrufung des großen Bären” 
(«Закликання великої ведмедиці») (1956), І. Бах-
ман опублікувала лише кілька кращих віршів.

У доробку “Die gestundete Zeit (Morgaged 
Time)” («Відстрочений час (Ранковий час)») І. Бах-

ман висвітлює моральну вимогу до гостроти часу. 
Твір “Die gestundete Zeit (Morgaged Time)” («Від-
строчений час (Ранковий час)») настільки вкорі-
нений у конкретну історичну епоху 1950-х років, 
де однозначно можемо побачити заклик до уто-
пічних поривань авторки, які є ознаками, не при-
таманними напряму «екзистенціалізм». Не боя-
чись поєднання рис різних напрямів, І. Бахман все 
ж таки вдається до цієї ідеї. На противагу своїм 
поглядам, авторка в поезію включає опис соняч-
них променів крізь призму затяжної ночі, впливи 
непрохідних вод та самотніх подорожей на інтен-
сивність колективного вирішення проблем.

Для збагачення своїх праць І. Бахман почала 
звертатися до уяви й фантазії. Письменниця про-
довжує представляти історію Німеччини в пово-
єнні роки, але вже занурюючись у світ магії та 
міфології. Особливо після поїздки до Італії І. Бах-
ман запропонувала читачам інший світ поетики, 
котрий збагатився великою культурною спадщи-
ною звичаїв, традицій, що базувалися на старо-
винних міфах. Обидва томи поетичних надбань, 
які з’явилися в 1956 році, присвячені контексту 
міфологічного та метафізичного спрямування, 
де змальовується переважно середземномор-
ський пейзаж. Наприклад: “Wasserwelt aus den 
Entdeckerzeiten! Wellen überwuchern jeden Weg, und 
von oben tropft das Licht aus Netzen neuer Straßen in 
die Luft verlegt“. − «Вічні води перших морепла-
вань! Сиві хвилі у полоні мли, краплі світла ска-
пують з плетіння вулиць, що в повітрі пролягли» 
(Переклад П. Рихло).

Із часом І. Бахман продовжує розкривати чітку 
позицію суб’єктивності, але не з таким болем 
втрати. Авторка починає розуміти філософський 
зміст проблеми буття. Адже у процесі розвитку 
кожної людини змінюється уявлення про світ, 
воно наповнюється конкретно-історичним і чут-
тєво-сприйнятним змістом. Світ для людини є 
єдністю природної та суспільної дійсності, зумов-
леної практичною діяльністю. Так, спостерігаємо 
онтологічний погляд на історичну реальність, 
що забезпечується феноменологією. Феномено-
логічний метод дає змогу письменникові роз-
глядати людину в часі, яка не є абсолютно під-
владною йому, тому що за способом свого буття 
вона сама є часом. Також однією зі специфічних 
рис екзистенціалізму є виділення поняття “In-der 
West sein” (буття у світі). Буття-у-світі розкрива-
ється через невіддільне від людини «діяння», яке 
пояснюється своєю чергою через «турботу» (тур-
бота характеризує людське існування загалом). За 
філософськими поглядами М. Хайдеггера, Dasein 
(людське буття) здатне не лише цікавитися бут-
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тям, а дбати про себе як про своє буття, про смисл 
свого буття. 

Людина в екзистенціалізмі представляється як 
істота, котрій судилося перебувати в історії, яка «заки-
нута» в історію і не може прожити поза нею, поза сус-
пільством, але яка водночас здатна з усією стійкістю 
витерпіти саму перспективу занепаду та кінця пере-
бігу історичних подій (Губерський, 2006: 120).

Дж. Гібсон у книзі “The Philosophy of poetry” 
описує подальші роки австрійської поетеси. 
Він говорить, що І. Бахман у 1959 році отри-
мала Премію сліпих ветеранів війни за напи-
сання радіоп’єси «Добрий Бог Мангеттену». 
В радіоп’єсі «Добрий Бог Мангеттену» І. Бахман 
деталізує страждання людей за сучасних умов 
життя. Письменниця пише: “Der Krieg wird nicht 
mehr erklärt, sondern fortgesetzt. Das Unerhörte ist 
alltaglich geworden. Der Held bleibt den Kampfen 
fern. Der Schwache ist in die Feuerzonen geruckt. Die 
Uniform des Tages ist die Geduld, die Auszeichnung 
der armselige Stern der Hoffnung über dem Herzen”. 
− «Війну вже не оголошують, її продовжують. 
Нечуване зробилось буденним. Герой уникає боїв. 
Боягуз вирушає на поле битви. Уніформою дня 
стало терпіння, нагородою – вицвіла зірка надії 
над серцем» (Переклад П. Рихло). В цьому при-
кладі авторка змиряється з тим, що відбувається з 
життям людей після війни. Вона не бунтує, а про-
сто констатує як факт. Хоча, з іншого боку, І. Бах-
ман у підтексті привертає увагу читачів до того, 
що потрібно змінюватися, а не терпіти те, що про-
сто йде за плином часу, оскільки історична ситуа-

ція реалізується лише шляхом людського вибору і 
дії. Людина в І. Бахман має бути творцем і носієм 
культури, а культура розглядається як специфічна 
форма висловлення творчої відповіді особистості 
на виклик природи як стиль життя і спосіб орієн-
тації у світі. На думку І. Бахман, поезія не є задо-
воленням передачі повідомлення для конфліктних 
ситуацій певної доби, а навпаки, розуміння осо-
бистісного досвіду автора, котрий втілюється у 
формі конкретного вірша. Для І. Бахман важливим 
явищем є те, що зміст і форма поетичного виразу 
або поєднуються, або ні. Таке твердження І. Бах-
ман висловила на лекціях з поетики у Франкфурті 
1959–60-х років. Вони присвячувалися поетичній 
практиці нового світобачення.

Висновки. Отже, аналіз поезії І. Бахман вказує 
на те, що кожна екзистенція унікальна та непо-
вторна. Хоча людському існуванню і притаманні 
загальні структури (чи то буття у світі, чи то буття 
з іншими), але ці загальні апріорні структури зану-
рені в конкретну ситуацію, внаслідок чого людське 
існування стає унікальним. Охарактеризувавши 
поетичні твори І. Бахман, бачимо як трансформу-
валась свідомість авторки, уявлення про світ і її 
внутрішній світ. І. Бахман представниця екзистен-
ціалізму, але попри основні структурні категорії 
цього напряму, австрійська письменниця дійшла 
висновку, що людина сама довільно визначає себе 
в своїх діях, її існування не є чимось визначеним у 
якійсь формі. Кожне людське існування в гармонії 
із власним «Я» є винятковим, екстраординарним 
змінним світом.
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ЕТНОСПЕЦИФІКА ГРЕЦЬКОЇ МИСЛИВСЬКОЇ КАЗКИ

У статті здійснена спроба дослідити багатопланову та багатоаспектну проблему казкового дискурсу грець-
кого фольклору. Розглянуто роль і місце мисливської казки та проаналізовано характерні особливості цього жанру. 
Доведено, що попри інтернаціональність та унікальність сюжетів, мисливська казка є невіддільною частиною куль-
турного багатства фольклору Греції. Однією з функціональних характеристик, які простежуються у дослідженні, 
є окреслення основних мультикультурних факторів казкознавства, що проявляються на прикладі фольклору саме Гре-
ції, оскільки це визначальна країна для світової культури. Це та країна, яка завдяки намаганням культурного спротиву 
та спробам боронити свої фольклорні надбання до сьогодні задає лейтмотиви в царині культури та науки. 

Оскільки питання виокремлення в грецьких казках мисливських сюжетів раніше не виникало в науковому 
дискурсі, ми вбачаємо необхідність у вирішенні цього завдання. Навіть більше, виділивши відповідні сюжети в 
грецьких казках, ми порівняли їх з українськими та пояснили схожість казкових сюжетів наших країн. Саме це і 
становить як актуальність нашого дослідження, так і його новизну. Важливість роботи визначається щораз 
більшим інтересом до проблеми фольклору загалом та казкознавства зокрема. 

У публікації розглянуто особливості конфліктів грецької мисливської казки з послідовними акцентами на 
складових частинах її композиції. З’ясовано, що ці складові елементи є однаковими для різних текстів і побудо-
вані за одним законом сюжетотворення. Простежена етноспецифіка грецької народної мисливської казки. 

Для досягнення поставленої мети і отримання об’єктивних результатів у статті були поставлені такі 
завдання: 1) опрацювати вибірку з 50 грецьких народних казок; 2) серед корпусу текстів виявити мисливські 
сюжети; 3) проаналізувати сюжети грецьких мисливських казок в порівнянні з українськими.

У результаті проведеного дослідження було визначено, що схожі сюжети є, і їх немало. І хоча наведений у 
розвідці перелік казок та виокремлених у них мисливських сюжетів, які піддаються аналізу, не є вичерпним, та 
він становить перспективу подальшого прикладного дослідження. 

Ключові слова: грецька народна казка, фольклор, мисливська казка.
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ETHNOSPECIFICS OF THE GREEK HUNTING FOLKTALE

The article investigates the multifaceted and heterogeneous issue of the Greek folk tale discourse. The role and place 
of a hunter's tale are considered and the characteristic features of the above-mentioned genre are analyzed. It has been 
proven that despite the internationality and uniqueness of the plots, the hunter's tale is an integral part of the cultural 
variety of Greek folklore.

One of the functional features that can be traced in the study is to outline the main multicultural factors of fairy tales, 
which are manifested in the example of Greek folklore, as Greece is a significant country for world culture. This is the 
country that, thanks to the efforts of cultural resistance and attempts to defend its folklore heritage, still sets the leitmotifs 
in the cultural and scientific spheres.

Since the question of the hunter’s plots separation in Greek fairy tales has not previously arisen in scientific discourse, 
we see the need to solve this problem. Moreover, highlighting the relevant plots in Greek fairy tales, we compared them 
with Ukrainian ones and explained the similarity of fairy tale plots of the two countries. This is both the relevance of our 
study and its scientific novelty. The importance of the work is determined by the growing interest in the problem of folklore 
in general and fairy tales in particular.

The article reveals the peculiarities of the conflicts of the Greek hunter's tale, with a consistent emphasis on its 
composition. It was found that these constituent elements are the same for different texts and are built on the same law of 
plot formation. The ethnospecificity of the Greek folk hunters tale is traced.

To achieve this goal and obtain objective results in the article the following tasks were set: 1) to process a sample of 
50 Greek folk tales; 2) among the texts corpora to identify hunters plots; 3) to analyze the plots of Greek hunters tales in 
comparison with Ukrainian ones.

It was determined that there are many similar plots. Although the list of fairy tales with hunters plots is not 
comprehensive and full, it is a prospect for further applied research.

Key words: Greek folktale, folklore, hunting tale.
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Регешук Т. Етноспецифіка грецької мисливської казки

Постановка проблеми. Мисливська казка – 
це не сюжети, пов’язані зі сценами полювання. 
Основним її критерієм вважається відображення 
мисливського світогляду. Такий критерій запро-
понував український вчений Віктор Давидюк 
для кластеру мисливської казки. До цієї катего-
рії автор відносить казки, в основі сюжету яких 
лежить колізія між самими тваринами або між 
людиною і твариною. В українських традиціях 
останній вид сюжетів інколи закінчується вда-
лою сценою полювання. До таких належать казки 
«Довгомудик», «Звірі в ямі».

Оскільки термін «мисливська казка» не набув 
загальноєвропейського поширення, ніхто не 
вивчав до цього часу, чи існують подібні сюжети 
в інших національних традиціях. За умови існу-
вання таких постає питання їх генези чи то на 
основі антропологічної теорії, яка відстоює про-
цес самозародження однакових сюжетів внаслідок 
однакових умов життя, чи то теорії запозичення.

Українські вчені Михайло Драгоманов та Іван 
Франко виступили адептами бенфеївської теорії. 
Близьким до неї був і Михайло Грушевський, хоча 
і відверто не декларував цього. Мисливська казка, 
як явище, мусила виникнути в мисливському сус-
пільстві, яке Іван Франко описав назвою своєї 
збірки «Коли ще звірі говорили». Відтак, за умов 
наявності таких сюжетів в національній тради-
ції, радше можна вбачати їх самозародження, ніж 
самопоширення. Одначе тільки за умов значної 
кількості таких сюжетів, тому що в подальші часи 
вистачало приводів для культурного переймання. 

Греція – показова країна в цьому плані. Дуже 
багато дослідників після виходу в світ збір-
ника індійських казок «Панчатантра» почали 
пов’язувати запозичення саме з походами Маке-
донського, та й це не єдиний шлях для поширення 
казкових сюжетів.

Американський вчений палестинського похо-
дження, філософ-орієнталіст Едвард Саїд, також 
притримуючись бенфеївської теорії, погоджу-
вався, що найбільш схожими між собою є зовсім 
не тексти територіально близьких країн та народ-
ностей зі спільним корінням, а казки країн з нала-
годженою культурною комунікацією. Тільки от 
причини цієї комунікації не завжди були пози-
тивними, навіть правильніше сказати, що здебіль-
шого вона виникала через конфлікт культур, до 
якого призвів імперіалізм, колоніалізм та загарб-
ницькі наміри одних країн по відношенню до 
інших. Точки перетину культури й імперіалізму 
достатньо очевидні. «Завдяки імперії всі культури 
переплелися, жодна не є ізольованою і чистою, 
всі гібридні, неоднорідні, надзвичайно диферен-

ційовані й немонолітні» (Саїд, 2007: 37). На його 
думку, імперіалізм – це явище спочатку культурне, 
а вже потім політичне. І хоча низка питань, які він 
порушував, стосувалась першочергово літера-
тури, його формулювання можна перенести і на 
інші сфери, зокрема на взаємовпливи фольклору. 
Перефразовуючи думки науковця про сприяння 
літератури поширенню колоніалізму, можна смі-
ливо вважати, що фольклорні тексти, особливо 
казки, відігравали зворотну роль. Намагання куль-
турного спротиву, спроби боронити національну 
ідентичність саме через свої фольклорні надбання 
дозволили Греції стати тією незалежною і куль-
турно багатою країною, яку ми знаємо.

Мета статті. Завдання нашої розвідки полягає 
в тому, щоб виявити та проаналізувати сюжети 
грецьких мисливських казок порівняно з укра-
їнськими. Тема грецьких народних казок, а саме 
виокремлення в них мисливських сюжетів, ще не 
ставала предметом спеціального дослідження у 
вітчизняному науковому дискурсі, а тому потре-
бує ґрунтовних розвідок. Саме це і становить 
як актуальність нашого дослідження, так і його 
новизну. Окрім того, висновки й узагальнення 
збагатять теоретичний корпус інформації про 
грецьку народну казку.

Виклад основного матеріалу. Греція – це без-
заперечно визначальна країна для світової куль-
тури. Говорячи про Грецію, більшість з нас пере-
дусім думає про античність, про давно відомі нам 
топоніми та події. Але що ж таке Греція? Визна-
чати її географічно та визначити її історично – це 
кардинально різні підходи, адже частина стерео-
типної Греції – Еллади, давно вже територіально 
включена в склад інших країн. Саме тому нам 
потрібно чітко розуміти межі тієї сучасної Греції, 
казки якої ми досліджуємо в статті.

Світовий фольклор пропонує високий ступінь 
повторюваності сюжетів. Навіть найпростіші за 
змістом казкові сюжети виходять далеко за межі 
однієї етнічної культури. Звісно, їх схожість можна 
пояснити тим, що бажання людей різних країн, 
їх уявлення про навколишній світ дуже схожі 
та переплітаються між собою. Але також ми не 
можемо оминути увагою ймовірність культурної 
дифузії. Одним із перших, хто звернув увагу на 
те, що фольклорні сюжети однієї країни можуть 
запозичуватись, поширюватись, адаптовуватись 
та реалізовуватись по всьому світу, був учений-
орієнталіст, зачинатель міграційної школи, Тео-
дор Бенфей. Його дослідження відіграли неаби-
яку роль у розвитку казкознавства. На відміну від 
постулатів міфологічної теорії, яка в той час була 
напрочуд відомою та популяризувалась братами 
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Грімм, теорія запозичень запропонувала можли-
вість міграції сюжетів і мотивів поміж народів, 
пов’язаних не спільним походженням, а історично 
задокументованим культурним спілкуванням. 
Таким чином, припускалось поширення казкових 
сюжетів зі Сходу, а саме з Індії. Представники ж 
міфологічної школи намагались підкреслити схожі 
елементи індійської і європейської культур (особ-
ливо це стосувалось казкової тематики), посила-
ючись на спільне походження національних міфів 
та існування в далекому минулому єдиної образно-
символічної прамови. Відкриті нові матеріали у 
царині фольклору унеможливлювали пояснення 
їхньої схожості лише спорідненням народів. Тому 
і назріла необхідність іншого пояснення схожості 
казкових сюжетів (Давидюк, 2010: 357).

У 1859 році Теодор Бенфей видав «Панчатан-
тру» – збірник індійських казок, а також байок, 
притч та висловів, який був укладений в ІІІ сто-
літті. Це видання стало знаковою подією в історії 
європейської та світової фольклористики. Це було 
зумовлено гіпотезою про індійське походження 
чи не всіх казок, адже література Індії вирізня-
ється багатством казкового матеріалу. І поява в 
грецьких казках таких персонажів, як русалки або 
дракони, – це беззаперечно наслідки індійського 
впливу, витоки якого можна знайти в «Панчатан-
трі». «Панчатантра» вплинула на розвиток світо-
вої фольклористики і досі є предметом дискусій 
серед науковців. Дослідження Теодора Бенфея 
знаходяться в одному ряду з такими книгами, 
як «Історичне коріння чарівної казки» Володи-
мира Проппа та «Золота гілка» Джеймса Фрезера. 
Вищезгадані книги показали ефективність аналізу 
фольклорних текстів на так званому «інтеретніч-
ному ґрунті» (Налепин, 1983). Звісно, те, що в істо-
ричній дійсності минулого варто шукати коріння 
казок, зокрема і мисливських, було добре відомо 
задовго до Бенфея чи інших науковців. Але вони 
змогли розширити та структурувати інформацію, 
яка допомагає нам краще розуміти сучасний світ.

Отже, найважливішими подіями, які сприяли 
перенесенню східних оповідань на європейські 
обшири, Т. Бенфей вважав походи Олександра 
Македонського, що спричинили появу такого 
культурного явища, як епоха еллінізму та арабські 
хрестові походи (Давидюк, 2010: 357). Олександр 
Македонський народився в Греції, завоював Пер-
сію та Індію, помер у Вавилоні. Крім військо-
вих походів, славився і своєю жагою до знань та 
любов’ю до казок, навіть спав з мечем та книгами 
під подушкою. Борхес під час своїх лекцій поси-
лався на один перський текст, у якому мовиться, 
що першим, хто почав збирати confabulatores 

nocturni – нічних оповідачів казок – був саме 
Олександр Македонський (Борхес, 2019: 45). 
Отже, в кожній наступній завойованій країні він 
знаходив казкарів, уважно слухав їхні історії і 
рухався далі. А потім, з отриманим вже бага-
жем знань, повертався назад. Полководець, який 
настільки захоплювався фольклором завойованих 
країн, що навіть частково переставав бути греком, 
вважаючи себе персом. Він і до зараз пошанову-
ється нащадками персів. В ісламських країнах 
Македонського називають Олександром Дворо-
гим. А мешканці як сучасної Греції, так і бага-
тьох інших країн вважають його володарем Сходу 
та Заходу. Тож очевидно, що для підтвердження 
думок про доцільність міграційної теорії Маке-
донський зробив більше, ніж достатньо.

У дослідженнях як останніх років, так і більш 
давніх нам не вдалося знайти інформацію про 
мисливську казку в грецькому фольклорі. Це 
першочергово пов’язано зі складністю самого 
поняття «мисливська казка», про що ми згаду-
вали вище. Опрацювавши вибірку з 50 грецьких 
казок, ми зафіксували ті тексти, які ми можемо 
ідентифікувати як мисливські. Це – «Заєць та 
лисиця» (Грецькі народні Казки, 1985: 11), «Вовк 
та лисиця» (Грецькі народні казки, 1985: 95). 
Дослідники грецьких казок стверджують, що 
«грецькі казки про тварин часто починаються зі 
зміни ситуації. Іноді текст може бути без вступу, 
ніби продовженням розказаного. А певним казкам 
властиві вказування часової віддаленості подій» 
(Найдьонова, 2019: 225). 

Досліджуючи мисливські сюжети, постає 
питання: «яке місце відводилося казці в умовах 
мисливського побуту взагалі?». Віктор Дави-
дюк дає відповідь на це питання, наводячи факт 
недавньої присутності серед мисливців Сибіру 
казкаря, якому належала рівна з усіма частка здо-
бичі. Впевненість у тому, що без казки не буде 
промислової удачі, міцно тримається у комплексі 
мисливських вірувань (Давидюк, 2010: 33). Кожен 
без винятку казковий текст є своєрідним, цікавим 
та особливим, оскільки казкар, який виконав його, 
відтворив історію по-своєму. І перш ніж казка 
була зафіксована на письмі, вона поступово зазна-
вала певних сюжетних модифікацій. Адже першо-
чергово практично кожен фольклорний жанр був 
обмежений усним дискурсом. 

Первісний мисливець був особливо зацікав-
лений у тваринах, тому, очевидно, немало країн 
мають свої специфічні казкові тексти про тварин, 
які сучасна фольклористика може віднести до 
мисливських. Оскільки, як ми з’ясували, сюжети 
мають властивість повторюватись і мігрувати з 
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огляду на ті чи інші обставини, то не дивно, що 
ми знаходимо схожі тексти в грецько-українській 
усній народній творчості.

Вбачаємо необхідність у детальному розгляді 
текстів грецьких казок, щоб довести, що вони є 
саме мисливськими. Послуговуватимемось ми кла-
сифікацією, запропонованою Віктором Давидю-
ком. До характерних прикмет сюжетів мисливської 
казки належить конкретна кількість персонажів – 3 
або 7. Як ми бачимо, в казці «Заєць та лисиця» є 
3 персонажі. Крім двох нам вже відомих з заголо-
вку, третій – сільське дівча. Відповідно, тут ми під-
ходимо до наступної характеристики мисливської 
казки: колізія відбувається між людиною і дикою 
твариною. Оскільки мисливські сюжети мають в 
своїй основі й інший тип сюжетної колізії – між 
самими дикими тваринами, текст казки «Вовк та 
лисиця» вписується в цю парадигму. У цих сюже-
тах важливішим є вид тварини, а не її стать. У зга-
даних казках ми бачимо, що цей поділ дотриманий, 
відповідно, можна говорити про розділення сфер 
господарювання між цими персонажами, чи й уза-
галі – сфер впливу (Давидюк 2010, 103).

Світ звірів у мисливських казках є формою 
вираження думок і почуттів людини, її поглядів 
на життя, способу її побуту та господарювання. 
Оскільки мисливства у чистому вигляді не існу-
вало, то мисливські сюжети казок часто переплі-
таються з рибальськими. Наприклад, в україн-
ській казці «Лисичка-сестричка та вовк-панібрат» 
один з героїв займається мисливським промислом, 
інший – рибальським. У грецькій казці «Вовк та 
лисиця» обидва персонажі втаємничені в рибаль-
ську справу. Як і в українських казках, у грецьких 
також лисичка постійно намагається перехитрити 
вовка, хоча інколи і сама лишається обманутою 
іншими тваринами, як-от у казці «Заєць та лисиця». 

У грецьких казках важливим є образ рідного 
краю. Пейзаж виступає емоційним тлом, що під-
креслює душевний стан казкових персонажів. 
Чужоземний для українського читача колорит 
навіть знайомі сюжети робить віддаленими, надає 
їм нового звучання. Так, події мисливських казок 
«Вовк та лисиця», «Заєць та лисиця», які розгор-
таються на фоні морських пейзажів або гірських 
шпилів, надають вже знайомим нам сюжетам 
неймовірної екзотики. І через це сприймаються 
по-новому. До прикладу, читаючи: «Прийшли 
вони на берег моря. Вовк вмостився на камені з 

вудкою. Не минуло й хвилини, як він витяг велику 
кефаль» (Грецькі народні казки, 1985: 94), або ж: 
«Лисиця хутенько зняла камінь і сунула лапу під 
скатертину. Раптом вона відчула страшний біль. 
У кошику були краби» (Грецькі народні казки, 
1985: 95), український читач одразу помічає коло-
рит, не притаманний нам.

На думку Л. Найдьонової, найчастіше сюжети 
у грецьких народних казках про тварин нескладні. 
Подій у них мало. Мотив, який зустрічається най-
частіше, – це мотив зустрічі: лисиці з вовком, 
лисиці з зайцем. А тривалість дії, якщо вона і є, 
то лише завдяки системі повторів (Найдьонова, 
2019: 225). Порівнюючи з грецькими мислив-
ськими казками, ми бачимо, що українські тексти 
відрізняються обсягом та перипетійністю сюжетів. 
Так, у казці «Лисичка-сестричка та вовк-панібрат», 
крім мотиву зустрічі головних персонажів, є ще й 
різні колізії, які забезпечують тривалість тексту.

Висновки. Ми розглянули особливості кон-
фліктів грецької мисливської казки, послідовно 
звертаючись до складових частин її композиції. 
Ці складові елементи, які вище вже були згадані, 
є однаковими для різних текстів і побудовані за 
одним законом сюжетотворення. Вони послідовно 
витікають один з одного і утворюють цілісність 
композиції, що допомагає маркувати казку як 
мисливську. І хоча поки що ми можемо дослідити 
лише витоки окремих сюжетів, а не витоки самої 
казки загалом, та ми чітко розуміємо причини, 
через які мисливська казка присутня і в україн-
ському, і в грецькому, і в фольклорах інших країн.

Дослідивши на матеріалі грецьких народних 
казок особливості конфлікту в мисливських казках 
та порівнюючи їх з українськими фольклорними 
текстами, ми дійшли висновку, що схожі сюжети є. 
Вибірка з вищезгаданих нами мисливських казок – 
це далеко не повний перелік, його можна і потрібно 
продовжувати. Обрана нами тема має перспективу 
продовження з огляду на великий корпус ще не 
розглянутих текстів, потребу в українських пере-
кладах та можливість відкриття маловідомих для 
нас культур. Адже звернення до минулого – це одна 
з найпоширеніших стратегій інтерпретації тепе-
рішнього (Саїд, 2007: 37). Тож заданий нами вектор 
вимагає подальшого комплексного дослідження та 
є важливим як з погляду культурного досвіду люд-
ства загалом, так і з погляду віддзеркалення мента-
літету грецького народу зокрема. 
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
ПРИ ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ К ВУЗОВСКОЙ УЧЕБЕ

Вопросы социально-психологической подготовки учащихся к вузу и педагогических условий для ее реализации 
требуют серьезного анализа для своего решения. Изменения в современной системе образования диктуют повыше-
ние квалификации учителей, их профессионализма. При этом должны быть созданы благоприятные образователь-
ные условия и мотивация для педагогического развития с тем, чтобы образовательный и воспитательный процес-
сы имели необходимый качественный уровень. Современное общественное развитие требует от каждого члена 
общества ряда навыков, связанных не только с комплексом получаемых знаний и навыков через образовательные 
учреждения, но также и психологическими качествами коммуникационного характера. Каждая возрастная сту-
пень школьника требует собственных методов обучения и воспитания, в том числе в старших классах, когда идет 
выбор дальнейших жизненных ориентиров. С точки зрения психологии важно формирование коллективистских 
навыков и потребностей, связанных прежде всего с общением. Сочувствие, сопереживание, совместное проведе-
ние досуга, интерактивные методы обучения способствуют активному усвоению учащимися необходимых навы-
ков социализации и становлению качеств, показывающих успешную социальную адаптацию. Современные методы 
обучения, основанные на системном учете как возраста, так и предыдущей подготовки по отдельным предметам, 
связаны также с формированием общей комфортной школьной среды, где в комплексе обеспечиваются все условия 
для реализации школьных задач. Эмоционально-волевая сфера в значительной степени связана с внутригрупповыми 
отношениями как в школьном, так и вузовском коллективе. Общие ценностные основания для общения в коллек-
тиве складываются постепенно, на основе мотивации, определенного уровня самооценки и характера общения 
между сверстниками. События в мире также накладывают свой отпечаток на этот процесс.

Ключевые слова: школьное и вузовское обучение, личностные качества школьника, студенческая группа, 
эмоции и воля, общение.
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СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ І ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ 
ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ УЧНІВ ДО ВИШІВСЬКОГО НАВЧАННЯ

Питання соціально-психологічної підготовки учнів до вишу й педагогічних умов для її реалізації вимагають сер-
йозного аналізу для свого рішення. Зміни в сучасній системі освіти потребують підвищення кваліфікації вчите-
лів, їх професіоналізму. Водночас повинні бути створені сприятливі освітні умови й мотивація для педагогічного 
розвитку з тим, щоб освітній і виховний процеси мали необхідний якісний рівень. Сучасний суспільний розвиток 
вимагає від кожного члена суспільства ряду навичок, пов’язаних не тільки з комплексом отриманих знань і нави-
чок через освітні установи, але також і психологічними якостями комунікаційного характеру. Кожний віковий 
ступінь школяра вимагає власних методів навчання та виховання, в тому числі в старших класах, коли йде вибір 
подальших життєвих орієнтирів. З боку психології важливе формування колективістських навичок і потреб, 
пов’язаних насамперед зі спілкуванням. Співчуття, співпереживання, спільне проведення дозвілля, інтерактивні 
методи навчання сприяють активному засвоєнню учнями необхідних навичок соціалізації та становлення якостей, 
що показують успішну соціальну адаптацію. Сучасні методи навчання, засновані на системному обліку як віку, так 
і попередньої підготовки з окремих предметів, пов’язані також із формуванням загального комфортного шкільного 
середовища, де в комплексі забезпечуються всі умови для реалізації шкільних завдань. Емоційно-вольова сфера зна-
чною мірою пов’язана з внутрішньогруповими відносинами як у шкільному, так і у вишівському колективі. Загальні 
ціннісні підстави для спілкування в колективі складаються поступово, на основі мотивації, визначеного рівня само-
оцінки й характеру спілкування між однолітками. Події у світі також накладають свій відбиток на цей процес.

Ключові слова: шкільне й вишівське навчання, особистісні якості школяра, студентська група, емоції  
та воля, спілкування.
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SOCIO-PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL CONDITIONS 
IN PREPARING STUDENTS FOR HIGHER EDUCATION

The issues of the social and psychological preparation of students for the university and the pedagogical conditions for 
its implementation require serious analysis for their solution. Changes in the modern education system require teachers to 
improve their qualifications and professionalism. At the same time, favorable educational conditions and motivation for 
pedagogical development should be created so that the educational and upbringing processes have the required quality 
level. Modern social development requires from each member of society a number of skills associated not only with the 
complex of knowledge and skills acquired through educational institutions, but also with the psychological qualities of a 
communication nature. Each age stage of a student requires its own methods of teaching and upbringing, including in the 
senior grades, when there is a choice of the next life guidelines. From the point of view of psychology, it is important to 
form collectivist skills and needs associated primarily with communication. Compassion, empathy, joint leisure activities, 
interactive teaching methods contribute to the active assimilation of the necessary socialization skills by students and the 
formation of qualities that show successful social adaptation. Modern teaching methods based on the systematic accounting 
of both age and previous training in individual subjects are also associated with the formation of a general comfortable 
school environment, where all conditions for the implementation of school tasks are provided in a complex. The emotional-
volitional sphere is largely associated with intragroup relations, both in the school and university collective. Common value 
foundations for communication in a team develop gradually, based on motivation, a certain level of self-esteem and the 
nature of communication between peers. Events in the world also leave their mark on this process.

Key words: school and university education, personal qualities of a student, student group, emotions and will, 
communication.

Постановка проблемы. Одной из серьёзных 
задач школы является подготовка обучающихся 
к дальнейшей жизни. Главным этапом при этом 
является обучение в высшей школе. Подготовка 
учащихся к обучению в вузе сталкивается с таким 
препятствием, как отсутствие целенаправленной 
подготовки к общению. Об этом свидетельствуют 
исследования внутригрупповых отношений, 
которые складываются внутри учебной группы 
в вузе. Основным методом усвоения навыков как 
обычного, обыденного, так и профессионального 
общения в настоящее время является заимствова-
ние ограниченного числа стереотипов общения 
путём подражания. Есть и другие возможности, 
которые предполагается рассмотреть в статье.

Цель статьи – изучить социально-педагогиче-
ские и психологические условия при подготовке 
учащихся к вузовской учебе.

Изложение основного материала. Условия и 
стереотипы эмоционального и делового обще-
ния. При подготовке учащихся к обучению в вузе 
особенно важно привитие способности эмоцио-
нального общения. Известно, что в студенческой 
группе первокурсников формируются небольшие 
подгруппы по 2–3 человека, которые начинают 
дружить между собой, общаться, образуя совмест-
ные групповые ценности. Наблюдения показы-
вают, что в этих группах становление внутри-

групповых ценностей протекает по-разному, в том 
числе по гендерным показателям. Девушки более 
активно приобщаются к учебной среде, показы-
вают деловые навыки, желание быстрее приобре-
сти необходимость статус и уровень подготовки. 
И, как известно, современное студенчество также 
стремится работать, то есть зарабатывать себе на 
жизнь. Подобное стремление работать больше 
проявляется у девушек, и лишь спустя некоторое 
время – у юношей. Думается, что подобная тен-
денция связана с формированием духа коммер-
циализации, рационального подхода к разным 
жизненным ситуациям. Видимо, это естественно 
для современного поколения молодёжи (Миха-
лева и др., 2015). Такая тенденция просматрива-
ется уже в старших классах школы. Старшекласс-
ники представляют свои дальнейшие жизненные 
шаги, формирование своей собственной позиции, 
в частности, они серьезно подумывают о дальней-
шей учёбе, в том числе за рубежом.

В любых условиях и обстоятельствах способ-
ность взаимодействовать, налаживать контакты, 
различные коммуникационные связи, в том числе 
и на уровне социальных сетей, способствует зна-
чительному ускорению адаптации к учебному 
заведению и в целом к учебному процессу. Рассмо-
трим более подробно возможности эмоциональ-
ного общения, которые формируются у старше- 
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классников. В целом, эмоциональные явления много-
образны и достаточно сложны. Прежде всего, особое 
место здесь определено для эмоций сопереживания 
и сочувствия. В принципе, такие качества является 
фундаментальными характеристиками личности 
ребёнка, в том числе и по мере его взросления.

Следует также отметить, что направленность 
внимания в определённой ситуации, её эмоцио-
нальная оценка связана с отношением человека к 
интровертам или экстравертам. Имеются разли-
чия в характере ассоциаций, с которыми связана 
направленность внимания. Исследования пока-
зали, что есть существенная разница в поведении 
в определённой ситуации у таких групп. Интро-
верты обнаружили существенную включенность 
в ситуацию, к примеру, экзамена на каждом этапе 
его сдачи; экстраверты оказались более включен-
ными в ситуацию экзамена после его завершения 
(Сманцер, 2011). Становится ясным, что направ-
ленность внимания в процессе определённой 
деятельности связана также с психологическими 
качествами личности.

Исследование среди школьников показали тес-
ную связь между волевым и интеллектуальным 
развитием. Однако встречаются подростки и с 
разным развитием этих качеств. Есть дети с высо-
ким проявлением подобных сторон психики или, 
наоборот, с низким. В условиях низких индивиду-
альных особенностей волевой активности школь-
ников следует более глубоко изучать условия 
их жизни в семьях и тем самым способствовать 
повышению такого показателя.

Таким школьникам следует постоянно оказы-
вать помощь при выполнении учебных задач, в 
том числе и при работе с текстом учебника. Всё это 
должно быть направлено на формирование ори-
ентировочной и контрольной части умственных 
действий (Утакаева, 2006). При этом важная роль 
отводится педагогическому руководству работой 
родителей по воспитанию волевых качеств детей.

Роль учителя в формировании личности 
старшеклассника. Имеются также определён-
ные аспекты волевой регуляции педагогической 
деятельности, которые непосредственным обра-
зом отражаются на подготовке учащихся старших 
классов к учёбе в вузах. Известно, что в условиях 
решения учебно-воспитательных задач учителю 
приходится, преодолевая эмоциональное напря-
жение, регулировать свою волю и одновременно 
управлять волевой активностью учащихся. В осо-
бенности это касается молодых учителей. Здесь 
также играет роль их эмоционально-волевая 
сфера, которая имеет в определённой степени и 
природный характер. То есть темперамент, воспи-

тание и профессиональные качества в совокупно-
сти дают определённый уровень эмоционального 
напряжения, который в то же время приносит 
пользу. Учитель стремится достичь поставленной 
на уроке цели посредством активного включения 
в процесс изложения учебного материала. Это 
поневоле отражается на эмоциональности изло-
жения материала, поскольку педагог стремится 
пропустить всё это через своё сердце.

Волевые усилия помогают управлять своей 
волевой активностью, причём становится ясно, 
что показатели волевого усилия педагога затруд-
нены, когда условия осуществления деятельности 
имеют несколько иной характер. В особенности 
здесь следует отметить, что формируется особый 
механизм воздействия на поведение учащихся в 
случаях возникновения морально-этических кон-
фликтов, неудач и определённых помех, связан-
ных с переживанием дискомфорта.

То, как выполняет учитель поставленную цель, 
мотивы, которые им движут, а также способы 
выполнения действий, как раз и определяет воз-
можности волевой регуляции своей деятельности 
(Карча, 1993).

В зависимости от стажа у начинающих педа-
гогов наблюдается произвольная регуляция дея-
тельности учащихся при нечётко выраженной 
способности владеть собой и проявлять в мимике 
эмоциональное состояние, умение сдерживать 
себя, осознавать зависимость успеха деятельности 
от мотивации. Цель задачи не используется на этой 
стадии как средство регуляции волевой активности 
учащихся; в условиях волевого торможения у этих 
педагогов наблюдается инертность, вялость, расте-
рянность, что приводит к просто неэффективности 
деятельности, но и к её разрушению.

Для самой высокой стадии соединения воле-
вого усилия и управления волевой деятельностью 
и активностью характерна оперативная коррек-
ция средств воздействия на учащихся, продук-
тивное использование мотивации при решении 
учебно-воспитательных задач, способность уси-
ливать или сдерживать двигательную активность 
учащихся. Поведение педагогов, находящихся 
на этой стадии, отличается сосредоточенностью, 
сдержанностью, умением мобилизовать себя для 
достижения цели на этой стадии. Даже стрессо-
вые состояния стимулируют волевую активность: 
идентификация волевого усилия соотносится с 
оптимизацией активности учащихся.

Волевая активность учащихся и социа- 
льные условия. Таким образом, осуществле-
ние контроля за эмоционально-волевой сферой 
учащихся, высокопрофессиональные навыки 
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общения с учащимся учителей, что приходит в 
результате повседневного опыта, способствует 
тому, что повышается волевая активность уча-
щихся, реализуется их возможность формиро-
вания самоконтроля. Самоконтроль является 
одним из ведущих качеств студентов, поскольку 
здесь, в процессе обучения, ведущую роль играет 
самообразование и самоконтроль. Самоконтроль 
является неотъемлемым качеством сознательной 
волевой регуляции. Подобное качество можно 
формировать через содержание учебных дисци-
плин с использованием возможностей их изуче-
ния. Всё это необходимо потому, что студенты, 
в особенности те, которые обучаются на млад-
ших курсах, акцентируют внимание на отноше-
нии к ним, умении общаться, фактах поведения 
(Дендебер 2002). В качестве мотивов они назы-
вают эмоциональные переживания, связанные с 
успешностью общения. Больше всего студенты 
ценят друг в друге уровень знаний иностранных 
языков, определённые навыки в общении с техни-
кой и технологиями, выделяют индивидуальные 
особенности речи своих однокурсников, мыш-
ление, а также восприятие и усвоение учебного 
материала. Однокурсники фиксируют различные 
особенности партнёра, индивидуальные особен-
ности, его память и воображение, цели и мотивы 
его познавательной деятельности.

Следует отметить, что в условиях дефицита 
общения из-за пандемии, начавшейся в 2020 году, 
школьники, в особенности учащиеся младших 
классов, получили серьёзные психологические 
травмы. Они выражались в том, что происходило 
определённое отставание в становлении некото-
рых социальных качеств, и это отражалось также 
и на качестве обучения.

Известно, что технические средства обучения, 
необходимые при изоляции на дому, не во всех 
семьях соответствовали требованиям онлайн-обу-
чения. Кроме того, дети не всегда научались необ-
ходимым качествам восприятия учебного матери-
ала, методики только формировались параллельно 
обучению, что тоже ухудшало его усвоение, при-
обретение необходимых знаний и навыков. Уча-
щиеся старших классов не могли посещать уроки 
репетиторов, какие-то учебные курсы, которые 
могли им дать дополнительный шанс для посту-
пления в вуз. Вместе с тем детская натура такова, 
что на протяжении очень короткого времени про-
исходит адаптация к социальной среде, в том 
числе и учебной. Полноценное восстановление 
учебного процесса пока продолжается, все воз-
можности ещё до конца не использованы, однако 
прогресс налицо.

Как в школе, так и в вузе необходима подготовка 
к общению. Основным методом формирования 
навыков общения является заимствование опреде-
лённого числа стереотипов общения путём подра-
жания. В особенности это характерно для старших 
подростков. Здесь умения и навыки общения в целом 
не имеют психолого-педагогического обоснования 
и редко согласуются с личностными особенностями 
каждого подростка, поэтому они и не имеют пред-
посылок для развития в изменяющихся условиях. 
Необходима разработка и апробация определённой 
системы подготовки школьников к дальнейшему 
важному этапу их жизни, то есть обучению в вузе, в 
рамках определенных учебных планов и программ. 
Важным является развитие навыков самоанализа и 
формирование способности к восприятию партнёра 
на основе определенных принципов (Жуковский, 
1999). Прежде всего это установление и поддержка 
психологического контакта, убеждение, управление 
конфликтом пути решения проблемы и так далее.

Одним из значимых факторов является формиро-
вание способности понимания своих товарищей по 
учёбе, их восприятия как личности. По мере взрос-
ления подростков менялось оценочное отношение, 
в частности его уровень притязаний к своим одно-
классникам. Вместе с тем в старших классах орга-
низационное единство и коммуникативность пони-
жается, то есть степень интегративности детей в 
классе достаточно невысокая. Это связано с тем, что 
в старших классах школьники больше заняты под-
готовкой к вузовской учёбе, в частности, на подгото-
вительных курсах, Кроме того, содержание учебных 
программ старших классов в определенной мере 
повторяет пройденные ранее материалы. Это облег-
чает задачу обучения, но вместе с тем взросление 
накладывает свой отпечаток на взаимоотношения 
в учебном классе, хотя дружба между отдельными 
учениками может продолжаться всю жизнь.

Если учитывать, что социальная адаптация – 
это «сложный динамичный процесс активного и 
осознанного вхождения в социальную, социокуль-
турную и образовательную среду учреждения выс-
шего образования, включающий в себя становле-
ние ценностных смыслов познания, социальных 
норм и ценностей будущей профессии, в ходе 
которого первокурсник на основе соответствую-
щих приспособительных реакций вырабатывает 
устойчивые навыки удовлетворения тех требова-
ний, предъявляющихся ему в процессе обучения 
и воспитания в новой образовательной среде», то 
становится понятным, что старшеклассникам тре-
буется особая психолого-педагогическая подго-
товка, в немалой степени связанная со школьной и, 
в целом, социальной средой (Жуковский, 1999: 88).
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Что можно включить в методику подготовки 
старшеклассников к обучению в вузе? Это навыки 
работы с оргтехникой, комплекс знаний и навы-
ков по пройденным предметам, «социальность» 
в смысле умения общения на уровне сверстни-
ков и старших по возрасту и положению, прагма-
тичность и практичность, исходящая из трезвой 
оценки ситуации при выборе профессии и вуза. 
Очень важна здесь позиция и поддержка родителей, 
их круг общения, цивилизованность и культура. 
Важен также характер межличностных отношений 
на уровне учебного класса и в других формах соци-
альных групп в окружающей социальной среде.

Школьный коллектив и семья. Должны 
формироваться конструктивные образовательные 
отношения между школой и семьей. Известно, 
что в семьях внимание к обучению детей падает 
по мере их взросления. Родителям как бы хочется 
сбросить с себя груз опеки, хочется, чтобы дети 
быстрее взрослели, были самостоятельными, 
работали над собой, кроме того, старшеклассники 
действительно становятся более самостоятель-
ными, зрелыми – это особенности подросткового 
возраста. Все это способствует тому, чтобы дети 
как бы отторгались от внутрисемейной среды, 
желая раннего взросления (Слабко, 2017). Отме-
тим, что подобная тенденция в принципе играет 
на руку дальнейшему личностному созреванию в 
качестве общения уже на новом, более высоком 
уровне, в студенческой среде.

Важен также процесс формирования первич-
ных коллективов как субъектов деятельности в 
студенческой среде. Он связан с тем, как получали 
базовое образование члены этого коллектива, то 
есть бывшие школьники, которые привносят в 
новую среду свои старые школьные привычки, 
определённую как бы «детскость», что выра-
жается в их отношении к процессу обучения, в 
характере времяпрепровождения, отношении к 
преподавателям. Студенческий коллектив на пер-
вом курсе в некоторой степени определяется тем, 
как формировались в школе у школьников самоу-
правляемость, лидерство, стрессоустойчивость и 

так далее. Всё это напрямую связано с индивиду-
ально-психологическими особенностями бывших 
школьников, а также стилем руководства класса, 
сформированными традициям и опытом совмест-
ной деятельности.

В этом плане велика роль школьного коллек-
тива, характера руководства этим коллективом, 
традиций, которые сложились на протяжении 
всех лет существования этой школы. Практи-
чески на студенческий коллектив проецируется 
характер и содержание подготовки школьников к 
дальнейшей жизни. В итоге первичный коллектив 
может реализовывать эффективную деятельность 
на основе принятых внутри группы социально-
значимых ценностей и определенных внутренних 
психологических возможностей. Вузовское руко-
водство как раз и стремится выявить возможности 
вновь образованного коллектива для того, чтобы 
ориентировать деятельность по организован-
ному самоопределению личности. В итоге идёт 
процесс самоутверждения личности с учётом её 
индивидуально-психологических особенностей 
(Бай, 2017). Именно предыдущий этап социали-
зации школьника, в том числе и в старших клас-
сах, отражается на направленности деятельности 
нового студенческого коллектива, его возможно-
стях самоуправления. Здесь видно включенность 
в общие студенческие дела, всю систему орга-
низационных свойств, в рамках которых студент 
проходит необходимый путь становления и разви-
тия на протяжении всех студенческих лет.

Выводы. Личность подростка в школе или в 
вузе на ранних этапах обучения формируется пре-
жде всего в коллективе, где ведущими сторонами 
являются ценности и стереотипы, сформировав-
шиеся под влиянием характера внутригрупповых 
отношений. Здесь есть место вопросам лидерства, 
влияния взрослых, прежде связанных с профес-
сиональной подготовкой молодежи. Социальная 
среда, процессы, протекающие в обществе, непо-
средственно отражаются на активности как школь-
ников, так и студентов, их социализации и форми-
ровании отношения к жизненным процессам.
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ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ ТА ОНЛАЙН ПЛАТФОРМИ 
ДЛЯ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Характерною особливістю останніх десятиліть є активний розвиток інформаційних і комунікаційних техноло-
гій. Нові способи обробки, представлення та передачі інформації впливають на усталені форми організації роботи 
й навчання. У сфері викладання та вивчення іноземної мови цифрова компетентність і медіаграмотність стали 
ключовими інструментами для ефективного досягнення навчальних цілей. Світова пандемія внесла свої корективи 
у звичний спосіб ведення навчального процесу й дала поштовх до застосування дистанційного й змішаного навчан-
ня. У результаті використання електронних ресурсів та інноваційних технологій стало невід’ємною частиною 
роботи викладача й навчання студентів. У статті представлений огляд сучасних онлайн-платформ, сервісів і 
ресурсів, які можуть стати надійною основою для викладання іноземної, зокрема англійської, мови онлайн. Метою 
дослідження є систематизація знань про можливості використання переваг діджиталізації процесу викладання 
іноземної мови для гармонійного розвитку всіх аспектів мовної підготовки студентів, використовуючи методи 
активного навчання та надбання цифрових технологій. Основним завданням наукового дослідження є з’ясування, 
як використання цифрових засобів і новітніх методів покращує ефективність та урізноманітнює навчальний про-
цес як для викладачів, так і для студентів, а результати такої діяльності стають більш конкурентоспроможни-
ми. У ході наукової розвідки було розглянуто, як краще обрати електронну платформу для проведення практичних 
занять, електронні ресурси, які допоможуть підготувати робочі силабуси (worksheets); презентувати теоретичну 
інформацію; організовувати взаємодію зі студентами; розвивати вміння та навички говоріння, читання, писан-
ня, аудіювання; вивчати граматичний матеріал; збагачувати словниковий запас і покращувати вимову, а також 
запропоновано способи організації перевірки домашніх завдань.

Ключові слова: діджиталізація, електронні ресурси, дистанційне навчання, цифрові навчальні засоби  
(digital learning tools), електронні навчальні платформи.
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ELECTRONIC RESOURCES AND ONLINE PLATFORMS 
FOR TEACHING ENGLISH

A characteristic feature of recent decades is the active development of information and communication technologies. 
New ways of processing, presenting and transmitting data affect the established forms of work organization and learning. 
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Педагогiка

In the area of foreign language teaching and learning, digital competence and media literacy have become key tools 
for effectively achieving learning goals. The global pandemic has modified the usual way of conducting the educational 
process and has triggered the application of distance and blended learning. As a result, the use of electronic resources and 
innovative technologies has become an integral part of teacher work and student learning. The article provides an overview 
of modern online platforms, services and resources that can become a reliable basis for teaching a foreign language, 
including English, online. The study aims to systematize knowledge about the possibilities of using the digitalization 
benefits the teaching process of a foreign language for the harmonious development of all aspects of student language 
training, applying methods of active learning and advances of digital technologies. The main goal of this research is to 
find out how the use of digital tools and the latest methods improves the efficiency and diversifies the educational process 
of both teachers and students, and the results of such activities become more competitive. In the course of scientific 
research it was considered the best methods to choose an electronic platform for conducting practical classes, present 
electronic resources that will help in the preparation of syllabuses (worksheets), present theoretical information, organize 
the interaction with students, develop speaking, reading, writing and listening skills, learn grammar material, enrich the 
vocabulary and improve pronunciation, as well as suggested ways to organize homework tests.

Key words: digitalization, electronic resources, distance learning, digital learning tools, electronic learning platforms.

Постановка проблеми. Дистанційна й 
гібридна форми навчання безпрецедентно транс-
формують викладання та вивчення іноземної 
мови. Необхідність реорганізації освітнього 
процесу в контексті онлайн-навчання вимагає 
пошуку й використання нових платформ і цифро-
вих ресурсів для презентації матеріалу й взаємодії 
зі студентами. Тягар інновацій переважно спира-
ється на ініціативу викладачів, які починають пра-
цювати з новими доступними технологіями.

Досвід проведення онлайн-навчання демон-
струє позитивні результати для викладачів і сту-
дентів, а також може функціонувати як відносно 
повноцінна заміна офлайн-навчання. Незважа-
ючи на багато очевидних переваг діджиталізації 
освіти, а саме на можливість проведення занять 
у зручній локації, економію часу, можливість 
урізноманітнювати навчальні завдання та спо-
соби презентації матеріалу, – навчання онлайн 
стикнулось із рядом перешкод. Зокрема, про-
блемні моменти організації дистанційної роботи 
зі студентами стосуються відсутності розуміння 
та системного підходу до використання наяв-
них онлайн-платформ і цифрових ресурсів для 
вивчення іноземних мов. Необхідність удоскона-
лення методів онлайн-викладання іноземної мови 
зумовлює потребу дослідження сучасних цифро-
вих технологій.

Аналіз досліджень. Пріоритетність актив-
ного залучення інноваційних технологій в освіт-
ній процес описана в низці нормативно-право-
вих документів України. У Законі України «Про 
освіту» (2017 р.) і в Наказі Міністерства освіти і 
науки України «Про затвердження Положення про 
Національну освітню електронну платформу» 
(2018 р.) виокремлено інформаційно-комуніка-
ційну й цифрову компетенцію як одну з основних, 
які формуються в процесі здобуття освіти.

Особливості імплементування цифрових 
технологій в освітній процес стали предметом 

дослідження багатьох вітчизняних і зарубіжних 
науковців, таких як В. Безпалько, Р. Гуревич, О. Жер-
новникова, Є. Процько; викладання та вивчення іно-
земної мови за допомогою інноваційних техноло-
гій з’ясовували Я. Бойко, О. Петрова, С. Попадюк, 
М. Скуратівська; використання віртуальних мереж 
для розвитку цифрової грамотності студентів роз-
глядали А. Свєтлорусова, В. Черненко, Н. Олексюк. 
Важливість використання цифрових ресурсів для 
вивчення англійської мови аналізували у своїх робо-
тах М. Аббасова (M. Abbasova), М. Дулі (M. Dooly), 
А. Перкінс (A. Perkins), Н. Рассоол (N. Rassool), 
T. Сувартоно (T. Suwartono) та інші.

Метою дослідження є систематизація знань 
про наявні електронні ресурси й онлайн-плат-
форми для викладання та вивчення англійської 
мови, які можуть використовувати викладачі для 
організації навчального процесу онлайн у контек-
сті дистанційного й гібридного навчання.

У ході дослідження основним завданням стало 
з’ясування шляхів оптимізації онлайн-викладання 
та вивчення англійської мови завдяки викорис-
танню засобів діджиталізації навчального процесу.

Методологія нашого дослідження базується на 
використанні таких загальнотеоретичних методів, 
як аналіз, синтез, аналогія, узагальнення, а також 
на вживанні системно-структурного методологіч-
ного підходу в науковому дослідженні.

Виклад основного матеріалу. У контексті 
дистанційного, гібридного й змішаного навчання 
важливою є готовність викладача активно пізна-
вати й використовувати в навчальному процесі 
сучасні цифрові технології та навчальні ресурси. 
Науковець О. Жерновникова стверджує, що осо-
бливостями освіти сьогодення є гейміфікація та 
діджиталізація, що формують нові підходи до 
навчання, а також вибору навчальних методів 
(Жерновникова, 2018).

Найпопулярнішими платформами для прове-
дення практичних занять з іноземних мов є Zoom, 
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Skype, Microsoft Teams. Варто зазначити, що в 
порівнянні із Zoom інструментарій Skype зруч-
нішим для індивідуальної роботи. Zoom своєю 
чергою дозволяє легко створювати конференції та 
робити відеозапис занять зі звуком, що є корис-
ним для подальшого аналізу роботи викладача й 
студентів, а також оцінки аспектів мовної підго-
товки. Під час практичного відеозаняття в Zoom 
можна демонструвати будь-який контент зі зву-
ком, використовувати сесійні зали для групової 
та парної роботи, а також організації дискусій та 
обговорень.

Презентацію основної інформації на занятті 
можна здійснювати за допомогою наочних матеріа-
лів, попередньо підготованих за допомогою програм 
PowerPoint, Google Slides, Office Sway та інших. 
Процес викладання іноземної мови в системі сучас-
ної університетської підготовки фахівців можна й 
потрібно урізноманітнювати за допомогою вико-
ристання новітніх інформаційно-комп’ютерних тех-
нологій (Скуратівська, 2017). Плани занять можна 
також створювати в програмі Notion чи використо-
вувати замітки в Android чи Iphone.

У процесі викладання іноземної мови часто 
необхідне використання онлайн-дошок для пред-
ставлення матеріалу. Сучасні електронні сервіси 
можуть стати повноцінною заміною класичній 
дошці на практичному занятті з іноземної мови. 
Таку функцію ефективно виконують такі Google-
сервіси, як Jamboard, Google Presentations, Google 
Docs. Для здійснення зворотного зв’язку зі сту-
дентами й організації взаємодії під час виконання 
чи перевірки навчальних завдань також можна 
використовувати чати в обраних платформах.

Jamboard є безплатною онлайн-дошкою від 
Google, на якій можна прикріплювати будь-які 
зображення, стікери й текст, а також стирати все 
як на звичайній дошці. Під час роботи з Jamboard 
можна також користуватись лазерною указкою 
для виділення необхідного матеріалу й звернення 
уваги студентів. У сервісі студенти отримують 
безкоштовний доступ у режимі читання, коменту-
вання та редагування.

Padlet є онлайн-дошкою, зручною для роботи з 
групами. У режимі безкоштовного використання 
для однієї електронної адреси надається доступ 
до 3 дошок із можливість прикріплення будь-яких 
видів файлів, коментування, групування, заванта-
ження та збереження навчальних матеріалів.

Практичні заняття з іноземної мови варто уріз-
номанітнювати інтерактивними інструментами. 
Сучасні освітні сервіси й платформи надають 
можливість створювати й проводити тести, вікто-
рини, ігрові завдання тощо. Популярними серед 

таких ресурсів і конструкторів вправ є Worldwall, 
Quizlet, Learningapps, Kahoot та інші.

Практичні заняття, проведені онлайн, повинні 
ефективно розвивати всі аспекти вивчення іно-
земної мови. Сучасні онлайн-ресурси дають змогу 
повною мірою вдосконалювати знання, вміння та 
навички. Зокрема, існують чисельні ресурси для 
розвитку навичок читання, аудіювання, письма, 
говоріння та вимови, для збагачення словнико-
вого запасу й знань граматики (Essays, 2018).

Дослідниця О. Петрова у своїй статті про засто-
сування інтернет-ресурсів влучно стверджує: 
«Застосовуючи інформаційні ресурси мережі за 
тією чи іншою темою, проблемою, слухачам, без-
перечно, слід не лише ознайомлюватися зі зна-
йденою інформацією, а й дотримуватися чітко 
сформульованих на початку роботи мети й завдань 
застосування такої інформації, усвідомлених засо-
бів самостійної навчальної діяльності з матеріалом. 
Тобто вся самостійна діяльність слухачів має бути 
дидактично структурована відповідно до постав-
леної мети й завдань. Завдання викладача – зазда-
легідь прогнозувати ймовірні результати їхньої 
діяльності» (Петрова, 2012). Таке твердження 
дослідниці підтверджує необхідність ретельної 
підготовки до навчання онлайн, а отже, до попере-
дньої розробки планів практичних занять.

Готові плани практичних занять можна зна-
йти на електронних ресурсах Busy Teacher та 
ISL Collective. На цих онлайн-ресурсах є готові 
розробки практичних занять з англійської мови 
відповідно до теми вивчення, рівня студентів, а 
також аспекту вивчення мови. Крім можливості 
використання наявних готових матеріалів можна 
також розробляти й ділитись з іншими своїми 
авторськими напрацюваннями. Власні плани 
занять можна створювати за допомогою сервісів 
Worldwall, Canva, PDFescape.

Корисним і зручним у використанні для 
викладання та вивчення англійської мови є 
сайт Кембриджського університету (Cambridge 
Learning English), а також споріднені сторінки, 
а саме Cambridge English Today – Grammar blog, 
Cambridge Dictionary та інші. Для розвитку словни-
кового запасу існує велика кількість електронних 
словників, таких як Oxford Dictionary, Longman 
Dictionary, Macmillan Dictionary, Collins Dictionary. 
Вивченню сленгу, а також сучасних розмовних 
колокацій сприяє використання електронного слов-
ника Urban Dictionary. Зручним ресурсом для ство-
рення ментальних карт є Coggle. Цікавим ресурсом 
для вивчення лексики є Lexico, що дає можливість 
дізнатись більше про значення та вживання слів у 
реченні, їхню етимологію, синоніми, а також про-
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йти інтерактивні вікторини, мовні тести, прочитати 
цікаві статті на лінгвістичні теми.

Необхідним елементом будь-якого заняття є 
домашнє завдання. У режимі онлайн-роботи його 
рекомендовано фіксувати в групових чатах, доступ-
них для учасників. Можливий також варіант само-
перевірки виконаних завдань за допомогою прикрі-
плених відповідей, якщо рівень відповідальності й 
мотивації студентів достатній для такої самостійної 
роботи. Перевірку виконаних завдань можна реа-
лізувати за допомогою Google Documents у режимі 
коментування. Письмові й креативні завдання 
варто перевіряти перед початком заняття. В іншому 
випадку можлива перевірка домашнього завдання 
безпосередньо на онлайн-занятті, що своєю чергою 
потребує додаткового часу.

Важливо розуміти, що використовувати електро-
нні ресурси необхідно вибірково відповідно до цілей 
заняття, інтерактивні вправи потрібно урізноманіт-
нювати, а не перенавантажувати практичне заняття. 

Використання електронних ресурсів якнайкраще 
демонструє цифрову компетенцію викладача й сти-
мулює активне навчання (active learning) студентів 
(Suwartono, 2018). Стрімка діджиталізація освіти є 
беззаперечним викликом і мотивацією для постій-
ного розвитку викладачів та ініціативності студентів 
під час навчання (Yang, 2008).

Висновки. Представлені електронні ресурси й 
онлайн-платформи є лише частиною з доступних 
нині інноваційних засобів, які можуть стати осно-
вою чи зручним доповненням до інструментарію 
викладача іноземної мови. Ефективне використання 
надбань діджиталізації в освіті в довгостроковій 
перспективі допоможе зробити навчання та взаємо-
дію між викладачами й студентами більш гнучкими 
до впливу зовнішніх обставин, якісно урізноманіт-
нити навчальний процес, підвищити зацікавленість 
студентів у навчанні, а також зробити викладання 
сучаснішим і конкурентоспроможним, таким, що 
відповідає викликам сьогодення.
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ЮРИДИЧНИЙ ПЕРЕКЛАД ЯК СКЛАДОВА ЮРИДИЧНОГО ДИСКУРСУ

У статті досліджуються проблеми перекладу англійських термінів у текстах юридичного дискурсу українською 
мовою, що ґрунтуються на розумінні суті перекладу. Аналізуються особливості мови права й професіональні комунікації у 
сфері права, специфіка юридичного перекладу, труднощі перекладу юридичної термінології. Виявляються та розглядають-
ся основні прийоми й способи перекладу термінів англійських текстів юридичного дискурсу, відібраних методом суцільної 
вибірки з англомовних текстів офіційно-ділових документів та їх перекладів українською мовою. Основна складність пере-
кладу термінів текстів юридичного дискурсу полягає в тому, що це переклад з однієї правової системи в іншу.

Юридичний переклад не може бути здійсненим коректно без використання спеціальних пізнань у відповідній галузі 
права, без знання специфіки конкретного виду правовідносин. Необхідно орієнтуватися в чинному законодавстві, а 
також володіти спеціальною лексикою та знати про особливості використання іноземної юридичної термінології в 
конкретному контексті.

Як відомо, право – одна з тих наукових галузей, яка характеризується наявністю значної кількості національно- 
культурних специфічних рис, що відбивають вироблені норми взаємовідносин особистості з державою та іншими людьми. 
Юридичні тексти через своє призначення повинні бути точними й достовірними, вони наказують певну форму дій і форму-
люють принципи дозволу спірних ситуацій, виробляють правила соціальної поведінки в суспільстві.

Юридичний переклад є одним із найбільш затребуваних видів перекладу натепер. Постійно зростає попит на послуги 
перекладачів, які спеціалізуються саме в цій галузі. Правова лінгвістика – відносно нова, ще не досить розвинена наука, 
тому специфіка юридичного перекладу викладена в літературі мало й потребує глибшого аналізу й серйозних досліджень.

У ході дослідження ми виявили, що загалом юридичні терміни мають такі самі шляхи передачі з англійської та німець-
кої мови української, як і всі інші терміни. Головною проблемою перекладу складних юридичних термінів і термінів-слово-
сполучень є їхня багатозначність не тільки серед різних галузей науки, але й усередині самої юридичної галузі тексту.

На основі проведеного аналізу лінгвістичних публікацій встановлюється, що найчастішим способом перекладу є засто-
сування перекладацького еквівалента. Це зумовлено тим, що основною рисою текстів юридичного дискурсу є точне й чітке 
викладення матеріалу за майже повної відсутності емоційних елементів.

Ключові слова: юридичний переклад, мова права, професійна комунікація, юридична термінологія, труднощі перекладу, 
юридичний дискурс.
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LEGAL TRANSLATION, AS A CONSTITUENT OF LEGAL DISCOURSE

The article examines the problems of translation of English terms in the texts of legal discourse into Ukrainian, which 
is based on the understanding of the essence of translation. The peculiarities of the language of law and professional 
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communications in the field of law, the specifics of legal translation, the difficulties of translating legal terminology are 
analyzed. The main methods and ways of translating the terms of English texts of legal discourse, selected by the method 
of continuous sampling from English-language texts of official business documents and their translations into Ukrainian, 
are identified and analyzed. The main difficulty in translating the terms of the texts of legal discourse is that it is a 
translation from one legal system to another.

Legal translation cannot be carried out correctly without the use of special knowledge in the relevant field of law, 
without knowledge of the specifics of a particular type of legal relationship. It is necessary to be guided in the current 
legislation, and also to possess special vocabulary and to know about features of use of foreign legal terminology in a 
concrete context.

As you know, law – one of those scientific fields, which is characterized by the presence of a significant number of 
national and culturally specific features that reflect the developed norms of the relationship of the individual with the state 
and other people. Legal texts by virtue of their purpose must be accurate and reliable, they prescribe a certain form of 
action and formulate the principles of resolving disputes, develop rules of social behavior in society.

Legal translation is one of the most popular types of translation at the moment, there is a growing demand for the 
services of translators who specialize in this area. Legal linguistics is a relatively new, not yet sufficiently developed 
science, so the specifics of legal translation are not sufficiently covered in the literature and require more in-depth 
analysis and serious research.

In the course of the research we found that in general legal terms have the same ways of transfer from English and 
German to Ukrainian as all other terms. The main problem of translation of complex legal terms and terms-phrases is 
their ambiguity not only among different branches of science but also within the legal branch of the text.

Based on the analysis of linguistic publications, it is established: the most common method of translation is the use 
of the translation equivalent; this is due to the fact that the main feature of the texts of legal discourse is an accurate and 
clear presentation of the material in the almost complete absence of emotional elements.

Key words: legal translation, language of law, professional communication, legal terminology, difficulties of 
translation, legal discourse.

Постановка проблеми. Переклад – це досить 
складний процес, що містить цілий ряд трудно-
щів, які перекладачеві необхідно здолати. Осно-
вною складністю передачі термінів текстів юри-
дичного дискурсу завжди є переклад з однієї 
правової системи в іншу. «Це викликано тим, що 
право глибоко вкорінене в національній культурі. 
У результаті спостерігаються істотні відмінності 
в правових системах країн, що належать навіть до 
однієї правової сім’ї» (Панкратова, 2003: 43).

Говорячи про наявні складності, з якими сти-
кається перекладач термінів юридичного дис-
курсу, відзначимо, що відомий німецький юрист 
Е. Рабель попереджав про нескінченні проблеми, 
що виникають під час порівняльного вивчення 
різних правових систем, зокрема під час опану-
вання іноземної мови й підмови права, підготовки 
літературного апарату, проникнення в дух іно-
земного права, що дозволяє судити про окрему 
правову норму тільки у взаємозв’язку з правовою 
системою в цілому.

Аналіз досліджень. У нашій роботі ми спро-
бували виявити й проаналізувати основні способи 
перекладу термінів англійських текстів юридичного 
дискурсу українською мовою. Нами досліджено 
юридичні терміни з англомовних текстів офіційно-
ділових документів та їх переклади українською 
мовою. Актуальність дослідження полягає в тому, 
що вивчення зазначених питань сприятиме викла-
денню важливих аспектів сучасної теорії перекладу.

Метою статті є дослідження особливостей 
перекладу англомовних юридичних текстів, які 
належать до різних правових систем.

Виклад основного матеріалу. У глобаліза-
ційних та інтеграційних умовах розвитку націо-
нальних правових систем гостро постає проблема 
досконалої фахової (юридичної) мови, однакового 
наповнення змістом основних правових категорій, 
які в ній існують, стійкості форм мовних засобів. 
Доречно нагадати, що право являє собою сукуп-
ність правил поведінки індивідів і груп у сус-
пільстві, надаючи кожному певну форму дій, які 
формують принципи розв’язання спірних питань. 
Тому мова перекладу юридичного документа має 
в цілому бути точною, якісною та достовірною. 
«Текст більшості документів повинен мати ней-
тральний офіційний стиль, що не викликає додат-
кових асоціацій і не відволікає від суті документу» 
(Карабан, 2004: 43).

Я.І. Рецкер вказує, що «юридичний переклад 
містить переклад з однієї правової системи на 
іншу, оскільки правова система будь-якої країни 
має свої джерела права, термінологічний апарат і 
соціально-економічні принципи. І чим більш спо-
ріднені правові системи, тим легше перекладати 
юридичний текст. На думку чеських лінгвістів 
В. Матезіуса й В. Прохазки, «передача тексту – це 
не тільки заміна мови, але й функціональна заміна 
елементів культури» (Рецкер, 1982:183).

Розглядаючи правові системи різних країн 
світу, розуміємо, що, «як правило, найсклад-
нішими галузями юридичного перекладу вва-
жаються сімейне й процесуальне право, адмі-
ністративний устрій держави. Навпаки, тексти 
з правових областей, заснованих на міжнарод-
ному обміні й співробітництві, легше піддаються  
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перекладу (наприклад, торгове право, банківське 
право, сфера захисту прав споживачів). Останнє 
можна сказати й про деякі галузі права, які одна-
ково розвиваються та формуються в державах, що 
знаходяться на приблизно однаковому рівні сус-
пільно-економічного розвитку (наприклад, право 
навколишнього середовища)» (Левитан, 2015: 18).

Якщо мови й правові системи споріднені, то 
переклад здійснювати легше, проте мовна спо-
рідненість не полегшить перекладачеві його 
завдання, якщо правові системи сильно відрізня-
ються одна від одної. Для збереження правового 
змісту юридичні тексти слід завжди перекладати з 
оригінальної мови й уникати перекладу з перекла-
деного тексту (такі випадки часто зустрічаються, 
наприклад, із перекладами із загальної мови, 
зокрема англійської, звітів про становище в пев-
ній правовій сфері в різних державах).

Через те, що переклад юридичних текстів 
вимагає глибоких спеціальних знань, юридичні 
тексти часто перекладаються юристами, а не про-
фесійними перекладачами. Така практика утвер-
дилася, зокрема, в адміністрації ЄС, де юристи 
перевіряють тексти, створені перекладачами, а в 
суді ЄС як перекладачі працюють тільки юристи.

«Огляд лінгвістичної літератури показує, що 
головною проблемою перекладу текстів юридич-
ного дискурсу є не лише термінологія, як нерідко 
вважають фахівці, але й невірне розуміння пере-
кладу як перекладу слів у відриві від тексту, кон-
тексту й ситуації» (Швейцер, 1989: 11).

Значення характеристик зрозумілості, точності 
й стилю перекладу різна залежно від типу юридич-
ного тексту, його функції та адресата. Так, напри-
клад, під час перекладу юридичних дискусій, при-
значених для ознайомлення з певними правовими 
питаннями широкого кола читачів, зрозумілість і 
стиль можуть виявитися важливіше точності пере-
дачі інформації. А в перекладі вироку, який пови-
нен бути приведений у виконання в іншій країні, 
точність є найважливішою вимогою.

Основними вимогами, які ставляться для пере-
кладу тексту юридичного дискурсу, є:

«1) точність (усі положення, наявні в оригіналі, 
мають бути викладені в перекладі);

2) стислість (усі положення оригіналу стисло й 
лаконічно представлені в перекладі);

3) ясність (стислість і лаконічність мови пере-
кладу не повинні відбиватися на повноті передачі 
лексики оригіналу);

4) літературність (текст перекладу повинен 
задовольняти загальноприйнятим нормам літера-
турної мови, без використання синтаксичних кон-
струкцій мови оригіналу)» (Алимов, 2005: 9).

У більшості випадків проблеми перекладу, 
пов’язані з трансформацією, виникають унаслі-
док лінгвокультурних відмінностей двох наро-
дів. У різних етнічних громадах спостерігаються 
абсолютно різні, які іноді не збігаються, підходи 
до явищ і предметів. Розглянемо деякі приклади:

What will be held to be “just and rea – sonable” 
must depend upon the particular facts of each case. – 
Що суд визнає справедливим і розумним, повинно 
залежати від конкретних фактів кожної справи.

The liability of the carrier is to three exceptions at 
common law. The first is the “act of God”, by which is 
understood some unforeseen accident of natural cause 
which could not have been prevented by any rea – 
sonable foresight. – Відповідно до загального права 
перевізник звільняється від відповідальності в трьох 
випадках. По-друге, в умовах форс-мажору (стихій-
ного лиха), під яким розуміються непередбачені 
обставини природного характеру, що не могли бути 
відвернені за допомогою розумної передбачливості.

У цих прикладах адаптивного перекладу фраг-
ментів юридичного тексту інформація переда-
ється засобами іншої мови. Такий процес як би 
поєднує в собі елементи перекладу й адаптації 
інформації з іноземної мови мовою перекладу.

Також в усіх мовах існують слова й стійкі 
словосполучення іноземної мови, що не мають 
більш-менш повної відповідності у вигляді лек-
сичних одиниць. Розглянемо деякі подібні явища.

Venire – категорія осіб, здатних виконувати 
функції присяжних:

“The juries are selected from a larger panel of 
citizens, commonly known as the venire”. – Судові 
присяжні обираються із ширшого кола громадян, 
зазвичай відомого як категорія осіб, здатних вико-
нувати функції присяжних.

Vior dire – допит присяжних для виявлення їх 
можливої упередженості:

“The prospective jurors are generally subject to 
further interrogation about their possible biases. This 
examination is known as vior dire”. – «Передбачу-
вані присяжні зазвичай піддаються подальшому 
допиту з метою виявлення їх можливої упередже-
ності. Ця процедура має назву vior dire».

Із цих прикладів можна побачити, що способи 
перекладу юридичних документів можуть варію-
ватися та комбінуватися залежно від присутності 
в тексті мови перекладу юридичної термінології, 
будови речення, наявності союзів і ввідних слів, 
культурологічної особливості іноземного тексту й 
тому подібне.

«Основним завданням перекладу як загального 
використання, так і спеціальної (термінологічною) 
лексики є пошук в мові перекладу слова‐еквіва-
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лента або терміна-еквівалента відповідно» (Барху-
даров, 1975: 55). Прямий еквівалентний переклад:

auction – аукціон, audit – аудит, contract – контр-
акт, credit – кредит, export – експорт, import – імпорт, 
inflation – інфляція; income – дохід, market – ринок, 
(public) offering – публічна пропозиція, property – 
власність, stock – акція, tax – податок, tax base – подат-
кова база, tax rate – податкова ставка, trade – торгівля.

Також дуже часто в юридичній термінології є 
описовий або описово-пояснювальний переклад. 
Описовий переклад означає розкриття значення 
іноземного слова за допомогою розгорнутого сло-
восполучення, наприклад:

arbitrage – купівля цінних паперів на одному 
сегменті ринку й одночасний їх продаж на іншому 
сегменті за вищими цінами; originator – кредитна 
організація, що видала кредити (власник акти-
вів), які потім продаються спеціальній юридичній 
особі; securitization:

1) одна з форм залучення фінансування шля-
хом випуску цінних паперів, забезпечених акти-
вами, що генерують стабільні грошові потоки;

2) поступка права вимоги (продаж) активів 
кредитної організації спеціальній юридичній 
особі для наступного випуску цінних паперів;

“hot” issue – цінний папір, розміщений 
публічно, який має величезний попит;

“tombstone ad”:
1) коротке оголошення в спеціалізованих 

виданнях про суму й учасників позики;
2) коротка реклама або оголошення про перед-

бачуваний випуск іменних цінних паперів (описо-
вий переклад);

“red herring” prospectus – попередній варіант про-
спекту випуску акцій або позики; “watered” stock – 
акціонерний капітал як результат випуску акцій на 
суму, що не відповідає активам і потенціалу компанії.

«Поширені способи перекладу юридичної тер-
мінології – транскрипція та транслітерація, що є 
відтворенням звукової або графічної форми іно-
земної лексичної одиниці засобами мови пере-
кладу» (Швейцер, 1989 : 78). Наприклад:

PLC – Public Limited Company – Компанія 
відкритого типу з обмеженою відповідальністю 
(ВАТ); LLC – Limited Liability Company – Компа-
нія, суспільство або товариство з обмеженою від-
повідальністю по зобов’язаннях (ТОВ).

Ще одним способом перекладу терміноло-
гії юридичного дискурсу є калькування, тобто 
послівне відтворення складу іноземного терміну 
засобами мови перекладу, наприклад:

discontinuity – припинення діяльності; 
provision – резерв; temporary difference – тимча-
сові різниці; unremitted earnings – нерепатрійовані 

(неоплачені) доходи; identifiable assets – відчутні 
активи, що ідентифікуються; Grand Jury – Велике 
журі; Magistrate’s Court – Магістратський суд; 
Queen’s Counsel – Радник Корони.

Менш частим є гібридний спосіб: транскрипція / 
транслітерація плюс калькування. Наведемо приклади:

Illegal exploitation of know how – незаконне 
використання ноу-хау; International Maritime 
Dangerous Goods Code – Міжнародний морський 
перелік небезпечних вантажів.

«Серед досить частих способів перекладу тер-
мінології наявні лексико-семантичні заміни, які 
мають на увазі використання в тексті перекладу 
лексичних одиниць, значення яких не збігається 
зі значеннями одиниць мови оригіналу, але може 
бути виведене з них за допомогою логічних мірку-
вань» (Швейцер, 1989: 23).

Наприклад: offence – правопорушення; 
criminal offence – кримінальний злочин; disorderly 
offence – порушення громадського порядку; 
abortive offence – замах на злочин. calling the 
shot – оцінка пострілу; pickup zone – зона еваку-
ації; target reference point – орієнтир; damage to 
property – «завдавання збитку власності».

Висновки. Таким чином, ми виявили й про-
аналізували основні прийоми й способи пере-
кладу термінів англійських текстів юридичного 
дискурсу українською мовою. Головна склад-
ність юридичного перекладу полягає в тому, що 
передача термінів текстів юридичного дискурсу 
завжди є перекладом з однієї правової системи в 
іншу. Це викликано тим, що право глибоко вко-
рінене в національну культуру. Саме такі від-
мінності й викликають перекладацькі труднощі. 
Існує перекладацький постулат, згідно з яким 
неприпустимо перекладати реалії однієї країни 
реаліями іншої. Узагальнюючи різні лінгвістичні 
визначення, зазначимо, що головною метою пере-
кладу є досягнення еквівалентного перекладу. 
Адекватний або еквівалентний переклад здійсню-
ється на рівні, необхідному й достатньому для 
передачі незмінного плану змісту в разі дотри-
мання відповідного плану виразу, тобто норм 
мови. Огляд лінгвістичної літератури показує, 
що головною проблемою перекладу текстів юри-
дичного дискурсу є не тільки термінологія, як 
нерідко вважають фахівці, а й невірне розуміння 
перекладу як перекладу слів у відриві від тексту, 
контексту й ситуації. Специфічні процедури ана-
лізу текстів юридичного дискурсу, а також рекон-
струкція історії та умов їх створення складають 
важливий аспект перекладу. Водночас йдеться 
про розуміння та взаєморозуміння суб’єктів, що 
беруть участь в юридичному дискурсі.

Іщенко Н., Гончарова В. Юридичний переклад як складова юридичного дискурсу
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ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ З ПЕДАГОГІЧНО ЗАНЕДБАНИМИ ДІТЬМИ 
СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

У роботі досліджено особливості роботи з педагогічно занедбаними дітьми старшого дошкільного віку. 
Метою статті є питання підготовки майбутніх фахівців дошкільної галузі до роботи з педагогічно занедба-
ними дітьми. Визначено, що занедбані діти – це важкі діти, на поведінку яких своєчасно не звернули уваги, які 
випали з «нормального» навчально-виховного процесу, в яких не склались правильні відносини з дорослими, які не 
знайшли свого місця в колективі й соціально прийнятних способів самоствердження в ньому. Авторами виділено 
фактори педагогічної занедбаності. Вона виникає в ранньому дитинстві в процесі «неправильного» виховання 
та неможливості як з об’єктивних, так і із суб’єктивних причин адаптації до умов навколишньої дійсності. 
Педагогічна занедбаність може бути результатом неправильного розвитку самої дитини, в якої немає необ-
хідних для її віку знань, умінь, навичок. Надано теоретичний аналіз формування педагогічної занедбаності. Кон-
статовано, що для виявлення причин формування педагогічної занедбаності в дітей потрібно докладно проана-
лізувати соціальні умови їхнього життя. Виокремлено такі передумови дезадаптивного стану дітей старшого 
дошкільного віку: психофізіологічні; соціально-психологічні. У процесі дослідження авторами виділено дві умови 
подолання педагогічної занедбаності: педагогічну й психологічну. Проведено аналіз проблем педагогічної зане-
дбаності дітей старшого дошкільного віку й можливості їх розв’язання. З метою усунення недоліків виховного 
впливу слід застосовувати корекційну роботу, що передбачає насамперед індивідуальний підхід, глибоке знання 
індивідуальних особливостей важковиховуваних. Автори публікації дійшли такого висновку: корекція життєвої 
позиції педагогічно занедбаних дітей старшого дошкільного віку передбачає насамперед активне залучення їх 
до різних видів діяльності (навчально-пізнавальної, трудової, фізичної, творчої), спілкування, де б вони могли 
виявити себе з найкращого боку, показати свої знання, вміння, прагнення, тобто відчуття успіху повинно стати 
рушійною силою в організації виховної роботи. Подано перспективи подальших наукових розвідок.

Ключові слова: педагогічна занедбаність, важковиховуваність, психічна адаптація, дезадаптація, 
соціалізована антисуспільна поведінка.
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THE PECULIARITIES OF WORK WITH PEDAGOGICALLY LEAVED CHILDREN 
OF SENIOR PRESCHOOLERS

The article has examined the peculiarities of work with pedagogically neglected children of older preschool age. The 
purpose of the article is to prepare future professionals in the industry of preschool education to work with pedagogically 
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neglected children. It has been determined that neglected children are difficult children whose behavior was not paid attention 
to in time, who fell out of the “normal” educational process, who did not have the correct relationships with adults who did 
not find their own place in the team and socially acceptable ways of self-affirmation in it. The factors of pedagogical neglect 
were singled out by the authors of the article. Neglect occurs in early childhood in the process of “wrong” upbringing 
and the inability for both objective and subjective reasons to adapt to the surrounding reality. Pedagogical neglect can be 
the result of improper development of the child himself, who does not have the necessary knowledge, skills, and abilities 
according to his age. We have given theoretical analysis of the formation of pedagogical neglect. Also it has been stated that 
identifying the reasons for the formation of pedagogical neglect in children we need to analyze in detail the social conditions 
of their lives. The authors of the article have distinqued the following preconditions of maladaptive state of children of 
senior preschool: psychophysiological; socio-psychological. In the process of research, the authors have identified two 
conditions for overcoming pedagogical neglect: pedagogical and psychological. The analysis of problems of pedagogical 
neglect of children of senior preschool age and possibilities of their decision has been carried out. In order to eliminate 
the shortcomings of the educational impact we should use corrective work, which involves an individual approach, a deep 
knowledge of the individual characteristics of difficult children. The authors of the publication have come to the following 
conclusion – the correction of the life position of pedagogically neglected older preschoolers involves, first of all, their active 
involvement in various activities (educational, cognitive, labor, physical, creative), communication, where they could show 
their best sides, show their knowledge, skills, aspirations, a sense of success should be the driving force in the organization 
of educational work. We also have presented the prospects for further scientific researches.

Key words: pedagogical neglect, difficult upbringing, mental adaptation, maladaptation, socialized antisocial 
behavior.

Постановка проблеми. Сучасні соціально-еко-
номічні й політичні проблеми в суспільстві, кризові 
явища, що зумовлюють складне матеріальне стано-
вище значної частини населення України, незадо-
вільні житлово-побутові умови, які породжують 
несприятливий психологічний клімат у багатьох 
сім’ях, негативно позначаються на вихованні дітей.

У зв’язку зі збільшенням кількості проблемних 
сімей, зниженням рівня педагогічної освіти бать-
ків, негативним впливом засобів масової комуні-
кації помітне зростання чисельності важковихо-
вуваних, педагогічно занедбаних дітей.

Педагогічна занедбаність визначається як стан, 
що зумовлений недоліками навчально-виховної 
роботи з дитиною в сім’ї, дитячих установах. 
Виходячи із цього, можна сказати, що занедбані 
діти – це важкі діти, на поведінку яких своєчасно 
не звернули уваги, які випали з «нормального» 
навчально-виховного процесу, в яких не склались 
правильні відносини з дорослими, які не знайшли 
свого місця в колективі й соціально прийнятних 
способів самоствердження.

Аналіз досліджень. Питання педагогіч-
ної занедбаності й важковиховуваності дослі-
джували М. Алемаскін, В. Баженов, А. Бєлкін, 
П. Блонський, Л. Виготський, Л. Зюбін, Б. Кобзар, 
І. Козубовська, А. Кочетов, І. Литвинов, А. Мака-
ренко, Л. Маленкова, Г. Медведєв, А. Микитіна, 
В. М’ясищев, І. Невський, В. Обухов, Р. Овчарова, 
І. Солопенко, В. Сухомлинський та інші. Науко-
вий доробок учених присвячений з’ясуванню 
причин педагогічної занедбаності; вивченню 
ранньої діагностики педагогічної занедбаності; 
психологічним особливостям важковиховуваних 
дітей; можливостям посилення індивідуального 
підходу до виховної роботи із цією категорією 
дітей. Науково-педагогічні дослідження Т. Андро-

шока, Б. Грицюка, І. Кобиляцького, І. Козубов-
ської, Р. Овчарової, І. Огороднікова, Н. Прозоро-
вої, В. Рязанцевої, В. Сластьоніна, В. Терещенка, 
А. Щербакова присвячені психолого-педагогічній 
підготовці вчителя-вихователя до роботи з важко-
виховуваними дітьми.

Мета статті. Проблема вдосконалення системи 
навчання та виховання дітей дошкільного віку 
нині набуває особливої актуальності, адже недо-
статньо вивченим є питання підготовки майбут-
ніх фахівців дошкільної галузі до роботи з педа-
гогічно занедбаними дітьми, що підтверджене 
наявністю низки суперечностей: між посиленими 
вимогами суспільства щодо якісної підготовки 
педагогічних працівників до окремих видів діяль-
ності й відсутністю в системі вищої педагогічної 
освіти об’єктивних умов їх забезпечення; між 
процесом підготовки студентів у закладах вищої 
освіти й станом готовності майбутніх вихователів 
до конкретного виду педагогічної діяльності; між 
вимогами особистісного, індивідуального підходу 
до навчання та виховання педагогічно занедбаних 
дітей і практичною готовністю вихователів до 
виконання такої функції.

Важливий аналіз питання виникнення педагогіч-
ної занедбаності в умовах закладу дошкільної освіти.

Виклад основного матеріалу. Педагогічна 
занедбаність дітей старшого дошкільного віку 
представляється як складне й багатогранне явище. 
У психолого-педагогічній науці не існує єдиного 
пояснення та класифікації сутнісних характерис-
тик, ознак, показників, причин виникнення та роз-
витку педагогічної занедбаності в дітей старшого 
дошкільного віку. Проте у своїх дослідженнях 
педагогічної занедбаності науковці схиляються 
до того, що вона виникає в ранньому дитинстві в 
процесі «неправильного» виховання та неможли-
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вості як з об’єктивних, так і із суб’єктивних при-
чин адаптації до умов навколишньої дійсності.

Перші ознаки занедбаності можна спостерігати 
приблизно з трирічного віку, що збігається з почат-
ком розвитку самосвідомості дитини та її поведін-
кою. На початковому етапі занедбаність виявляється 
лише в поведінці дитини, не зачіпаючи її особис-
тість. Згодом за несприятливих умов розвитку зане-
дбаність поширюється й на особистісний рівень.

Педагогічна занедбаність може бути результа-
том неправильного розвитку самої дитини, в якої 
немає необхідних для її віку знань, умінь, навичок. 
У такому полягає «особиста вина» дитини. Водно-
час річ не лише в дитині. Дорослі теж є винуватцями 
в педагогічній занедбаності. Це явище виклика-
ється, як показують численні дослідження, непра-
вильними діями з боку батьків, родичів, педагогів, 
психологів, медиків (див. табл. 1).

Формування педагогічної занедбаності вини-
кає як соціальне явище. На думку науковців, 
психологічні й біологічні чинники є лише пере-
думовою формування такого явища, як важко-
виховуваність. З огляду на такі положення для 
виявлення причин формування педагогічної зане-
дбаності в дітей потрібно докладно проаналізу-
вати соціальні умови їхнього життя.

Виховуваність розглядають як здатність осо-
бистості правильно сприймати й засвоювати 
основні суспільні норми й вимоги, позитивно 
реагувати на соціально-педагогічні впливи ззовні, 
готовність до переходу на нові рівні розвитку 
особистості. Як зазначає А. Капська, однією з 
передумов появи важковиховуваності є відста-
вання в розумовому розвитку й фізичні вади 
(дефекти мовлення, зовнішня непривабливість, 
наслідки конституційно-соматичного плану). 
Однак дослідниця зазначає, що всі ці передумови 
можуть виявитись як важковиховуваність лише 

через систему негативних міжособистісних від-
носин дитини з оточенням (Капська, 2011: 334).

Дослідники під важковиховуваністю розумі-
ють педагогічну занедбаність такого рівня, за якого 
подальший соціальний розвиток дитини відбува-
ється таким чином, що створюються внутрішні пере-
думови для деформованого сприйняття ним соці-
альних норм, виникає потреба зберегти негативне 
у своєму духовному світі всупереч соціально-педа-
гогічним впливам. Тобто важковиховуваність – це 
не просто несприйнятливість до позитивного соці-
ального досвіду чи нездатність його засвоювати, це 
стійке небажання засвоювати соціально-педагогічні 
впливи й адекватно на них реагувати.

Отже, аналіз поглядів учених (З. Зайцевої, 
Л. Зюбіна, П. Лесгафта, В. Сенька, В. Сухомлин-
ського й інших) на причини педагогічної занедба-
ності засвідчує, що науковці першопричиною виник-
нення педагогічної занедбаності виділяють виховне 
середовище сім’ї. Тому, аналізуючи фактори й обста-
вини, які зумовлюють виникнення педагогічної зане-
дбаності, слід звертати увагу на психологічний мікро-
клімат сім’ї, оскільки він має вирішальний вплив на 
формування психічного розвитку дитини, її пове-
дінки, відносини й спілкування з оточенням.

За даними досліджень психологів, формування 
родинних стосунків, зокрема «батько – дитина», 
є необхідним компонентом в особистісному ста-
новленні дитини, у розвитку досвіду спілкування 
між людьми. Дитина, яка позбавлена родинного 
оточення, у психічному й емоційному розвитку 
відрізняється від дітей, які виховуються в сім’ї. 
Розвиток дітей-сиріт відрізняється від розвитку 
дітей, які виховуються в сім’ї. Тривале перебу-
вання дитини поза межами сім’ї суттєво змінює 
її як особистість. Усе це підтверджує той факт, що 
кожна дитина, яка виховуються поза сім’єю, уже є 
педагогічно занедбаною (Капська, 2011).

Таблиця 1
Причини відхилень у поведінці дітей

Автор Причини відхилень

В. Сенько

Невміння батьків виховувати дітей, вибирати форми, методи, способи й засоби 
педагогічного впливу, що, як правило, призводить до виникнення в дітей 

неправильних уявлень, звичок і потреб; помилки й недоліки сімейного виховання, 
доповнені неправильними діями педагогів і деякими іншими факторами створюють 

комплекс негативного впливу, що й спричиняє відхилення в поведінці дитини, 
сприяють закріпленню негативних якостей у дитини.

П. Лесгафт
Застосування заходів примусу, які принижують гідність дитини, заважають розвитку 
в неї суто людських якостей; зловживання покараннями пригнічують психіку дитини, 
не дають їй можливості вільно розвиватися, що призводить до недовіри, заперечення 

всього доброго, правильного, справжнього.

З. Зайцева
Низький рівень морального розвитку, брак навичок позитивної поведінки у зв’язку з 

тим, що діти з раннього дитинства не мали потрібного виховання в сім’ї, не навчилися 
правильно спілкуватися з батьками й дорослими.

Кас'яненко О., Барна Х. Особливості роботи з педагогічно занедбаними дітьми старшого дошкільного віку
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Н. Пихтіна педагогічно занедбаних дітей роз-
глядає як таких, в яких під впливом несприятли-
вих соціальних, психолого-педагогічних та інших 
умов сформувалося негативне ставлення до 
навчання, соціально цінних норм поведінки, які 
втратили почуття відповідальності за свої вчинки, 
зневірилися в собі (Пихтіна, 2012: 376).

Оскільки педагогічна занедбаність призво-
дить до дезадаптації дітей у суспільстві, а нау-
ковці стверджують, що її виникнення в старших 
дошкільників зумовлене неправильною органі-
зацією навчально-виховного процесу, то другою 
причиною педагогічної занедбаності, на думку 
багатьох, є освітнє середовище (заклад дошкіль-
ної освіти й загальноосвітній навальний заклад). 
Проте під час роботи з педагогічно занедбаними 
дітьми потрібна посилена виховна діяльність 
саме в старшому дошкільному віці.

Старший дошкільний вік є етапом інтенсив-
ного психологічного розвитку. Саме в такому 
віці відбуваються прогресивні зміни у всіх сфе-
рах дитини: вдосконалення психофізіологічних 
функцій; первісне формування етичних інстанцій 
і моральних почуттів; засвоєння основних правил 
взаємин між людьми; здатність оцінювати свої 
вчинки; усвідомлення своєї статевої приналеж-
ності; орієнтація в сімейно-родинних відносинах; 
вміння будувати відносини з дорослими й одно-
літками; навички самовладання, вміння підпоряд-
кувати себе обставинам, бути цілеспрямованою у 
своїх бажаннях; розвинена рефлексія тощо.

У цілому, до кінця дошкільного віку дитина 
становиться особистістю.

Н. Захарова виділяє дитячу адаптацію до 
закладу дошкільної освіти. У своїй праці «Адапта-
ція дітей до дитсадка» автор описує процес адапта-
ції дитини до закладу дошкільної освіти, де адапта-
ція виявляється для дітей драматичною подією, яка 
зачіпає всі сфери їх життєдіяльності. Саме в цей 
час спостерігаються численні прояви неадекват-
ної поведінки, непорозуміння з людьми, які поряд, 
різні захворювання (Захарова, 2010: 28–29).

Особливого значення процес адаптації набу-
ває в старшому дошкільному віці, коли дитина в 
досить стислий період повинна опанувати вміння 
вступати в ігрову взаємодію з незнайомими 
однолітками; встановлювати соціальні зв’язки з 
дітьми й дорослим; прилаштовуватися до життя 
в групі; дотримуватися певних правил, що потре-
бують уміння унормовано поводитися, відстою-
вати власні думки, позицію тощо (Н. Ватутіна, 
О. Кононко, С. Курінна, Т. Піроженко, В. Полі-
щук). Водночас за даними досліджень Г. Бурмен-
ської, наявність дезадаптаційного стану в дітей 

старшого дошкільного віку позначається на рівні 
їх готовності до шкільного навчання.

Соціальна ситуація розвитку старших дошкіль-
ників під час влиття в новий соціум ускладнюється 
руйнуванням динамічного стереотипу, сформо-
ваного на попередньому етапі життя. У непід-
готовленої дитини дотримання нового режиму й 
ритму життя, виконання нових вимог, обов’язків 
і функцій провокують виникнення дезадаптації 
(Т. Богуцька, О. Боделан, Т. Науменко, С. Нечай, 
Т. Поніманська). У такому випадку пристосу-
вання відбувається або шляхом погіршення стану 
здоров’я (субадаптація), або з виникненням пору-
шень поведінкової та емоційної сфери (дезадап-
тація) (О. Кононко). Особливістю дезадаптації є її 
негативний вплив, який відбивається на всіх рів-
нях функціонування (психофізіологічному, психо-
логічному, соціальному) організму.

На думку психологів, існує два види дезадаптації 
особистості дитини в старшому дошкільному віці: 
пізнавальний (характеризується переважно пору-
шенням власне навченості, є наслідком дії двох груп 
факторів: порушенням інтелекту, уваги, пам’яті, 
працездатності тощо; порушенням «навчальних 
навичок: моторики, рахунку, мови) та особистісний 
(характеризується порушенням процесів соціаліза-
ції, які проявляються в обмеженні кола доступних 
форм міжособистісного спілкування.

З боку соціальної спрямованості розрізняють: 
соціалізовану антисуспільну поведінку (що харак-
терна для дітей, які не мають яскраво виражених 
психічних розладів і легко адаптуються до різних 
соціальних умов через низький морально-вольо-
вий рівень регуляції поведінки) і несоціалізовану 
агресивну поведінку (спостерігається в дітей із 
негативним емоційним станом, який є реакцією 
дитини на напружену, стресову ситуацію або пси-
хічну травму чи є наслідком невдалого розв’язання 
якихось особистих проблем чи труднощів).

Класифікуючи чинники виникнення дитячої 
дезадаптації, дослідники визначають її фактори, 
виходячи з її природи, характеру й рівнів вираже-
ності. Зокрема, виділяють патогенну (викликану 
відхиленнями, патологіями психічного розвитку 
й нервово-психічними захворюваннями, в основі 
яких лежать функціонально-органічні ураження 
центральної нервової системи, психосоціальну й 
соціальну дезадаптацію дітей), психосоціальну 
(пов’язану зі статево-віковими й індивідуально-пси-
хологічними особливостями дитини, які зумовлю-
ють їх певну нестандартність, важковиховуваність, 
що вимагає індивідуального педагогічного підходу 
й в окремих випадках спеціальних психолого- 
педагогічних корекційних програм, котрі можуть 
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бути реалізовані в умовах освітніх установ, в тому 
числі й дошкільного освітнього рівня) і соціальну 
(проявляється в порушенні норм моралі й права, в 
асоціальних формах поведінки й деформації сис-
теми внутрішньої регуляції, референтних і цінніс-
них орієнтацій, соціальних установок) дезадаптації.

Можна виокремити такі передумови деза-
даптивного стану дітей старшого дошкільного 
віку: психофізіологічні (слабкий стан здоров’я; 
затримка нервово-психічного розвитку, міні-
мальні мозкові дисфункції, низький рівень 
резервних можливостей організму, порушення 
формування окремих психічних функцій або груп 
функцій; низький рівень розвитку мотиваційно-
вольової сфери); соціально-психологічні (низь-
кий рівень мотивації до майбутнього навчання в 
загальноосвітньому закладі; низький рівень роз-
витку навчальних функцій; порушення в розвитку 
особистості; високий рівень тривожності; пору-
шення довільності поведінки; соціальна незрі-
лість; несприйняття з боку однолітків, неблагопо-
лучна сімейна обстановка тощо).

Серед причин виникнення педагогічної зане-
дбаності можна виділити й порушення в процесі 
спілкування, наприклад, ставлення вихователя до 
педагогічно занедбаної дитини виявляється зде-
більшого в принизливих відносинах, які призво-
дить до того, що дошкільник ще більше замика-
ється в собі, а його протест стає демонстративним.

Узагальнюючи причини виникнення педаго-
гічної занедбаності, Р. Овчарова виділяє декілька 
груп таких причин:

1) низький педагогічний і культурний рівень 
батьків; неблагополучна сім’я; відсутність чіткої 
організації життя та діяльності дитини в сім’ї; 

порушення єдності вимог до дитини, їх послідов-
ності; негативне ставлення до дитини, приниження 
її гідності, фізичне покарання, надмірна опіка;

2) незнання педагогами розвитку особистості 
дитини, умов виховання в сім’ї; недостатність про-
ведення роботи щодо психолого-педагогічної під-
готовки батьків дітей старшого дошкільного віку; 
неефективність індивідуальної роботи з усунення 
відхилень у поведінці, в етичному вихованні й роз-
витку дітей; некомпетентність педагогів;

3) особливості розвитку дитини: вади в загаль-
ному розвитку дитини; генотип; стан здоров’я; 
психоемоційний стан; внутрішня позиція; 
рівень активності під час взаємодії з оточенням  
(Овчарова, 2003: 155–156).

Занедбані діти менше соціально пристосовані. 
Для них характерні: недовіра, надмірна ображе-
ність, часто спостерігається негативізм, впертість, 
егоцентризм в їхній поведінці; погана увага, швидка 
втомлюваність; невпевненість у собі, важка адапта-
ція до нових умов, нестійкий настрій, неадекватна 
самооцінка. Свій стан вони прагнуть компенсувати 
агресивністю, схильністю до ризикованих вчинків 
із метою привернути до себе увагу.

Таким чином, аналіз психолого-педагогічної літе-
ратури свідчить про те, що більшість учених цілком 
слушно вбачає головну причину виникнення відхи-
лень у формуванні особистості в несприятливих умо-
вах життя дітей, у відсутності правильних виховних 
впливів, позитивних прикладів для наслідування.

Систематизувавши й узагальнивши погляди 
вчених на причини, які є спонукальним чинником 
виникнення негативної поведінки в дітей, зупини-
мося на питанні корекційної роботи з педагогічно 
занедбаними дітьми.

Таблиця 2
Умови подолання педагогічної занедбаності

Загальні умови подолання педагогічної занедбаності Конкретні (спеціальні) психологічні умови подолання 
педагогічної занедбаності

комплексний і системний підхід  
до діагностики та корекції

об’єктивність, запобігання упередженості, виявлення 
домінуючих тенденцій, вивчення станів і процесів 

розвитку дитини
урахування вікових, індивідуальних особливостей 

особистості дитини й соціально-педагогічно-
психологічної ситуації її розвитку

діагностика цілісної індивідуальності

професійна компетентність і поділ функцій у процесі 
діагностики й корекції єдність вивчення дитини й мікросередовища

опора на позитивне в особистості дитини й орієнтація 
на гармонійний розвиток

зв’язок і взаємодоповнення  
психолого-педагогічних методів

єдність і взаємодоповнення психолого-педагогічних 
методів роботи валідність, надійність і коректність

співпраця з дитиною
вивчення дитини в процесі діяльності й спілкуванні

надання дитині необхідного суспільного простору для найкращого прояву своєї індивідуальності

Кас'яненко О., Барна Х. Особливості роботи з педагогічно занедбаними дітьми старшого дошкільного віку
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Педагогiка

Виділяють дві умови подолання педагогіч-
ної занедбаності: педагогічну й психологічну  
(табл. 2). Педагогічні умови розглядаються як сис-
тема важливих вимог-орієнтирів, дотримання яких 
забезпечує ефективність та якість функціонування 
педагогічного процесу. Психологічні умови – мето-
дологічні установки, що характеризують закони 
розвитку психіки (Ткаченко, 2013: 92).

З метою усунення недоліків виховного впливу 
слід застосовувати корекційну роботу, що передбачає 
насамперед індивідуальний підхід, глибоке знання 
індивідуальних особливостей важковиховуваних.

У науковій літературі під соціально-педагогіч-
ною корекцією розуміють діяльність спеціаліс-
тів, спрямовану на виправлення тих особливос-
тей психологічного, педагогічного, соціального 
плану, що не відповідають прийнятим у суспіль-
стві нормам поведінки.

З метою корекції порушеної поведінки старших 
дошкільників необхідно: мотивувати навчально-
пізнавальну й ігрову діяльність за допомогою 
пізнавальних ігор, створювати навчально-пізна-
вальні ситуації з опорою на життєвий досвід; вста-
новлювати колективно-єдині вимоги організації 
життя та діяльності дитячого колективу; забезпе-
чити сприятливі умови спілкування та взаємодії 
в різних ситуаціях на принципах поваги, переко-
нання, розуміння, довіри, співчуття, спонукання, 
вирішення конфліктної ситуації; використовувати 
психолого-педагогічний вплив і стимулювання до 
активності різними засобами, наприклад, пояс-
ненням вимогливістю, навіюванням, заохоченням 
тощо; раціоналізувати навчально-виховний про-
цес за умови корекції дисгармонійного розвитку 
засобами: взаєморозуміння, співчуття, підтягу-
вання культурно-освітніх можливостей занедба-
них дітей; формувати усвідомлені й дієві мотиви 
поведінки, що сприятиме подоланню труднощів у 
спілкуванні; спонукати до ігрової та навчально-
пізнавальної мотивації, збагачувати предметне 
середовище; формувати розумові дії; створювати 
навчальні ситуації з елементами новизни, зацікав-
леності, із життєвого досвіду тощо.

Однак перш ніж проводити корекційну роботу 
із занедбаними дітьми, необхідно знати, що є спо-

нукальним чинником (усвідомленим чи не усві-
домленим) до використання певної поведінки. 
Часто це намагання зняти напругу, розважитися, 
змінити обстановку. Звичайно, такі порушення 
зникають, як тільки спалена зайва енергія. Але є 
і глибші цілі, в основі яких лежить мета стратегії 
поведінки.

Висновки. Аналіз поглядів вітчизняних і зару-
біжних учених дав нам змогу виділити основні при-
чини виникнення педагогічної занедбаності в умо-
вах сім’ї, закладу дошкільної освіти й шкільного 
середовища й прослідкувати особливості корекцій-
ної роботи з дітьми старшого дошкільного віку.

Основними передумовами виникнення педаго-
гічної занедбаності є:

1) спадковість як передумова негативного роз-
витку особистості;

2) недостатня увага до фізіологічного, розумо-
вого й психічного розвитку дитини в сім’ї, зумов-
лена конфліктами між батьками, поганими побу-
товими умовами, бездоглядністю, відсутністю 
єдиних вимог до дитини з боку батьків та інших 
членів родини;

3) організація навчально-виховного процесу в 
закладах дошкільної освіти, відсутність індивіду-
ального підходу до дитини, формалізм у навчанні 
й вихованні, авторитарний стиль спілкування.

Корекція життєвої позиції педагогічно зане-
дбаних дітей старшого дошкільного віку перед-
бачає насамперед активне залучення їх до різних 
видів діяльності (навчально-пізнавальної, тру-
дової, фізичної, творчої), спілкування, де б вони 
могли виявити себе з найкращого боку, показати 
свої знання, вміння, прагнення, тобто відчуття 
успіху повинно стати рушійною силою в органі-
зації виховної роботи. Однак слід зазначити, що 
успішне залучення занедбаних дітей до різних 
видів діяльності можливе лише в тісній взаємодії 
закладу дошкільної освіти й сімейного виховання.

Урахування причин виникнення педагогічної 
занедбаності й знання особливостей корекцій-
ної роботи з дітьми старшого дошкільного віку 
стане в пригоді вихователю під час організації 
навчально-виховної роботи з дітьми старшого 
дошкільного віку.
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ОБҐРУНТУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ 
МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ 

У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ В КОЛЕДЖАХ

У статті представлено погляди вчених на сутність наукової дефініції «міжкультурна компетентність». 
Доведено, що міжкультурна компетентність є необхідною особистісно-професійною рисою майбутніх вихо-
вателів закладів дошкільної освіти. Вона передбачає толерантне спілкування та комунікативну культуру в 
полікультурному середовищі дошкільної установи. Педагогічне моделювання розглядаємо ключовим елементом 
професійної підготовки майбутніх вихователів, які навчаються в коледжах. Вагоме місце в процесуально-орга-
нізаційному блоці авторської моделі відводимо педагогічним умовам.

Педагогічні умови розглядаємо як сукупність практичних заходів, що використовуються для конструювання 
культурно насиченого освітнього середовища коледжу, що найефективніше сприяє досягненню обраної цілі – 
формуванню міжкультурної компетентності майбутніх вихователів. На нашу думку, комплекс педагогічних умов 
повинен відбивати цілісність процесу формування міжкультурної компетентності майбутніх вихователів під 
час навчання в коледжах. До спектра педагогічних умов, що матимуть визначальний вплив на якість формування 
в майбутніх вихователів міжкультурної компетентності, віднесено: активізацію мотиваційно-ціннісної складо-
вої частини навчальної діяльності; розробку практично орієнтованих завдань для самостійної роботи; залучен-
ня студентів до активної навчально-ігрової діяльності; формування продуктивного міжкультурного досвіду під 
час практичної підготовки. У статті обґрунтована вагомість кожної педагогічної умови.

Цілеспрямоване впровадження окресленого спектра педагогічних умов забезпечить формування ціннісно-
мотиваційної сфери майбутніх вихователів щодо вагомості міжкультурної компетентності. Педагогічні умови 
матимуть позитивний вплив на засвоєння теоретичних знань для налагодження міжкультурної комунікації та 
розвиток практичних умінь щодо верифікації результатів комунікативного акту з особами, які відрізняються 
культурними уявленнями. Як показав експеримент, обрані педагогічні умови мають позитивний вплив на вдоско-
налення рефлексивних умінь адекватного сприйняття комунікативної ситуації в дошкільній установі.

Ключові слова: міжкультурна компетентність, майбутні вихователі, педагогічні умови, педагогічне 
моделювання, заклади дошкільної освіти.
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JUSTIFICATION OF PEDAGOGICAL CONDITIONS OF FORMATION 
OF INTERCULTURAL COMPETENCE OF FUTURE EDUCATORS 

IN THE PROCESS OF LEARNING IN COLLEGES

The article reveals the views of scientists on the essence of the scientific definition of “intercultural competence”. 
Intercultural competence is a necessary personal and professional trait of future educators of preschool education. It 
provides for tolerant communication and communicative culture in the multicultural environment of the preschool institution. 
We consider pedagogical modeling as a key element of professional training of future educators studying in colleges. An 
important place in the procedural and organizational block of the author’s model is given to pedagogical conditions.

We consider pedagogical conditions as a set of practical measures used to construct a culturally rich educational 
environment of the college, which most effectively contributes to the chosen goal – the formation of intercultural 
competence of future educators. In our opinion, the set of pedagogical conditions should reflect the integrity of the 
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process of formation of intercultural competence of future educators. The range of pedagogical conditions that will have 
a decisive impact on the quality of formation of future educators of intercultural competence includes: activation of 
the motivational and value component of educational activities; development of practice-oriented tasks for independent 
work; involvement of students in active educational and game activities; formation of productive intercultural experience 
during practical training. The article substantiates the importance of each pedagogical condition.

Purposeful implementation of the outlined range of pedagogical conditions will ensure the formation of the value-
motivational sphere of future educators on the importance of intercultural competence. Pedagogical conditions will have 
a positive impact on the acquisition of theoretical knowledge for intercultural communication and the development of 
practical skills to verify the results of the communicative act with people who differ in cultural ideas. As the experiment 
showed, the chosen pedagogical conditions have a positive effect on the improvement of reflexive skills of adequate 
perception of the communicative situation in the preschool institution.

Key words: intercultural competence, future educators, pedagogical conditions, pedagogical modeling, preschool 
education institutions.

Постановка проблеми. Спілкування дітей 
дошкільного віку має базуватися на емпатії, дру-
желюбності й повазі до однолітків і дорослих, які 
належать до різних культур і національностей, а 
також має охоплювати повагу до національних зви-
чаїв і традицій інших народів, інтерес до їхнього 
життя та культури. Можемо відповідально конста-
тувати, що виховання маленького громадянина, 
який здатний жити в полікультурному середовищі, 
є актуальною проблемою сучасної дошкільної 
освіти. Таке завдання повинен реалізувати вихо-
ватель, який сам має належний рівень міжкультур-
ної компетентності. Термін «міжкультурна компе-
тентність» розглядається науковцями (Сафонова, 
2014: 129–143) як інтегративна властивість особис-
тості, що характеризується сукупністю знань про 
цінності культур, міжкультурних вмінь та адекват-
них поведінкових стратегій, які дозволяють вільно 
орієнтуватися в міжкультурному просторі на заса-
дах діалогу культур і цінностей.

Аналіз досліджень. Як аксіому сприймаємо 
твердження про те, що для якісної та цілеспря-
мованої діяльності з формування міжкультурної 
компетентності майбутніх вихователів, які здо-
бувають освітньо-професійний ступінь «фаховий 
молодший бакалавр» у коледжах, доцільно вико-
ристовувати педагогічне моделювання. В основу 
нашої позиції покладено бачення М. Люшина 
(Люшин, 2012: 30–33), який обґрунтував, що 
моделювання є обов’язковою частиною наукового 
дослідження. Саме педагогічне моделювання 
володіє вагомим потенціалом для розвитку освіт-
нього середовища коледжу й виступає одним із 
ключових елементів професійної підготовки май-
бутніх фахівців у закладах передвищої освіти.

Повністю поділяємо позицію Є. Чернишової 
(Чернишова, 2013: 172) у тому, що педагогічне 
моделювання спрямоване на підвищення рівня 
доступності професійних знань, умінь, навичок 
і мотиваційних процесів, яке стимулює форму-
вання особистісної соціально-професійної позиції 
майбутнього фахівця. У підручнику з методології 

наукових досліджень зазначено, що модель – «ета-
лон, стандарт, умовний образ, який застосовується 
як його замінник для дослідження властивостей, 
зв’язків предметів та явищ реальної дійсності» 
(Стеченко, 2007: 271). Подібне трактування пред-
ставлено в термінологічному словнику: модель є 
«уявною або матеріально реалізованою системою, 
котра відбиває або відтворює об’єкт дослідження 
(природний чи соціальний) і здатна замінити його 
так, що її вивчення дає нову інформацію стосовно 
цього об’єкта» (Чернишова, 2014: 95). У дослі-
дженні ми позиціонуємо думку про те, що модель 
має бути зорієнтованою на інтерпретацію в педа-
гогічному просторі та її необхідно будувати з 
метою імітації конкретних характеристик і з ура-
хуванням принципів внутрішньої організації чи 
функціонування педагогічного об’єкта.

Отже, з наведених вище аргументів можемо 
зробити узагальнення, що процедуру педагогіч-
ного моделювання доцільно застосувати в освіт-
ньому процесі коледжів під час формування в 
майбутніх вихователів міжкультурної компе-
тентності. Однак варто наголосити на тому, що 
методологічні аспекти розробки й впровадження 
моделі в освітній процес студентів коледжів спе-
ціальності 012 «Дошкільна освіта» не були пред-
метом окремого наукового пошуку. Як наслідок, 
не розробленими залишилися ті питання, які без-
посередньо стосуються характеристики педаго-
гічних умов, що забезпечують ефективність про-
цесу формування міжкультурної компетентності. 
Саме ці аспекти й було покладено в основу напи-
сання нашої статті.

Мета статті – проаналізувати вагомість педа-
гогічних умов формування міжкультурної компе-
тентності майбутніх вихователів закладів дошкіль-
ної освіти й викласти методологічні механізми їх 
впровадження в освітній процес коледжів.

Виклад основного матеріалу. На основі уза-
гальнення та систематизації наукової інформа-
ції міжкультурну компетентність розглядаємо як 
складну й багатовекторну якість особистості, що 
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охоплює внутрішнє переконання, ґрунтовні куль-
турологічні знання, передбачає сформовані прак-
тичні вміння та навички виділяти й розуміти ідеї, 
які відбивають культурне різноманіття світу на 
основі налагодження ефективного діалогу з носі-
ями різних культур у часі й просторі. У структурі 
міжкультурної компетентності майбутніх вихо-
вателів закладів дошкільної освіти виокремлено 
ціннісно-мотиваційний, когнітивно-знаннєвий, 
конативно-діяльнісний, особистісно-рефлексив-
ний компоненти.

У нашому дослідженні модель розглядаємо як 
ідеальний образ, що полегшує пізнання об’єкта 
й дає можливість за результатами вивчення різ-
них його сторін створити ідеальну картину про-
цесів, що відбуваються в ньому. Зокрема, у ході 
нашої практичної діяльності було обрано образну 
структурну модель, яка спрямована на реалізацію 
головної мети – формування міжкультурної ком-
петентності майбутніх вихователів. Розроблена 
модель визначає логічну послідовність і відтво-
рення педагогічних дій у спеціально організова-
ному освітньому середовищі коледжу на основі 
чітко організованої педагогічної взаємодії між 
викладачами й студентами.

Авторська структурна модель формування 
міжкультурної компетентності майбутнього вихо-
вателя є блочною конструкцією, що охоплює тео-
ретико-організаційний (мета, завдання, аспекти), 
змістово-методологічний (загальнонаукові прин-
ципи, принципи соціокультурної соціалізації, 
методологічні підходи), процесуально-органі-
заційний (навчальні дисципліни й педагогічні 
умови), практико-ресурсний (форми, методи й 
засоби), оцінювально-результативний (компо-
ненти, рівні й результат) блоки. Наголосимо на 
тому, що всі блоки структурної моделі взаємоді-
ють між собою та зумовлюють цілісність і вну-
трішню стійкість. Розроблена нами модель має 
інтегративний характер, а її ефективність досяга-
ється реалізацією комплексу педагогічних умов.

Отже, організовуючи практичну діяльність із 
формування міжкультурної компетентності май-
бутніх вихователів, основний акцент було зро-
блено на обґрунтуванні й впровадженні педаго-
гічних умов, які впливають на якість вирішення 
професійних завдань у полікультурному серед-
овищі дошкільної установи. Педагогічні умови 
розглядаємо як сукупність практичних заходів, 
що використовуються для конструювання освіт-
нього середовища коледжу, яке сприяє форму-
ванню міжкультурної компетентності майбут-
ніх вихователів. Обираючи педагогічні умови, 
було враховано думку Н. Колесник про те, що «в 

дошкільному віці потреби змінюються, дитина 
більше зорієнтована не на предмет, а на людей, 
на їхні дії з предметами, на взаємодію та вза-
ємини в людському спілкуванні. Змінюється про-
відна діяльність, нею стає сюжетно-рольова гра, в 
якій дитина намагається пізнати сенс діяльності 
дорослих людей, особливості взаємостосунків» 
(Колесник, 2014: 103).

Спираючись на дослідження вчених (Могилев-
ский, 1999: 10), під час вибору педагогічних умов 
як вихідні положення ми виділили такі:

а) сукупність обраних умов визначають чинники, 
які посилюють ефективність кожного компонента 
міжкультурної компетентності (ціннісно-мотива-
ційного; когнітивно-знаннєвого; конативно-діяль-
нісного; особистісно-рефлексивного);

б) обрані умови повинні бути орієнтовані на 
формування та розвиток тих властивостей, які 
становлять найбільший інтерес для міжкультур-
ної компетентності;

в) для практичного використання обраного 
спектра педагогічних умов потрібно провести 
скрупульозний і чіткий опис усіх методологічних 
«нюансів» їх практичної реалізації в освітньому 
процесі коледжів.

До спектра педагогічних умов віднесено:
– активізацію мотиваційно-ціннісної складо-

вої частини навчальної діяльності;
– розробку практично орієнтованих завдань 

для самостійної роботи;
– залучення студентів до активної навчально-

ігрової діяльності;
– формування продуктивного міжкультур-

ного досвіду під час практичної підготовки.
Виокремлений спектр педагогічних умов 

було реалізовано в освітньому процесі коледжів 
під час вивчення таких навчальних дисциплін, 
як: «Культурологія»; «Сучасна українська мова 
з практикумом»; «Основи філософських знань 
(філософія, релігієзнавство)»; «Іноземна мова за 
професійним спрямуванням»; «Вступ до спеці-
альності «Дошкільна освіта».

Вибір першої педагогічної умови спрямова-
ний на створення внутрішньої потреби, яка спо-
нукатиме студентів діяти з метою вдосконалення 
міжкультурної компетентності. Потреба висту-
пає як внутрішній, а мета – як зовнішній аспект 
мотивації діяльності (Немов, 1999). У методичній 
площині перша умова спрямована на організа-
цію співробітництва, орієнтованого на створення 
ситуацій успіху студентів, і має позитивний вплив 
на формування та розвиток позитивної мотивації 
в контексті міжкультурної компетентності. Викла-
дачі під час організації навчальних занять активно 
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працювали з майбутніми вихователями в площині 
налагодження успішної комунікації та створення 
відчуття досяжності результатів. Зокрема, викла-
дачі активно застосовували різноманітні вер-
бальні й невербальні педагогічні прийоми для 
встановлення міжособистісних контактів зі сту-
дентами (емпатія, схвалення, заохочення).

Другу педагогічну умову – розробку практично 
орієнтованих завдань для самостійної роботи – 
вважаємо надзвичайно вагомою з огляду на те, що 
натепер докорінно змінилися цілі освіти в коле-
джах. До прикладу, якщо раніше основною метою 
вважалася передача майбутнім фахівцям певної 
системи теоретичних знань, то нині на перший 
план висувається прагнення розвинути в студентів 
здатність самостійно здобувати знання та швидко 
пристосовуватися до нових умов діяльності. Вико-
нання самостійної роботи майбутніми виховате-
лями вимагає розумових здібностей та ініціатив-
ності. Слід зазначити, що розвиток самостійної 
діяльності є одним із найважливіших шляхів фор-
мування цілісної, гармонійно розвиненої особис-
тості. Самостійна робота студентів здійснювалася 
із застосуванням випереджаючих завдань прак-
тичного й теоретичного характеру. Використання 
в практиці методу випереджаючої самостійної 
роботи дозволяє зробити навчально-пізнавальну 
діяльність проблемною, підняти її теоретичний 
рівень, стимулювати пошукову діяльність студен-
тів, сформувати стійку позитивну мотивацію щодо 
самостійного опанування теоретичних знань у 
галузі міжкультурної компетентності.

Упровадження третьої педагогічної 
умови – залучення студентів коледжів до актив-
ної навчально-ігрової діяльності – зумовлено 
необхідністю формування суб’єктного досвіду 
студентів у міжкультурному спілкуванні засобами 
навчально-ігрової діяльності. В основу обрання 
такої педагогічної умови була покладена позиція 
А. Вербицького й Н. Башкаєвої (Вербицкий, 2000) 
про те, що ділові ігри посідають профілюючу 
позицію в становленні майбутніх професіоналів. 
Уважаємо за доцільне введення в процес форму-
вання міжкультурної компетентності студентів 
коледжів таких навчальних ігор, які охоплюють 
ситуації, що засновані на типах взаємин учасни-
ків освітнього процесу в дошкільній установі, 
розкривають проблеми спілкування та стосу-
ються моральних аспектів поведінки. Окрім того, 
ми прагнули так підібрати ігри, щоб вони моде-
лювали прообраз професійної діяльності. Участь 
студентів в ігровій діяльності забезпечить ряд 
позитивних ефектів. По-перше, гра володіє зма-
гальністю та імітацією. По-друге, гра має вагому 

комунікативну природу й чітку спрямованість на 
вивчення культурних особливостей. По-третє, 
введення активних форм навчання (ділові ігри, 
кейс-стаді) формують у студентів цілісне уяв-
лення про міжкультурне спілкування в дошкіль-
ному освітньому закладі.

Четверта педагогічна умова – формування 
продуктивного міжкультурного досвіду під час 
практичної підготовки – має позитивний вплив на 
формування показників особистісно-рефлексив-
ного компонента міжкультурної компетентності. 
Зокрема, студенти коледжу під час навчання 
мають змогу пройти такі види виробничих прак-
тик: педагогічна практика в ролі помічника вихо-
вателя; спостереження та пробна практика в гру-
пах раннього дошкільного віку; спостереження 
та пробна практика в дошкільних закладах; літня 
практика в дошкільних закладах; переддипломна 
практика. З боку методології освітній процес у 
коледжах, де навчаються майбутні вихователі, має 
бути практично орієнтованим. У такому контек-
сті практика посідає провідну роль як чинник, що 
відповідає за перевірку знань і вмінь студентів, 
а також завершальний етап фахової підготовки. 
Наголосимо, що концептуально важливе значення 
для організації професійної підготовки майбутніх 
вихователів належить практиці як інтегруючій 
базі між теоретичною та практичною підготов-
кою. У дослідженні виходили з тих позицій, що 
практика є однією з найважливіших складових 
частин професійної підготовки фахівця дошкіль-
ної установи, адже в період навчання в коледжах 
вона дозволяє студенту опанувати отримані тео-
ретичні знання в професійній діяльності й прак-
тично спробувати свої сили в обраній професії.

Таким чином, можемо констатувати, що обра-
ний нами спектр із чотирьох педагогічних умов 
забезпечить позитивний вплив на всі компоненти 
міжкультурної компетентності майбутніх вихова-
телів у процесі їхнього навчання в коледжах.

Висновки. Підсумовуючи, можемо стверджу-
вати, що під час формування міжкультурної ком-
петентності майбутніх вихователів в освітній про-
цес коледжів потрібно ввести педагогічні умови. 
У ході дослідження виокремлено спектр педаго-
гічних умов (активізація мотиваційно-ціннісної 
складової частини навчальної діяльності; роз-
робка практично орієнтованих завдань для само-
стійної роботи; залучення студентів до активної 
навчально-ігрової діяльності; формування про-
дуктивного міжкультурного досвіду під час прак-
тичної підготовки), що передбачає їх сукупність, а 
також взаємний вплив і взаємне доповнення. Вва-
жаємо, що обрані педагогічні умови самостійні, 
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однак відсутність однієї з них суттєво впливає на 
запланований результат. Тобто з методологічного 
боку лише в комплексі виділені педагогічні умови 
забезпечують досягнення мети – опанування 
переважною більшістю майбутніх вихователів 
належного рівня міжкультурної компетентності 
під час навчання в коледжах.

Перспективи подальших наших досліджень 
спрямовані в площину виявлення експерименталь-
них результатів щодо ефективності впровадження 
виокремленого спектра педагогічних умов, котрі 
впливають на формування міжкультурної компе-
тентності майбутніх вихователів закладів дошкіль-
ної освіти, які здобувають освіту в коледжах.
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The article is devoted to the analysis of the processes of globalization and internationalization of pedagogical universities 
of Ukraine. Priority types of international activity of a modern institution of higher education are determined. The main 
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ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ 
НА ПРИКЛАДІ УМАНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ

Статтю присвячено аналізу процесів глобалізації та інтернаціоналізації педагогічних університетів Укра-
їни. Визначені пріоритетні види міжнародної діяльності сучасного закладу вищої освіти. Досліджені основні 
напрями й завдання з поширення міжнародної діяльності університетів. Включення інтернаціонального виміру 
в усі аспекти управління закладом вищої освіти є надзвичайно важливим завданням сучасної вищої школи. Ме-
тою інтернаціоналізації сучасного закладу вищої освіти є підвищення якості викладання, навчання, науково-до-
слідницької діяльності. Удосконалення форм співпраці згідно з підписаними договорами й впровадження нових 
форм співробітництва із закордонними партнерами, науковими й освітніми закладами сприяють підвищенню 
та укріпленню позитивного іміджу закладу вищої освіти на міжнародній арені; створення та розвиток на-
вчальних програм із викладанням іноземною мовою, розробка навчальних програм і курсів спільно із закордонни-
ми університетами-партнерами також сприяють підвищенню престижу українських закладів вищої освіти на 
міжнародному освітньому ринку з метою залучення іноземних студентів. Спільна науково-дослідна робота й 
обмін досвідом із викладацької діяльності завдяки запрошенню викладачів провідних зарубіжних університетів 
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і стажуванню викладачів українських університетів є пріоритетним напрямом встановлення міцних стосунків 
між закладами вищої освіти в усьому світі. Міжнародна діяльність Уманського державного педагогічного уні-
верситету імені Павла Тичини може слугувати прикладом активної позиції у встановленні й розширенні зв’язків 
із закордонними закладами освіти, науки й культури в період інтернаціоналізації вищої освіти України. Дослі-
джено міжнародну проєктну діяльність Уманського державного педагогічного університету, зокрема в питанні 
модернізації навчальних планів педагогічних закладів вищої освіти України шляхом впровадження найсучасніших 
методів викладання з використанням комп’ютерних технологій і методів дослідження результатів (MoPED). 
Важливим показником міжнародної діяльності університету є також співучасть у ряді проєктів Української 
асоціації дослідників освіти (УАДО), а також стажування професорсько-викладацького складу Уманського дер-
жавного педагогічного університету за різноманітними програмами й проєктами в провідних університетах 
Європи. Відбито важливість аналізу політики міжнародної діяльності Уманського державного педагогічного 
університету для її імплементації в інші педагогічні університети.

Ключові слова: інтернаціоналізація, міжнародна діяльність, заклади вищої освіти, Уманський державний 
педагогічний університет імені Павла Тичини.

Statement of the problem. One of the main 
tasks of a modern higher education institution 
(hereinafter – HEI) is active integration into the world 
educational space, which is solved by including the 
international dimension in all aspects of HEI in order 
to improve the quality of education, research and 
formation of necessary competencies in students. 
Issues of teaching foreign students, the development 
of academic mobility, the participation of universities 
in international projects are extremely relevant today 
and require an analytical approach to research.

The problem of international activity of modern 
pedagogical universities requires the use of methodological 
approaches that allow to ensure the systematic 
organization of the process of international activity on 
the basis of active interaction of all its participants with a 
focus on achieving a guaranteed result.

Analysis of recent research and publications. 
The following aspects of Ukrainian and foreign 
scientists are devoted to the educational aspects of 
international cooperation of HEIs: V. Andrushchenko, 
T. Antonyuk, Ya. Bolyubash, M. Debych, S. Shitikova, 
V. Zhuravsky, I. Sikorska, A. Verbytska, V. Kremen, 
F. Altbach, H. Wit, J. Knight, L. Rumbley and many 
other authors.

The purpose of the article. Despite the large 
number of original and meaningful works of Ukrainian 
and foreign scientists on the internationalization of 
higher education, it should be noted that the problem 
of research and analysis of international cooperation 
experience of Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical 
University (hereinafter – USPU) is insufficiently 
studied.

The purpose of the work is to study and analyze the 
active international activities of the USPU for further 
application of this experience by other pedagogical 
universities of Ukraine.

Presenting main material. The development 
of globalization and internationalization of the 
world economy requires higher education to train 
professionals capable of working effectively in 

a changing global economic system (Korolova, 
2013: 1). Globalization of professional knowledge 
and internationalization of higher education 
processes are designed to strengthen the international 
activities of HEIs (Sikorska, 2015: 268). Priority 
types of international activity of a modern HEI 
include: international cooperation in education and 
science; organization of foreign mobility of students 
and teachers; improving existing and creating 
new international student exchange programs; 
implementation of double degree programs; 
recruitment of foreign students; international projects 
(Stepanenko, Debych, 2017: 28).

The international activity of a HEI affects its 
image, promotes its development, is a driving force 
for improving the educational and scientific processes 
of a university.

In general, we can identify the following main areas 
and objectives for the dissemination of international 
activities of a HEI:

– raising and strengthening the positive image 
of the HEI in the international educational arena 
(inclusion of the international dimension in all aspects 
of HEI’s management in order to improve the quality 
of teaching, learning, research; effective reform of 
HEI in accordance with the main provisions of the 
Bologna Declaration);

– introduction of new forms of cooperation with 
foreign partners, scientific and educational institutions 
for mutually beneficial cooperation (improvement of 
forms of cooperation according to signed agreements; 
creation of stable international relations in educational 
and scientific activities; active use of new principles 
and organizational forms of partnership);

– increasing the prestige of the HEI in the 
international educational market in order to attract 
foreign students (creation and development of curricula 
with foreign language teaching at the educational 
qualification level – Bachelor and Master; development 
of curricula and courses together with foreign partner 
universities for joint recognition of degrees);
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– improving the quality of education and research 
with the experience of leading European universities 
(active use of international cooperation with foreign 
HEIs for joint research and exchange of teaching 
experience; expanding the participation of HEIs in 
joint educational and research projects funded by 
internationals programs);

– organization and coordination of mobility 
for students and teachers under agreements or 
international projects and programs (development 
of student and teacher mobility through wider 
coverage, information and promotion of international 
educational programs to get acquainted with other 
cultures, study international experience, and also 
increasing the level of foreign language proficiency);

– achieving recognition of the HEI in the 
European Higher Education Area (membership in 
international educational organizations, associations, 
etc; participation in international conferences 
(presentations, reports, publications in conference 
proceedings) abroad; organization and holding of 
international conferences as a host institution with 
foreign experts);

– creating conditions to ensure an integral and 
systematic approach to the internationalization of 
educational and scientific activities (Omelianchuk, 
Sikorska, 2007: 48).

The practical implementation of the new 
paradigm of higher education in Ukraine requires 
in-depth research of international activities, i.e. 
the study of the history and experience of Western 
higher education in creating a foundation for 
mobility of all participants in the educational 
process in a globalized educational space. It is 
worth mentioning that academic mobility in the field 
of international cooperation in higher education 
cannot be reduced to specific actions, technologies 
or mechanisms related to the exchange system 
of scientists, teachers and students of the HEIs of 
different countries. This is a complex process of 
intellectual movement, exchange of scientific and 
cultural potential, resources, learning technologies. 
International academic mobility is also seen as a 
necessary condition for the effective development 
of education and science, an integral and important 
part of university activities. Mobility of students 
and teachers is one of the basic principles of modern 
higher education. Studying, internships and research 
abroad enrich the individual experience, provide 
an opportunity to learn about different models of 
knowledge creation and dissemination, expand the 
network of contacts and communication, deepen 
knowledge of foreign languages (Higher Education 
in Ukraine and the Bologna Process, 2004: 67).

During the study period, Pavlo Tychyna Uman 
State Pedagogical University (USPU) took an 
active position in establishing and expanding ties 
with foreign educational, scientific and cultural 
institutions, guided by such regulations as “Strategy 
for Ukraine’s integration into the European Union”, 
the Law “On higher education”, the Regulation on 
the procedure for exercising the right to academic 
mobility (2015), the program of international research 
and innovation “Horizon 2020”. Based on these 
regulations and programs, Regulations on academic 
mobility of teachers and research and teaching staff 
and Regulations on the implementation of the right 
to academic mobility by higher education of USPU 
(2016) were developed. They are based on international 
educational and scientific cooperation of the University. 
In September 2015, the Department of Research, 
Innovation and International Cooperation was 
established, the positions of Vice-Rector for Research 
and International Cooperation and Coordinator for 
International Affairs of the University were introduced. 
There are three cultural and educational centers on the 
basis of the USPU: the Polish Cultural and Educational 
Center (since 2007), the Ukrainian-Israeli Center for 
Education, Science and Culture (since 2012) and the 
Ukrainian-Turkmen Cultural and Educational Center 
(since 2016) (Report of the Rector of Pavlo Tychyna 
Uman State Pedagogical University, 2016: 88).

During the study period, international cooperation 
of the USPU was carried out comprehensively and 
systematically at the level of the Rectorate, the 
Department of Scientific and Technical Development 
and European Integration, cultural and educational 
centers, departments and faculties. Work was carried 
out within the framework of academic mobility 
projects (Mobile + 2, Mobile + 3, Erasmus +, 
Melvana, Stipendium Hungaricum), as well as dual 
diploma programs aimed at supporting initiatives in 
the fields of education and culture.

In particular, in April 2016, a delegation of the 
Institute of European Culture of the Adam Mickiewicz 
University of Poznan in Gniezno (Poland) visited 
USPU. During the meeting, the prospects of further 
cooperation in the implementation of the double degree 
program, which has been running since 2009, were 
discussed. This program is very important for USPU, as 
it is to enable university students to obtain a European 
diploma. (Report of the Rector of Pavlo Tychyna Uman 
State Pedagogical University, 2016: 89).

In the framework of the project “Promoting 
the development of regional English-speaking 
professional communities in Ukraine”, which was 
introduced by a public organization “Ukrainian 
Branch of the International Association of Teachers 
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of English as a Foreign Language” (IATEFL Ukraine) 
with the support of the British Council in Ukraine 
in 2020, a Regional English-language educational 
hub was established. English Learning Hub is a 
new association for professional development and 
exchange of experience among research and teaching 
staff, students and anyone who studies or teaches 
English (Report of the Rector of Pavlo Tychyna 
Uman State Pedagogical University, 2020: 59).

The University also actively worked within 
the consortium of the project “Modernization of 
pedagogical higher education using innovative 
teaching tools” (MoPED) of the program 
“Development of higher education potential”, 
Erasmus +, KA-2. The main goal of the project is 
to modernize the curricula of pedagogical HEIs of 
Ukraine by introducing the most modern teaching 
methods using computer technology and research 
methods. The MoPED project has a great impact on 
the quality of Ukrainian higher pedagogical education 
and serves as a basis for improving the digital and 
didactic competencies of future school teachers, 
which fully meets the problems and requirements 
of pedagogical higher education and supports large-
scale educational reforms in Ukraine.

Within the framework of the MoPED international 
grant project, the Center for Advanced Educational 
Technologies “USPU Ecosystem” operates at 
USPU natural-mathematical and computer-oriented 
disciplines (Report of the Rector of Pavlo Tychyna 
Uman State Pedagogical University, 2020: 60).

It is also worth noting the implementation of 
international projects “Active Citizens” (British 
Council program for youth in the field of intercultural 
dialogue and social development (2019/2020), 
“Student Action” (student leadership development 
program), the project “Academic integrity as a 
component of quality Educational Process”, which 
received assistance from the British Council in 2020, 
the EU project Erasmus+ “European indicators of the 
quality of educational research to empower educators 
in Ukraine” (Report of the Rector of Pavlo Tychyna 
Uman State Pedagogical University, 2020: 58).

An important indicator of active international 
activity of the University is also participation in a 
number of projects of the Ukrainian Educational 
Researchers Association (UERA): “European Quality 
Indicators of Educational Research to Empower 
Educators in Ukraine” (Jean Monnet Support to 
Associations Project), funded by the European 
Commission (2016-2020); “School Activity” 
(Learning through Play) (Lego Foundation, Australian 
Board of Education Researchers) (2020–2021); 
“When Science is a Woman” (in partnership with 

Adam Mickiewicz University of Poznan, grant 
from Université Paris Dauphine); as well as the 
Jean Monnet project of the National Academy of 
Pedagogical Sciences of Ukraine “European Quality 
of Education for Better Student Achievement” and 
the joint project with Andriy Makarenko Sumy State 
Pedagogical University “Europeanization of Doctoral 
Programs in Education Based on Interdisciplinary 
and Inclusive Approaches” Erasmus + Jean Monnet 
(K3) (Report of the Rector of Pavlo Tychyna Uman 
State Pedagogical University, 2020: 60).

Since March 2020, the USPU Cisco Academy has 
been operating on the basis of the Faculty of Physics, 
Mathematics and Informatics of the University. Cisco 
Academy is an international educational program in 
the field of IT and cybersecurity, which brings together 
partner freelancers around the world (Report of the 
Rector of Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical 
University, 2020: 60).

Internships of USPU faculty members on various 
programs and projects at the University of Porto (Porto, 
Portugal) were also quite active during the study period; 
Comenius State Higher School of Vocational Education 
(Leszno), Jan Dlugosz University of Natural Sciences 
and Humanities (Czestochowa), Foundation ADD 
(Warsaw), Pedagogical University named after Public 
Education Commission (Krakow), John Paul II Catholic 
University of Lublin (Lublin), Humanities and Pedagogy 
University (Sandomierz), at the Higher School of 
Linguistics (Czestochowa), at the Eastern European 
Center for Basic Research (Prague, Czech Republic), at 
the University of Suceava named after Stefan cel Mare 
(Suceava, Romania), at the Hebrew Language Academy 
(Jerusalem, Israel), under the Leadership Development 
Program of Ukrainian Universities at the University of 
Edinburgh (Murray School of Education, UK), under 
the MoPED project “Capacity Development of Higher 
Education”, Erasmus+, KA-2 at the University of 
Deusto (Spain) (Reports of the Rector of Pavlo Tychyna 
Uman State Pedagogical University, 2016, 2017, 2018, 
2019, 2020).

Each year, more than 60 students participated 
in academic mobility programs, as well as regular 
meetings with participants in academic mobility and 
presentations of new learning opportunities abroad.

The interest of foreign partners in the activities 
of the Pavlo Tychyna State Pedagogical University 
testifies to effective work aimed at ensuring quality 
student training, expanding educational, scientific 
and cultural ties and positioning the university in 
partner countries as a promising and developing HEI.

Conclusions. Based on the study, it can be 
concluded that the international activity of USPU is 
characterized by active deepening of the university 
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in the world educational and scientific space, by 
good indicators of international academic mobility, 
project activities, attracting foreign funding through 
grant programs Erasmus +, Jean Monnet and others, 
as well as by implementation of innovative methods 

of organizing the educational process and research 
at the University.

The obtained research results can be used to 
improve the international activities of pedagogical 
universities of Ukraine.
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КУЛЬТУРОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 
ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Сьогодення ставить безліч викликів перед молодими педагогами та майбутніми вчителями. Недостатньо бути 
кваліфікованим спеціалістом у вузькій сфері діяльності, володіти базовими навиками та вміннями, навчати тому, чого 
колись було навчено. Сучасний педагог – це мультифункціональна особистість, котра володіє знаннями, навичками та 
вміннями у різних сферах діяльності, є комплексом компетентностей, серед яких, на нашу думку, почесне місце займає 
культурологічна компетентність. У статті обґрунтовано поняття «культурологічна компетентність» і необхідність 
опанування компетентністю майбутніми вчителями як складовою частиною їхньої професійної компетентності.

У науковій літературі часто зустрічаються такі терміни, як «компетенція» та «компетентність». Існує 
суттєва різниця між трактуваннями цих понять. Автор розмежовує поняття «компетенція» та «компетент-
ність» задля повного розуміння ключового поняття дослідження, встановлює взаємозв’язок між ними.

Культура – це ідеї, принципи, звичаї, традиції, цінності, вподобання та все те, що формує культурологіч-
ну компетентність особистості. Беручи до уваги визначення понять «компетентність» і «культура», можна 
поєднати та синтезувати ці два поняття, щоб з’ясувати сутність поняття «культурологічна компетент-
ність», яке є ключовим у нашому дослідженні. Культурологічна компетентність як одна зі складових частин 
майбутнього вчителя – це цілісне, інтегративне, багаторівневе поняття, котре формується під час підготовки 
фахівців, майбутніх вчителів у закладах освіти й у процесі здобуття знань упродовж життя. Визначено зна-
чущість формування культуро-орієнтованої особистості.

Звернено увагу на процес сучасного стану отримання знань. Окреслено вимоги до сучасного майбутнього 
педагога та його діяльності.

Ключові слова: культура, компетентність, культурологічна компетентність, компетенція, заклад вищої 
освіти, педагог, викладач, студент.
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CULTUROLOGICAL COMPETENCE OF A FUTURE TEACHER 
AS A PART OF PROFESSIONAL COMPETENCE

Nowadays young pedagogues and future scientists face many challenges. That is not enough to be a qualified specialist 
in a narrow sphere of activity, to have basic skills and abilities, to teach the same that you were taught. A modern 
pedagogue – is a multifunctional personality, who has knowledges, skills, and abilities in different spheres of activity, is 
a complex of competences, among which the most preferable is culturological competence. The notion of culturological 
competence and the necessity of mastery the same competence by future teachers are justified in the article.

We can often meet the following terms “competency” and “competence”. There is an essential difference between the 
interpretation of these two terms, which are very important in pedagogical research. The author differentiates two terms 
“competency” and “competence” for better understanding of the main notion of the research.

Culture – is ideas, approaches, traditions, customs, values, preferences, and all things that take part in the formation of 
culturological competence. Taking into consideration the definitions of two terms: competence and culture, we can combine 
and synthesize these two notions to investigate the notion of the term culturological competence, which is the main in 
our research. Culturological competence as one the component of future teacher – is an integral, integrative, multilevel 
notion, which is being formed while a training process of specialists, future teachers at universities and during a process of 
achieving knowledge during the whole life. The significance of formation of culturally oriented person is defined.

We pay a special attention to the process of modern state of achieving knowledges. We outline the demands to a 
modern future pedagogue and his\her activity.

Key words: culture, competence, culturological competence, competency, institutions of higher education, pedagogue, 
teacher, student.
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Педагогiка

Постановка проблеми. Сьогодення – це про-
цес глобалізації та євроінтеграції. Неможливо 
навіть уявити хоч один аспект життя чи сферу 
людської діяльності, яка б не була під впливом цих 
явищ. Лідери країн постійно укладають домов-
леності та прагнуть співробітництва у економіч-
ній, політичній, соціальній, культурній, науковій, 
суспільній та інших сферах людської діяльності. 
Особливого значення набувають міжкультурні 
зв’язки, що наче прокладають місток між різними 
національностями, допомагають у налагодженні 
контактів і безперервній взаємодії. Усі ці про-
цеси здійснюються лише завдяки усвідомленню 
не лише власної ідентичності й унікальності, а 
і свідомій повазі до інших національностей, їх 
визнання та розуміння культури як мови інтерна-
ціонального спілкування.

Глобалізація – це безперервний процес поши-
рення інформації та знань у розрізі економіки, 
політики, науки та суспільства. Іншими словами, 
це всесвітній прогрес та участь кожної країни та її 
структурних елементів між собою. Для того, щоб 
можна було вимірювати глобалізацію як якісний 
показник, Швейцарський Економічний Інститут 
KOF запропонував ввести індикатор KOF Індекс 
глобалізації (KOF Globalisation Index), який вимі-
рює економічний, політичний і соціальний стан 
глобалізації починаючи з 1970 р., аби розуміти 
тенденції розвитку глобальних міжнародних від-
носин після завершення так званої «холодної 
війни». KOF Globalisation Index США у 1970 р. 
становив 58,85, у 1991 р. – 70,69, а у 2018 р. – 
82,28. Для порівняння, Україна в цьому переліку 
з’явилася лише у 1991 р. після отримання неза-
лежності – 33,01, а у 2018 р. індекс становив уже 
74,95. Незважаючи на те, що Україна відстає від 
США на 7,3 пункти, у нас є всі шанси скоротити 
різницю в майбутньому, оскільки Україна за такий 
короткий період змогла зробити приріст на 127%, 
а США – 16% (KOF Globalisation Index).

У переглянутій версії Індексу глобалізації KOF 
розмежовується глобалізація де-факто та де-юре. 
Хоча де-факто глобалізація вимірює фактичні 
міжнародні потоки та діяльність, де-юре глоба-
лізація вимірює політику й умови, які сприяють 
розвитку її діяльності.

Відповідно до вищенаведених даних слід під-
креслити, що глобалізація має прямий вплив на 
розвиток науки та швидкості поширення знань 
серед суспільства. Відповідно це ставить нові 
виклики перед системою освіти загалом, особ-
ливо після глобальної пандемії COVID-19. Саме 
цей фактор кардинально поставив питання акту-
альності та готовності до змін системи освіти та 

науки у режимі переходу на дистанційну освіту 
або застосування змішаного навчання. Сьогодні 
ключовим фактором поширення знань є застосо-
вування сучасних технологічних рішень за допо-
могою всесвітньої павутини та відповідного тех-
нічного забезпечення усіх учасників навчального 
процесу. Інформаційні технології та навчальний 
процес вже ніколи не будуть йти окремо.

Сучасна освіта потребує не просто високок-
валіфікованого спеціаліста вузького профілю, а 
навпаки, освіченого й обізнаного у різних сфе-
рах людської діяльності, тобто спеціаліста нового 
рівня системи професійної підготовки, серед яких 
ключовою є саме культурологічна компетент-
ність. Майбутній вчитель зобов’язаний володіти 
не лише базовими вміннями та навичками своєї 
професії, але й опанувати іноземні мови, мати 
гуманітарні знання та постійно розширювати свій 
кругозір, що сприяють формуванню певного куль-
турологічного рівня.

«Головне в людині – її духовність на засадах 
національної культури», – стверджував І. Зязюн у 
своїй книзі «Педагогіка добра: ідеали та реалії». 
Педагог переконував, що виховати духовну осо-
бистість можливо, лише якщо звичайну освітню 
систему наповнити культурологічним змістом, 
надати освітньому середовищу культурологічного 
характеру (Зязюн, 2000: 304).

Варто зазначити, що компетентний вчитель, 
спеціаліст – це особистість, котра залучена до 
загального культурного світу цінностей, у цьому 
просторі й відбувається реалізація й удоскона-
лення особистості протягом усього життя. Ми 
погоджуємося із твердженням О. Коновалова, 
що «людина володіє не тільки достатнім обсягом 
знань, умінь і навичок…, але й здатністю до без-
перервної самоосвіти» (Коновалов, 2000: 39–45).

Аналіз досліджень. Дослідження поняття 
«культурологічна компетентність» і проблеми її 
формування у майбутніх учителів сьогодні досить 
популярне. Особливо актуальною стає ця компе-
тентність у зв’язку зі змінами у процесі навчання, 
інформаційними технологіями та руйнуванням 
так званих невидимих бар’єрів між країнами.

За умов сучасної глобалізації та інтеграції 
України до європейського та світового освітніх 
просторів перед нами постає ключова проблема – 
подолання мовних і культурологічних бар’єрів. 
Майбутнім учителям для ефективної професійної 
діяльності потрібно мати високий рівень культу-
рологічної компетентності.

Так, наприклад, за дослідженнями А. Галенко й 
О. Коваленко, культурологічна компетентність сту-
дентів – це одна із професійних компетентностей, 
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інтегрована якість. Саме ця якість відображається 
через вихованість особистості, її здатність бути духо-
вно й естетично освіченою, мати широкий кругозір. 
Більше того, досить важливими є національно-куль-
турні знання, такі як: традиції, звичаї, свята, реалії, 
духовні цінності та духовна спадщина народу. Від-
значаються уміння знаходити компоненти духовної 
та матеріальної культури в етнотекстах, мові й усній 
народній творчості, уміння вдало та доцільно ними 
оперувати та передавати учням, уміння ідентифіку-
вати себе як представника певної нації, бути носієм 
певної культури, формувати мовну картину світу 
та впливати на становлення особистості загалом 
(Галенко, 2012; Коваленко, 2015).

О. Панкратова та Л. Хомич розглядають куль-
турологічну компетентність майбутнього вчителя 
як сукупність усіх накопичених знань про куль-
туру, які дозволяють створити цілісну картину 
світу. Науковці передбачають у процесі підготовки 
формування системних знань про людину як про 
суб’єкт освітнього процесу, людину, що поєднує 
навчання, виховання та розвиток. Основною лан-
кою задля побудови цілісної картини світу є забез-
печення організації навчання у педагогічному 
закладі освіти, де кожна дисципліна відіграє свою 
роль, сприяє уточненню цієї картини. Більше того, 
кожна дисципліна – це засіб загального розвитку 
й основа подальшої професійної діяльності (Пан-
кратова; Хомич, 1998: 127).

Дослідженням оволодіння культурою іншого 
народу у процесі вивчення іноземної мови займа-
лися Б. Блазгіна, Р. Гришакова, Закір’янова, 
О. Селіванова, Т. Тер-Мінасова, В. Топалова та ін.

Мета статті – обґрунтувати поняття «культуро-
логічна компетентність», що є складовою частиною 
професійної компетентності майбутнього вчителя, 
розмежувати поняття «компетенція» та «компе-
тентність», охарактеризувати поняття «культура» 
задля глибшого розуміння ключових понять.

Виклад основного матеріалу. Професійна 
діяльність, постійна підготовка та неперервність 
навчання вчителя – це процес отримання компетент-
нісно-орієнтованих знань, усвідомлення цінностей і 
загальний процес соціалізації та глобалізації.

І. Процюк зазначає, що початок ХХІ століття 
вирізняється певною динамікою міжнародних на 
міжнаціональних контактів, і саме це спричиняє 
певні зміни у суспільстві й у світі загалом. Сьо-
годні відбуваються фундаментальні зміни та про-
цеси, спрямовані на створенні нового суспіль-
ства – європейського соціокультурного простору.

Існує два основні положення щодо форму-
вання культурологічної компетентності особис-
тості: гуманізація та гуманітаризація освіти.

Перше положення надає можливість збільшення 
академічних годин із дисциплін, що пов’язані з під-
вищенням культури особистості, тобто включення 
необхідних компонентів до навчального плану всіх 
предметів і їх розгляд в одному напрямі, створення 
неформальної сфери освіти.

Відповідно до другого положення, Є.С. Ляхо-
вич пояснює гуманізацію освіти як глобалізацію у 
трансляції культур. Варто зазначити, що способи 
та зміст трансляції зорієнтовані саме на сучасне 
досягнення загальнолюдської духовності, мораль-
ності й інтелекту. І саме соціалізація повинна 
сприяти пошуку та реалізації нових способів роз-
криття та формування вмінь, навичок і можливос-
тей (Ляхович, 1991: 15–23).

Заклад вищої освіти – це ланка у системі соці-
альних інститутів, і саме він формує майбутнього 
спеціаліста, його культуру й освіченість. Культу-
рологічна компетентність має важливе наукове та 
соціальне значення та потребує більш сучасного й 
інноваційного осмислення, використання педаго-
гічних прийомів і гуманітарного впливу на кожного 
студента, його розвиток і становлення особистості.

Далі розглянемо ключові поняття «компетент-
ність», «компетенція» та «культура». Насамперед роз-
ведемо поняття «компетентність» і «компетенція».

Щодня людина виконує певні дії, займається 
певною діяльністю та накопичує досвід у подо-
ланні поставлених завдань. Уся діяльність скла-
дається з дій, операції, виконання яких базується 
на знаннях, уміннях і навичках. Виконуючи ці дії 
відповідно до певної послідовності та технології, 
людина розвиває компетентність, тобто здатність, 
пов’язану із внутрішніми якостями та здібностями.

Задля кращого розуміння поняття «компетент-
ність» наведемо декілька визначень:

− Достатність, відповідність, уміння викону-
вати певне завдання, роботу й обов’язок; загальні 
уміння та навички, розумові здібності – визна-
чення із тлумачного словника англійської мови 
(New Webster’s Dictionary and Thesaurus of the 
English language, 1993).

− Психологічна якість, яка означає силу і 
впевненість, що виходять із почуття власної 
успішності й корисності, котрі дають людині усві-
домлення своєї спроможності ефективно взаємо-
діяти з оточенням – визначення із психологічного 
тлумачного словника (Шапар, 2004: 604).

− Дж. Спектор пояснює її як cпроможність 
кваліфіковано здійснювати діяльність, викону-
вати завдання або роботу; набір знань, навичок 
і ставлень, що дають змогу особистості ефек-
тивно діяти або виконувати певні функції, спря-
мовані на досягнення певних стандартів у про-
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фесійній галузі або певній діяльності (Hall Stuart, 
1980: 298).

− І. Зимня трактує як те актуальне, що фор-
мує особистісні якості студента, які основані на 
знаннях, інтелектуально й особистісно зумовле-
них соціально-професійною характеристикою 
людини (Зимняя, 2005: 14–20).

− О. Овчарук зазначає, що це здатність 
успішно задовольняти індивідуальні та соціальні 
потреби діяти та виконувати поставлені завдання 
(Овчарук, 2004: 9).

− O. Пометун характеризує як складну інте-
гровану характеристику особистості, яка має на 
увазі сукупність знань, умінь, навичок, ставлень, 
а також досвіду, що разом дає змогу ефективно 
провадити діяльність або виконувати певні функ-
ції, забезпечуючи розв’язання проблем і досяг-
нення певних стандартів у галузі професії або 
виду діяльності (Пометун, 2005: 18–24).

Неможливо не зазначити той факт, що існує 
суперечність між поняттями «компетенція» та 
«компетентність». Деякі вчення трактують їх як 
синоніми, інші ж пояснюють їх взаємозв’язок, але 
не синонімічність.

Така невідповідність, на думку деяких вче-
них, виникла саме через неточність у перекладі 
з англійської мови. Н. Нагорна із цього приводу 
зазначає, що це була помилки у перекладі реко-
мендацій Ради Європи, тобто «competency» за 
співзвучністю переклали як «компетенція». Тобто 
одному англійському слову «competency» відпо-
відають два українські еквіваленти: компетенція 
та компетентність (Нагорна, 2007: 266–268). Ми 
визначили, що поняття «компетенція» відпові-
дає англійському терміну «competency», відпо-
відно поняття «компетентність» – англійському 
«competence».

Н. Бібік підримує цю теорію та зазначає: «Запо-
зичення термінології із зарубіжних видань через 
неточність перекладу внесло безліч непорозумінь 
у з’ясуванні явищ, які не є новими ні для україн-
ської термінолексичної традиції, ні для педагогіч-
ної дійсності» (Бібік, 2004: 11).

У своїх працях М. Головань розмежовує 
поняття «компетенція» та «компетентність» і 
пояснює, що поняття «компетенція» пов’язане 
зі змістом сфери діяльності, тоді як «компетент-
ність» характеризує здатність особи виконувати 
певні дії (Головань, 2011: 224–234).

Задля кращого розуміння поняття «компетен-
ція» наведемо декілька визначень.

− компетенція – гарна обізнаність із чим-
небудь; коло повноважень певної організації або 
особи. Компетентний – який має достатній рівень 

знань у якій-небудь галузі; кваліфікований, ґрун-
тується на знанні, із чим-небудь гарно обізнаний, 
тямущий (Великий тлумачний словник сучасної 
української мови, 2002).

− В. Краєвський та А. В. Хуторський говорять 
про складні узагальнені способи діяльності, які 
опановують під час навчання, і компетентність 
є результатом набуття компетенцій (Краевский, 
Хуторский, 2003: 3–10).

Отже, беручи до уваги подані визначення обох 
понять «компетенція» та «компетентність», ми 
дійшли висновку, що компетентність передбачає 
володіння певною компетенцією. Варто заува-
жити, що не можна протиставляти поняття «ком-
петентність» знанням і вмінням, оскільки компе-
тентність – досить широке поняття. Компетенцію 
можна визначити як задану вимогу до знань, умінь 
і навичок, якими повинна володіти особа задля 
здобуття успіху в певній сфері. Компетентність – 
це надбання, що ґрунтується на основі власного 
досвіду, знань, умінь, навичок.

Важливим для нашого дослідження є поняття 
«культури», особливо у контексті вивчення іно-
земної мови. Тож культура – це невід’ємна частина 
нашого життя. З народження і протягом усього 
життя ми, наче губка, вбираємо знання про те, 
що та хто нас оточує. Наші батьки навчають нас 
у побуті, у школі дають знання вчителі, а у соці-
умі ми підсвідомо накопичуємо певні знання від 
усього, що нас оточує. Культура – це, безумовно, 
один із найважливіших складників національності, 
він орієнтує та диференціює у світовому просторі. 
Важливо зазначити, що неможливе вивчення мови 
без супроводу культурологічних реалій того чи 
іншого народу, а особливо для навчання другої 
мови, її усвідомлення та прийняття.

Існує безліч визначень поняття «культура», 
задля повного розуміння наведемо декілька осно-
вних визначень цього поняття.

− А. Гуревич трактує поняття «культура» 
як сукупність досягнень людського духу, сис-
тему людських життєвих орієнтацій як реаль-
ний зміст свідомості кожного члена суспільства  
(Гуревич, 1990: 5–7).

− Е. Тейлор пояснює як комплекс, що вклю-
чає знання, вірування, мистецтво, мораль, закони, 
а також інші здібності та навички, засвоєні люди-
ною як членом суспільства (Український радян-
ський енциклопедичний словник, 1967: 21).

− Л. Матвєєва зазначає, що це те, що відрізняє 
спосіб життєдіяльності людини від інших спосо-
бів життєдіяльності. Культура – це характерис-
тика людського суспільства, у якому дотримання 
правил і норм поведінки забезпечується шляхом 
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поєднанням соціального тиску і ціннісного пре-
стижу (Матвєєва, 2005: 512).

− Науковці Н. Шишова, Т. Акулич і М. Бойко 
трактують це поняття як складно організовану, 
історично розвинену систему матеріального, 
духовного та соціального вираження людської 
діяльності, яка відображає у своєму змісті, морфо-
логії та функціях процес освоєння людиною дій-
сності та самої себе (Шишова, Акулич, 2000: 456).

Тому можна зробити висновок, що культура – 
це сукупність усіх знань, цінностей, ідей, звичаїв, 
традицій, правил поведінки та норм спілкування. 
Ця скарбничка поповнюється упродовж усього 
життя, має відображення у суспільній і професій-
ній діяльності людини.

Культурна орієнтація розпочинається з наро-
дження. Зростаючи, ми вивчаємо першу мову, 
переймаємо традиції, звичаї та культуру свого 
народу. Враховуючи цей факт, можна сказати, що, 
коли учень починає вивчати іншу мову, незна-
йому для нього, цього учня не можна назвати 
«чистим аркушем» у культурному плані, на від-
міну від лінгвістичного. С. Савігнон і П. Сисоєв 
зазначають: «Вивчення іноземної мови не почина-
ється з “абсолютного нуля”. Коли учні починають 
вивчати іноземну мову та культуру цього народу, у 
них вже сформовані певні концепції, стереотипи й 
очікування щодо поки незнайомої для них мови та 
її культурних реалій. Ці очікування є не фіксова-
ними та незмінними, але вони вплинуть на те, як 
учні сприйматимуть, усвідомлюватимуть та інтер-
претуватимуть культуру другої мови» (Savignon, 
Sysoyev, 2002: 510).

По-перше, ми можемо і не підозрювати про 
нашу власну культурну орієнтацію, особливо у 
її глибших аспектах, таких як система вірувань 
і цінностей. Глибину та важливість цінностей 
можна недооцінити або взагалі не надати вели-
кого значення, але, за словами, Ло Б’янко, куль-
тура «завжди є» і вона «всюдисуща» (Bianco, 
Culture, 2003: 26). По-друге, наша культурна орі-
єнтація може бути перенесена на інші. Омаджфіо 
Хадлі наголошує на тому, що наш культурний 
досвід формує наші «установки, емоції, переко-
нання та цінності та супутні небезпеки проекту-
вання власної системи орієнтирів на культуру, яка 
вивчається…» (Hadley, 1993: 359). Поняття про-
ектування цінностей і системи орієнтирів набуло 
великого значення, особливо під час вивчення 
англійської мови як іноземної, саме тому, що 
англійська мова має особливий статус і роль. 
Можна сказати, що англійська – це мова інтер-
національна та глобальна. Наприклад, М. Бай-
рам, К. Морган і їхні колеги серед цілей вивчення 

іноземних мов виокремлюють розвиток «пози-
тивного ставлення до вивчення іноземних мов і 
до носіїв іноземних мов і прихильне ставлення 
до інших культур і цивілізацій (Byram, Morgan, 
1994: 15). Д Граддол зазначає, що «англійська є 
національною мовою більшості вільно-ринкових 
відносин, важливим аспектом, який забезпечує 
економічну глобалізацію і досить часто репрезен-
тує певні культурні, економічні та навіть релігійні 
цінності» (Graddol: 66).

Говорячи про культуру, варто зазначити, що це 
поняття відносне, не абсолютне. Можна сказати, 
що культуру іншого народу можливо усвідомити 
лише крізь призму власної. Саме враховуючи 
цей факт, учні під час навчання та вчителі під час 
викладання опираються на власний досвід, тобто 
протиставляють те, що роблять «вони», тому, що 
робимо «ми», за низкою певних критеріїв.

Отже, педагогічні прийоми та підходи, які 
допомагають учням об’єктивно розмірковувати 
про власну культуру, є особливо важливими, тому 
що вчителі-мовники й учні повинні чітко усві-
домлювати свою позицію на початковому етапі 
вивчення мови та культури. Важливість здобуття 
учнем об’єктивної думки також очевидна, більше 
того, під час вивчення мови учень приміряє на 
себе роль дослідника, етнографа, антрополога 
та ін. Дуже важливим фактором є усвідомлення 
власної системи орієнтирів, адже лише за сві-
домого ставлення до власної системи цінностей 
учень може осягнути ті традиції, звичаї й обряди, 
які не притаманні його народу.

Висновки. Ми дійшли висновку, що у сучас-
ному світі культурологічна компетентність педа-
гога посідає значне місце, оскільки саме вчителі 
є носіями культури. Саме вчитель незалежно від 
специфіки предмету є джерелом культури, він 
впливає на формування світобачення та свідомого 
ставлення до цінностей і традицій, на станов-
лення особистості загалом.

Українські та світові учені, працюючи на ниві 
наукових досліджень, виділили ключові ком-
петентності, серед них була і культурологічна. 
Учені визначають поняття «культурологічної 
компетентності» як аспект, що стосується сфери 
розвитку особистості та суспільства, їхньої куль-
турної складової частини. Культурологічна компе-
тентність – це синтез знань, умінь, навичок про 
культуру у вузькому та широкому понятті. Саме 
ця компетентність відіграє ключову роль у форму-
ванні освіченої особистості, дозволяє намалювати 
цілісну картину світу та визначити місце людини 
у світі та способи змінити світ з урахуванням 
отриманих знань (Панкратова). Культурологічна 
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компетентність формує гуманістичне бачення 
світу, власну думку і переконання, духовні й есте-
тичні цінності, стимулює до самоусвідомлення та 
самореалізації, налаштовує на досягнення гармо-
нійних стосунків індивіда з навколишнім світом, 
здатність до критичного мислення.

Отже, культурологічна компетентність як одна 
зі складових частин майбутнього вчителя – це 
цілісне, інтегративне, багаторівневе поняття, яке 
формується під час підготовки фахівців, майбут-

ніх вчителів у закладах освіти й у процесі здо-
буття знань упродовж життя. Складники культу-
рологічної компетентності сприяють соціалізації 
особистості, формуванню поглядів, педагогічної 
майстерності, мотивують до самореалізації, само-
вдосконалення та саморозвитку. Тому надалі ми 
плануємо більш детально вивчити складові час-
тини культурологічної компетентності, охаракте-
ризувати їх і дослідити особливості формування у 
майбутніх вчителів.
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МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ДІЛОВОЇ ГРИ 
ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

У статті представлено ґрунтовний аналіз проблеми використання ділової гри в процесі дистанційного навчання 
англійської мови. Проаналізовано теоретико-методологічні основи проблеми. Окреслено основні методичні принципи 
й критерії, що здатні забезпечити ефективність використання ділової гри під час дистанційного навчання англій-
ської мови. Змальовано особливості й переваги застосування ділових ігор під час загального переходу до дистанційного 
навчання в умовах пандемії COVID-19. Наголошено на важливості застосування на практичних заняттях іноземної 
мови ділової гри в аспекті особистісно орієнтованого підходу до навчання. Подано ідею застосування спеціальних освіт-
ніх платформ (Zoom, Google Classroom, BBB тощо), які стають технологічною основою для дистанційного навчання.

Обґрунтовано специфіку створення та проведення ділових ігор у процесі викладання англійської мови в дис-
танційному форматі. З’ясовано, що ділові ігри складаються з трьох етапів. На першому етапі відбувається 
введення інформації (обґрунтування завдань, розподіл ролей, надання довідкової інформації, розгляд технічних 
даних) і лінгвістичний ввід (вправи, стратегії обговорення тощо). Другий етап передбачає групову або парну 
роботу (дискусія щодо певної проблеми тощо, подальша робота, що випливає з дискусії, наприклад, написання 
звіту тощо). На третьому етапі проведення ділової гри відбувається зворотний зв’язок (оцінка успішності сту-
дента, обговорення помилок, аналіз зібраних матеріалів викладачем тощо).

Розглянуто інноваційні можливості проведення ділових ігор на кшталт First letter, last letter, Embroidery, 
Charades тощо з метою змоделювати реальну життєву ситуацію у віртуальному середовищі, що викликає заці-
кавлення, стимулює мотивацію, створює доброзичливу, творчу атмосферу навчання.

Проведене дослідження дало змогу виявити потенціал використання ділової гри під час дистанційного навчан-
ня англійської мови. Зазначено, що використання ділових ігор під час дистанційного навчання англійської мови 
дуже продуктивне. За їхньою допомогою студенти навчаються розпізнавати, запам’ятовувати й розуміти слова, 
повністю залучаються до гри й відчувають позитивні емоції. На основі проаналізованого фактичного матеріалу 
дослідження визначено, що ділові ігри сприяють плавності навчання, засвоєнню граматичних навичок і розширен-
ню словникового запасу, дають змогу наблизити навчальну комунікацію до умов природного ділового спілкування.

Ключові слова: ділова гра, дистанційне навчання, комунікативна компетентність, професійне становлення, 
англійська мова.
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POSSIBILITIES OF BUSINESS GAMES USING 
FOR DISTANCE ENGLISH LEARNING

The article presents a thorough analysis of the problem of using a business game in the process of distance English 
learning. The theoretical and methodological bases of the problem are analyzed. The main methodological principles and 
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criteria that can ensure the effectiveness of the use of business games in distance English learning are outlined. Features 
and benefits of using business games during the general transition to distance learning in a COVID-19 pandemic are 
described. The importance of using business games in foreign language lessons in the aspect of personality-oriented 
approach to learning is emphasized. The idea of using special educational platforms (Zoom, Google Classroom, BBB, 
etc.), which become the technological basis for distance learning, is presented.

The specifics of creating and conducting business games in the process of English teaching in a remote format 
are substantiated. It has been found that business games consist of three stages. At the first stage there is an input of 
information (substantiation of tasks, distribution of roles, provision of reference information, consideration of technical 
data) and linguistic input (exercises, discussion strategies, etc.). The second stage involves group or pair work (discussion 
of a particular problem, etc., further work arising from the discussion, such as writing a report, etc.). At the third stage 
of the business game there is feedback (assessment of student performance, discussion of mistakes, analysis of collected 
materials by the teacher, etc.).

Innovative opportunities for conducting business games such as First letter, last letter, Embroidery, Charades, etc. are 
considered in order to simulate a real life situation in a virtual environment that arouses interest, stimulates motivation, 
creates a friendly, creative learning atmosphere.

The study made it possible to identify the potential use of simulation business games in distance learning English. It 
is noted that the use of business games in distance English teaching is very productive. With their help, students learn 
to recognize, memorize and understand words; they are fully involved in the game and feel positive emotions. Based 
on the analyzed factual material of the study, it was determined that business games contribute to the smooth learning, 
mastering grammar skills and vocabulary. They allow bringing educational communication closer to the conditions of 
natural business communication.

Key words: business (simulation) game, distance learning, communicative competence, professional development, 
English language.

Постановка проблеми. З огляду на карантинні 
обмеження 2020–2021 років, спричинені пан-
демією COVID-19, дистанційне навчання стало 
невід’ємною частиною сучасного освітнього про-
цесу в Україні. Викладачі змушені організовувати 
навчання за допомогою дистанційних технологій 
і доступних комунікацій в електронному інфор-
маційно-освітньому середовищі. Поява й розви-
ток нових технологій диктує необхідність зміни 
способів організації, методів навчання та під-
ходів до освіти в цілому. Для підвищення ефек-
тивності навчання необхідно впроваджувати нові 
форми й методи, що дозволяють удосконалити 
освітній процес. Це стосується будь-якої форми 
навчання, включаючи дистанційну. У зв’язку зі 
зростаючою популярністю інтернет-технологій 
з’являється можливість навчатися іноземних мов, 
зокрема англійської, по-новому, переглянувши 
традиційні методи для її вивчення з урахуванням 
використання інтернет-ресурсів. Навчити прак-
тично користуватися іноземною мовою можна 
тільки в ході активного спілкування (взаємодії) 
студентів такою мовою. Зауважимо, що натепер 
методичним стандартом є комунікативно орієнто-
ване навчання іноземних мов, за якого успішність 
опанування тієї чи іншою мови багато в чому 
визначається ступенем відповідності навчальної 
комунікації до умов природного спілкування. Ця 
вимога найповніше втілюється в грі, яка має моде-
люючий потенціал щодо реальної, зокрема кому-
нікативної, діяльності (Никулина, 2009: 171).

Ділова гра є методом моделювання ситуацій, 
що імітують професійну діяльність шляхом гри 
за вказаними правилами. Специфіка ділової гри 
в співвіднесеності з освітніми, розвиваючими й 

виховними завданнями уроків зумовлює її осо-
бливе місце в системі активних методів навчання.

Застосування на практичних заняттях інозем-
ної мови ділової гри дозволяє підготувати особу, 
яка здатна вступати в іншомовне спілкування 
на особистісному і професійному рівнях. Така 
людина володіє набором загальних і професійних 
компетенцій, особистісних і професійних якостей, 
що забезпечують уміння вирішувати завдання в 
усіх видах професійної діяльності й відповідати 
за їх рішення. Знання іноземної мови та її вико-
ристання в професійній діяльності дозволяє спе-
ціалісту вийти на вищий професійний рівень.

Якщо в очній формі навчання ділові ігри засто-
совуються досить давно, то для дистанційної 
форми, в умовах віддаленості суб’єктів навчання 
один від одного, така технологія нова, і вона вима-
гає спеціального дослідження. Методика прове-
дення ділових ігор дистанційною формою є ще 
мало розробленою сферою.

Виходячи з вищесказаного, очевидно, що тео-
ретичні й практичні розробки в такій галузі дозво-
лять зробити процес дистанційного навчання 
ефективнішим.

Зауважимо, що на часі не лише інтеграція еле-
ментів дистанційної освіти до освітнього про-
цесу, а й можливість повного переходу до дис-
танційної форми навчання на певний проміжок 
часу. Це стає неабияким викликом для традицій-
ної форми викладання іноземної мови й зумовлює 
актуальність теми роботи.

Об’єктом дослідження є навчальний процес 
і можливість його оптимізації шляхом засто-
сування ділових ігор на заняттях іноземної мови, 
що проводяться в дистанційній формі.
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Предметом дослідження є методика організації 
ділових ігор під час дистанційного формату навчання.

Аналіз досліджень. Аналіз наукової літе-
ратури з дослідження свідчить, що проблема 
використання ділової гри під час дистанційного 
навчання англійської мови є об’єктом пильної 
уваги науковців. Питання неодноразово ставало 
предметом різних наукових розвідок. Зокрема, 
сутність ділових ігор як освітньої технології та 
техніки навчання іноземної мови досліджува-
лися в працях багатьох науковців, серед яких 
Н.В. Титаренко, О.Т. Зарівна, А.В. Конишева, 
Є.С. Полат, Л.П. Нікуліна, В.Я. Платов, І.С. Посто-
ленко, J.M. Brewbaker, D. Crookall, R.L. Oxford, 
G.P. Ladoussе та інші.

В їхніх роботах викладено методичні перспек-
тиви й особливості використання ділової гри під 
час дистанційного навчання англійської мови. 
У рамках досліджень розкривається сутність діло-
вої гри, описується функціонування ділових ігор 
на заняттях з іноземної мови, розглядаються особ-
ливості використання ділових ігор як засобу дис-
танційного навчання.

Інтереси вчених були сфокусовані на питанні 
організації та проведення ділових ігор під час 
дистанційного навчання англійської мови.

Незважаючи на те, що можливості викорис-
тання ділової гри в процесі викладання англійської 
мови в дистанційному форматі неодноразово ста-
вали об’єктом вивчення в рамках лінгвістичних 
студій, питання потребує подальшої розробки.

Мета статті – виявити найефективніші спо-
соби організації ділових ігор у дистанційній 
формі навчання англійської мови.

Для досягнення поставленої мети необхідно 
вирішити такі завдання:

– уточнити сутність базових понять дослі-
дження;

– вивчити й проаналізувати можливості 
використання ділової гри під час дистанційного 
навчання англійської мови.

Для досягнення поставленої мети в дослі-
дженні ми використовували загальнонаукові й 
спеціальні методи наукового пошуку, основними 
з яких є: методи аналізу й синтезу, порівняльний, 
термінологічний аналіз, узагальнення.

Виклад основного матеріалу. Гра є різнови-
дом суспільної практики, дієвим відтворенням 
життєвих явищ поза реальної практичної уста-
новки. Вона моделює життєві ситуації, закріплює 
властивості, якості, вміння, здібності, які є необ-
хідними людині для виконання соціальних, про-
фесійних, творчих функцій тощо. На основі гри 
відбувається активізація резервних можливостей 

учнів, що відповідає принципам інтенсивного 
навчання. Ігровій формі навчання властива емо-
ційність, творчість і дух суперництва.

Ділова гра має низку переваг у порівнянні з 
традиційними методами навчання, а саме:

– до роботи залучено найбільшу кількість 
студентів;

– на занятті створюється сприятливий психо-
логічний клімат;

– наголошується на міжпредметних зв’язках із 
загальноосвітніми й спеціальними дисциплінами;

– стає можливим експериментувати з подією, 
випробовувати різні стратегії розв’язання постав-
лених проблем;

– студент набуває соціального досвіду;
– процес навчання максимально наближений 

до реальної практичної діяльності фахівців. Це 
досягається шляхом використання в ділових іграх 
моделей реальних соціально-економічних відно-
син (Зарівна, 2016: 82; Платов, 1991: 4).

Отже, засобами ділової гри моделюється 
реальна життєва й виробнича ситуація. Зна-
чення такої гри визначається тим, що в процесі 
розв’язання визначених проблем активізуються 
не лише знання, а й розвиваються колективні 
форми спілкування, тобто комунікативна компе-
тенція. Ділова гра дозволяє наблизити обстановку 
навчального процесу до реальних умов життя 
та породжує потребу до знань та їх практичного 
застосування, що забезпечує пізнавальну актив-
ність здобувача освіти (Конышева, 2008).

Натепер для реалізації та впровадження дистан-
ційного навчання доцільно використовувати спе-
ціальні освітні платформи, які стають технологіч-
ною основою для навчання. До основних освітніх 
платформ належать: Zoom, Google Classroom, BBB 
(платформа для проведення вебінарів, що дозволяє 
провести інтерактивний урок у реальному часі з 
можливістю його запису й подальших багаторазових 
переглядів), освітня онлайн-платформа Coursera, 
Intel Education Galaxy й інші. Під час навчання іно-
земної мови дистанційно вельми ефективно вирішу-
ється більшість дидактичних завдань. Водночас змі-
нюється роль викладача, основним завданням якого 
стає стимулювання розвитку особистості студента, 
спрямування його творчого пошуку.

Вочевидь, дистанційне навчання має свою 
специфіку. Її необхідно враховувати під час ство-
рення та проведення ділових ігор. В умовах, коли 
студенти віддалені один від одного, необхідно 
ретельно продумати, якими засобами можна ство-
рити для них атмосферу гри.

Ділові ігри (simulation games) складаються з 
трьох етапів:
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– учасникам гри презентується завдання, яке 
вони мають зрозуміти. Викладач описує харак-
тер завдання, ролі, особливо якщо роздаються 
картки ролей, і будь-які обмеження або правила. 
Щоб взятися за завдання, студентам потрібна 
довідкова інформація, доступ до якої дуже важ-
ливий, щоб усі учасники мали мінімум загальних 
знань. Перевага ділової гри полягає в тому, що 
викладач може використати різні типи вправ на 
аудіювання та читання для передачі інформації, 
необхідної учасникам. Якщо студенту потрібні 
навички слухання, необхідна інформація може 
бути передана за допомогою вправи на сприй-
няття аудіювання та конспектування, наприклад, 
аудіо- або відеозапису лекції, розмови або теле-
фонного дзвінка. Якщо ж студенту необхідно вдо-
сконалити особливі навички читання, розроблена 
інформація може бути використана у вправах на 
швидке читання, вправах читання для деталізації 
тощо. Учасники гри можуть зібрати інформацію 
з таблиць, карт чи графіків і повідомити про те, 
що вони виявили. Отже, вправи можуть бути роз-
роблені для конкретних потреб студента, а він сам 
буде вмотивованим, і не лише визнаючи, що він 
практикує навички, якими скористається пізніше, 
але й усвідомлюючи це. Він не просто «виконує 
вправи», а збирає інформацію, яку зможе вико-
ристати в усній формі на етапі моделювання;

– на другому етапі ділової гри метою є не точ-
ність, а швидкість, а викладач об’єднує в собі ролі 
спостерігача, менеджера й інформатора-лінгвіста, 
який втручається в процес гри лише на прохання 
студентів, стримуючи власне бажання навчати й 
виправляти. Подальша робота в рамках змодельо-
ваної ситуації може полягати в підготовці пись-
мової роботи, листа або звіту. Від учасників може 
знадобитися скласти звіт телефоном або офор-
мити замовлення тощо;

– третя фаза – стадія зворотного зв’язку – є дея-
ким чином найціннішим етапом моделювання, але 
це також може бути найскладнішим для викладача. 
Опубліковані моделювання часто пропонують 
учасникам послухати записи або навіть повторити 
те саме моделювання після того, як вони попра-
цювали над допущеними помилками. Проте такий 
шлях деструктивний, адже студент концентрується 
на своїх помилках. Найкраще використовувати 
зібрані матеріали як посібник щодо потреб сту-
дентів. На основі цього викладач може планувати 
мовну роботу, яка принесе користь класу в цілому, 
або обрати індивідуальну програму для кожного 
конкретного студента (Brewbaker, 1972: 104–112).

Ділові ігри дуже важливі для практичного 
опанування, правильного використання лексики 

й граматики, відповідного використання певних 
професійних термінів і вміння слухати одно-
часно. Рольова гра – це також чудова можливість 
викладати ділову англійську мову для конкретних 
цілей, оскільки викладач і студенти можуть ство-
рити ситуацію, що нагадує їхнє справжнє трудове 
життя. Гра також може підготувати студентів до 
майбутніх співбесід. Це дає учням досить часу для 
виступу, а викладач може спостерігати, робити 
нотатки й звертати увагу на важливі помилки, 
які потребують перегляду й виправлення в кінці 
заняття (Ladoussе, 1987).

Під час дистанційного навчання викладач може 
імітувати онлайн ділову конференцію за допомо-
гою програмного забезпечення для відеоконферен-
цій, наприклад Zoom, або навіть попросити всіх 
своїх студентів вимкнути камери й зосередитися 
лише на тому, що вони чують, щоб практикувати 
телефонні дзвінки. Якщо заняття проходить в 
асинхронному режимі, викладач і студенти можуть 
обмінюватися електронною поштою з удаваними 
робочими листами або практикувати подальше 
листування після фіктивної співбесіди тощо.

У групових ділових іграх гра в шаради може 
розслабити й звільнити студентів від тиску, дозво-
ляє весело проводити час разом, продовжуючи роз-
вивати свої англійські здібності. У шаради можна 
грати в онлайн-класі, якщо студенти й викладач 
мають достатню кількість місця та вебкамери.

Ділова гра First letter, last letter під час дис-
танційного навчання може бути веселою асинх-
ронною грою, яку можна тримати протягом 
усього дня за допомогою смартфонів і програм 
для обміну повідомленнями. Викладач і студенти 
можуть перекидатись словами протягом певного 
часу доби, що також спонукає їх шукати нові 
слова, переглядати свої словники й читати статті, 
щоб знайти нові слова.

У діловій грі під назвою Embroidery викладач 
повинен підготувати набори коробок або конвер-
тів, кожна (чи кожний) із яких містить букву алфа-
віту. Під час онлайн-уроку доцільно використо-
вувати програмне забезпечення для презентацій, 
щоб дозволити листам спливати одне за одним 
зі звуковими ефектами, наприклад, в ігровому 
шоу. Студенти повинні знайти слово, приховане 
в лінії букв. Викладач може вибрати довжину й 
складність слів, а також тему чи групу слів, до 
яких вони належать. Для слабкіших студентів 
викладач може надати деякі підказки, які допо-
можуть їм знайти правильну відповідь. Навички, 
які учні можуть отримати під час вправи, дуже 
корисні в ділових ситуаціях, оскільки вони навча-
ють їх перебирати імена, інформацію про польоти 

Коротка Н., Підколесна Л. Можливості використання ділової гри під час дистанційного навчання англійської мови
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чи інші документи, щоб знайти важливі деталі 
(Crookall, Oxford, 1990: 3–26).

Висновки. Виходячи із зазначеного, вважаємо, 
що в сучасному житті молодь, яка вивчає англійську 
мову, активно користується новими технологіями, 
надаючи їм перевагу перед традиційними спосо-
бами навчання. Отже, використання прийомів діло-
вої імітаційної гри під час дистанційного навчання 
допомагає студентам змоделювати реальну життєву 
ситуацію у віртуальному середовищі, що викликає 
зацікавлення, стимулює мотивацію, створює добро-
зичливу, творчу атмосферу навчання. Ділові ігри 
складаються з трьох етапів: введення інформації 
(завдання, ролі, довідкова інформація, технічні дані) 
і лінгвістичний ввід (вправи, стратегії обговорення 
тощо), групова або парна робота (дискусія щодо пев-

ної проблеми тощо, подальша робота, що випливає 
з дискусії, наприклад, написання звіту), зворотний 
зв’язок (оцінка успішності студента, обговорення 
помилок тощо).

Таким чином, вважаємо, що використання діло-
вих ігор під час дистанційного навчання англій-
ської мови дуже продуктивне. За їх допомогою сту-
денти навчаються розпізнавати, запам’ятовувати 
й розуміти слова, повністю залучаються до гри й 
відчувають позитивні емоції. Ділові ігри сприя-
ють плавності навчання, засвоєнню граматичних 
навичок і розширенню словникового запасу.

Перспективи подальшого дослідження проблеми 
вбачаємо в детальнішому розгляді й усебічному 
вивченні можливості використання ділової гри під 
час дистанційного навчання англійської мови.
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LINGUISTIC REALITIES IN THE MATRIX OF TEST STRATEGIES 
OF TEACHER AND STUDENT: THE FEEDBACK THEORY

The text and context produce a certain system of perception through the matrix of the word model. Topical is the intention 
that the text is a certain reality that determines the context and the existence zeitgeist. So, it is through the prism of the text 
canvas a person reaches the apogee of spirituality, reflexes spiritual narratives and receives life experience in the prism of 
linguistic realities and text strategies. The means of realizing text narratives form a student’s personality, grinding his verbal 
skill through linguistic realities. It is in the system of language codes the student must realize his creative potencies and 
inertia. Textile realizations should reach the insight of existence and broadcast life experience as a filigree structure in textual 
realities. The text should become the world of worlds to the entire knowledge and transmitting of own “I”.

The action of a pair of “text-meaning” in conditions of uncertainty of terminology forms a closed system with a 
positive reciprocal connection. In this pair, the content of new concepts and judgments produces a new text that stimulates 
an updated understanding of modern concepts and goals.

Cordocentric planes of the teacher’s word reach their apogee in the reception of a literary work, during its reading 
by the students and obtaining a peculiar “feedback”, discussing it in the problem group. In modern realities and 
transformations of the existence the full-time studying remains dominant, but social networks allow students and teachers 
to be valuable actants in the reception of linguistic realities. That is why the visual canvas can be rightfully transformed 
into creolized texts that are the complex text formation that combines verbal and non-verbal elements.

The multiplicity of textual realities signates “the world as text”. On the fracture of the centuries, this verbal intention 
is translated not only as a postmodern statement, but is also realized as a material unit. The modern man lives in the world 
of those texts, in whose variety he is immersed. The teacher presents itself through the prism of the textual realities and 
suggests the idiostyle of the student’s writings through verbal narratives.

Key words: text, context, text arguments, suggestions, sensory, existence, production of own statements, zeitgeist, 
reflection, emotional background, mentor.
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МОВНІ РЕАЛІЇ У МАТРИЦІ ТЕСТОВИХ СТРАТЕГІЙ ВИКЛАДАЧА Й УЧНЯ: 
ТЕОРІЯ ЗВОРОТНОГО ЗВ’ЯЗКУ

Текст і контекст продукують певну систему сприйняття крізь матрицю моделі слова. Актуальною видаєть-
ся інтенція про те, що текст – певна реальність, яка детермінує контекст і цайтгайст буття. Отже, саме 
крізь призму текстового полотна людина сягає апогею духовності, рефлексує духовні наративи та здобуває 
життєвий досвід через призму лінгвістичних реалій і текстових стратегій. Засоби реалізації текстових нара-
тивів формують персоналію студента, шліфують його словесну майстерність крізь лінгвістичні реалії. Саме у 
системі мовних кодів студент має зреалізовувати свої творчі потенції та інерції. Текстуальні реалізації мають 
сягати інсайту буття та транслювати життєвий досвід як філігранну структуру у текстових реаліях. Текст 
повинен стати світом світів до цілковитого пізнання та трансляції власного «Я».

Дія пари «текст – сенс» в умовах невизначеності термінології утворює замкнуту систему з позитивним 
зворотнім зв’язком. У цій парі зміст нових понять і суджень продукує новий текст, який стимулює оновлене 
розуміння сучасних понять і цілей.

Кордоцентричні площини слова педагога сягають свого апогею у рецепції літературного твору, під 
час прочитання його студентами й отримання своєрідного «фідбеку», обговорення його у проблемній групі. 
У сучасних реаліях і трансформаціях буття очне навчання залишається повсякчас домінантним, але соціальні 
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мережі дозволяють студентам і викладачам бути повноцінними актантами у рецепції лінгвістичних реалій. 
Саме тому візуальне полотно може повноправно трансформуватися у креолізовані тексти, які є складним 
текстовим утворенням, що поєднують вербальні та невербальні елементи.

Множинність текстових реалій сигнатує «світ як текст». На зламі століть ця словесна інтенція не просто 
транслюється як постмодерністське висловлювання, а й реалізується як матеріальна одиниця. Модерна людина 
живе у світі тих текстів, у різноманіття яких вона занурена. Викладач презентує себе крізь призму текстових 
реалій і сугестує ідіостиль письма студента крізь словесні наративи.

Ключові слова: текст, контекст, текстові аргументи, сугестія, сенсорність, буття, продукування власних 
висловлювань, цайтґайст, рефлексія, емоційний бекґраунд, ментор.

Formulation of the problem. The synthetic 
existence of word art and philosophy is produced and 
pronounced in the XXI century, coinciding “with the 
main intensity of world culture” (Забужко, 1993: 8).

At the present stage of the development of the 
Ukrainian nation, as elaborately accentuated by 
N. Zavorovskaya “the alternative to leave the crisis” 
(Зборовська, 2003: 9) is a philosophy of literature. The 
turning point can be the connection of teacher`s fine 
writing and idiostyle of writing with the realization of 
the essayist universe in the work in problematic groups 
of students regarding essayism and the production 
of their own statements. The universal aspects of 
existence have to regulate the philosophical fullness, 
in accordance with the temporal parameters and 
requirements of time, existence zeitgeist, to present 
modern realities through the prism of text narratives, 
correlate with the past commonness not forgetting 
about the coming future not only in the system of 
concepts and categories, but also in artistic images.

So, the language of the text is an appeal to the 
recipient’s consciousness, and therefore – the act of 
communication. Potentially the communication becomes 
a relevant of existential reality. In communication the 
enrichment of activity takes place, the new links and 
relations between people are developing and formed 
(Кайдалова, 2009: 11). Communication is the dominant 
and constant of existence. Communication can take 
place through the prism of the matrix of text matter, 
where the producer suggestively translate his thoughts 
and considerations, and the recipient, respectively, 
perceives the material and reflexes it through the prism 
of its own life experience.

Analysis of research. A. Maslow emphasizes that 
self-actualized personality is always in the continuous 
process of self-evidence and self-improvement 
(Маслоу, 1999: 15).

Topical is the intention that the text is a certain 
reality that determines the context and the existence 
zeitgeist. Therefore, it is through the prism of the text 
canvas a person reaches the apogee of spirituality, 
reflexes spiritual narratives and receives life experience 
in the prism of linguistic realities and text strategies. 
Professor of the philosophy of the University of 
Pittsburgh N. Rescher notes that “the text is prismatic in 

nature, it reflects a variety of features depending on the 
point of view from which it is considered. Therefore, 
the decisive in this process is the text itself and the 
context, which varies depending on interpretations” 
(Rescher, 2010: 19). O. Spodaryk remarks that 
“the text is characterized by internal heterogeneity, 
multilingual, openness, multiplicity, intertextuality” 
(Сподарик, 2013: 17). Y. Kristeva emphasizes that 
the text is a interweaving point of many texts and 
individual statements (Кристева, 2004: 12).

At the time there is an opinion on openness of text 
forms. Extremely relevant is the impregnation of the 
sensority of the literary work as a single reality of the art 
of the word, as rightfully notes U. Eco (Эко, 2006: 7), 
the narrative openness and positioning of literature on 
the work of the literary corresponds to it. The existence 
of the literary work comes out of the boundary of the 
aesthetic planes to the space of everyday pastry and 
transforms into the realities of the general existence, 
where, according to the concept of V. Sukhomlynsky, 
“in learning are interacting not only the minds”, a 
teacher with a word “tenderly touches the heart of each 
student” (Сухомлинський, 1990: 18).

The purpose of the article is to analyze and 
outline the life experience of the student through 
linguistic realities and strategies in the text canvas, 
where the teacher suggestively stimulates the creative 
potency of the student in the system of essayistic 
parameters and paradigms.

Presenting main material. Cordocentric planes of 
the teacher`s word reach their apogee in the reception 
of a literary work, during its reading by the students 
and obtaining a peculiar “feedback”, discussing 
it in a problem group. In modern realities and 
transformations of the existence the full-time studying 
remains dominant, but social networks allow students 
and teachers to be valuable actants in the reception of 
linguistic realities. That is why the visual canvas can 
be rightfully transformed into creolized texts that are 
the complex text formation that combines verbal and 
non-verbal elements. O. Anisimova notes that “the 
creolized text appears as a complex text formation 
in which verbal and non-verbal elements form a 
single visual, structural, semantic and functional 
whole, aimed at a comprehensive influence on the 
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addressee” (Анисимова, 2003: 2). Rightfully built 
text realities determine the effect of text elements in 
visual and semantic variants. These textual realities-
strategies frame linguistic strategies that fully form 
a visual-textual picture of the world. According to 
Y. Lotman, the syncretic verbal-visual form of text 
planes makes it possible to speak, on the one hand, 
about the possibility of its projection in the “plane 
of different texts”, and on the other hand – about its 
transformation under the reverse influence of texts 
(Лотман, 1984: 14). Feedback of textual realities can 
be transformed in: life experience of students;

– motivation to write their own essays; formation 
of a full-fledged person;

– regulation of acmeological planes through the 
prism of textual realities in a visual-informative 
context.

It is worth emphasizing that speaking of texts, 
R. Bart compares them with a fabric that does not 
hide the content, but is the same meaning generated 
by the plexus of many threads (Барт, 1975: 3). 
N. Astrakhan accentuates: “The existence of text 
realities is considered between I and You, between the 
subject of creation and the subject of reproduction, 
which at a certain time moment spiritually exist at 
the level of work, thanks to it, directing their spiritual 
forces and deploying an event to meet with another 
participant in a programmed work of dialogue. This 
intentional being is impossible beyond the intention 
of the author-creator and co-author recipient” 
(Астрахан, 2014: 1). Since, in a mixture of textual 
narratives, a student can realize itself as the author-
creator of his own essay line, because the existence of 
being of creative narratives according to R. Inhalden 
has to fully exist in the aspects of absolute timeless 
existence, ideal, time, real (present, past, and future), 
purely intentional existence (Долгов, 1996: 6).

Literature is the reflection of verbal art. L. Levchuk 
notes that “perception of art can be regarded not as an 
application to the general existing theories, in which the 
essence of art is revealed, and not as disparate empirical 
facts of the sensual, sociological, psychological or 
some other character, found in the interconnections of 
human activity and art, but as a self-sufficient, scientific 
and methodologically substantiated organic part of the 
philosophy of culture, common ideas of philosophical 
aesthetics” (Левчук, 1997: 13). The personality of a 
student-essayist needs inspiration in certain moral 
imperatives, where the text and context must be 
implemented at the level of emotional background. 
Specific interpretation of such intentions can occur 
through inspiration of text realities implemented by 
a teacher, in particular in the online broadcast field. 
Textual realities have to determine the sensation, 

attitude, notes and fixation of certain life moments. 
After all, the fine writing is related to life experiences 
and reflects certain realities that have occurred “here” 
and “now” and may be dually regulated and “return 
from the Work to the text” (Барт, 1975: 3).

It is rightly remarking that the expression “world 
as a text” on the fracture of centuries is transmitted not 
only as a postmodern statement, but is also realized as 
material intention. The modern man lives in the world 
of those texts, in whose variety he is immersed.

The action of a pair of “text-meaning” in conditions 
of uncertainty of terminology forms a closed system 
with a positive reciprocal connection. In this pair, the 
content of new concepts and judgments produces a 
new text that stimulates an updated understanding of 
modern concepts and goals.

The possibilities of digital technologies of screen 
culture and television stimulate the implementation 
of a specific language and allow to generate own text 
and create a semantic context. Because of the new 
language an ideological encoding of the “new man” 
occurs (Подшибякин, 2001: 16). The idiostyle of the 
essayist writer creates and produces a peculiar genetic 
code of the artist. The notion of “work” focuses 
on the creation: the work is the result of creativity, 
the creation of a new (Астрахан, 2014: 1). As the 
generation of a new context in the text may occur 
by means of translation of own feelings by means of 
online realities. The author’s idiostyle of a teacher 
or a student can be presented in social networks and 
supplemented by a visual row, such as video appeals 
in prose, poetic forms; positioning of its own “I” in 
diariuszes and epistolar genre; writing a collection of 
creative narratives online.

Literature is an act of communication and self-
understanding through the prism of the word. 
Communication is an extra-temporal structure in 
the implementation of text narratives. M. Bakhtin 
has pointed on the aspect of communication and the 
reception of the word, who thought that any reception 
of language is an active process. Perception is 
possible only in response to the word; understanding 
and response (aloud or to oneself) dialectically 
fused and interdepending each other, impossible 
one without other. Active understanding involves 
what is understood, to the horizon of someone who 
understands, and establishes a number of complex 
relationships, consonance and dissonance with what 
is understood, enriches it with new moments (Бахтин, 
1975: 4). The student’s word as reflection of modern 
realities is at time. The realization of the word in the 
text narrative is an objectification of reality.

As students should transmit their idiostyle, which 
is determined as a “system of content and formal 
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linguistic characteristics inherent in the works of a 
certain author which make the authorship of linguistic 
expression in these works unique (Идиостиль 
(индивидуальный стиль) URL: http://bruma.ru/
enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/IDIOSTIL_
INDIVIDUALNI_STIL.html ,10). It is in the system 
of language codes the student must realize his creative 
potencies and inertia. Textile realizations should 
reach the insight of existence and broadcast life 
experience as a filigree structure in textual realities. 
The text should become the world of worlds to the 
entire knowledge and transmitting of own “I”.

The role of a teacher in perception of text realities 
aims to inspire in the means of linguistic realities. 
Since, monologic speech, as of today, is dialogic, 
because all genres of the Internet, which are formally 
relating to monologic, are potentially dialogical” 
(Кайдалова, 2009: 11).

Conclusions. So, the author’s intensions of the 
teacher-philologist have always to integrate the 
language process into the text planes of the essay 
narratives of students and crystallize their verbal 
speech style. Y. Borjev observes and emphasizes 
the significance of style as a determining factor of 
unity: “The style is the only “genetic” program, the 
principle of creating an artistic unity, that defines both 
the integrity of its work and provides in each of its 

element the “representation” of this integrity. – The 
style is multi-layer” (Борев, 1988: 5).

In general, it is necessary to draw conclusions 
about the implementation of the test model in the 
educational process:

– Text matter should become a peculiar signaling 
system, the course to objectification of world`s world 
through the text planes;

– the language level of textual realities should 
reach the planes of metatext and generate a producer`s 
feelings through the text canvas;

– the main task of the teacher is to become a 
mentor in order to inspire linguistic realities in the 
context of the work of the problem group;

– the text should become extrasituationally 
important in order to implement and fix the certain 
life realities;

– Changing the ideological paradigms should 
inspire a student for new achievements;

– The student’s style paradigm of writing must 
be correlated with his filigree personal content 
component.

Consequently, the plurality of interpretations of 
the conceptual seme “text” led to a “volumetric and 
mobile, but not dead-literary filling of this concept” 
(Лотман, 1984: 14) in the filigree-verbal realization 
of student`s own “I” in the codes of textual realities.
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АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ

Суспільство щодня зіштовхується з великим потоком інформації, тож сучасній людині необхідно адаптува-
тися у цьому світі. Це зумовлено стрімким впровадженням інформаційно-комунікаційних інновацій у всі сфери 
людської діяльності. Сучасна освіта постійно вдосконалюється відповідно до запитів суспільства. Нова епоха 
вимагає від населення нового стилю мислення, насамперед це стосується цифровізації, інформацітизації та 
глобалізації. Розвиток особистості починається з дитинства. Перед педагогами-вихователями стоїть сучасне 
завдання – формування та розвиток таких компетентностей дошкільників, які би сприяли активній соціалізації 
дитини. Відповідно педагоги повинні бути професійно підготовлені, володіти сучасними технологіями освітньо-
го простору. Однією із професійних компетентностей, котру необхідно сформувати у вихователя нового поко-
ління, є «цифрова компетентність». Сучасний педагог працює у новому, цифровому середовищі та є учасником 
активної взаємодії: вихователь – дитина, вихователь – вихователь, вихователь – батьки. Така взаємодія вимагає 
володіння сучасними комунікативно-цифровими технологіями.

Завданням дослідження є аналіз проблеми формування цифрової компетентності майбутніх вихователів 
закладів дошкільної освіти.

Для розв’язання поставлених завдань використано комплекс методів дослідження: теоретичні: методи 
порівняльного та системного аналізу, обсерваційні методи (спостереження) за організацією процесу формуван-
ня цифрової компетентності майбутніх педагогів-вихователів.

Дослідження процесу формування цифрової компетентності у майбутніх вихователів проходило у період 
2019–2021 років у Комунальному закладі «Нікопольський фаховий педагогічний коледж» Дніпропетровської 
обласної ради». У дослідженні брали участь 96 студентів – майбутніх вихователів. Як один зі шляхів форму-
вання цифрової компетентності в освітній процес був включений освітній курс «Інформаційно-комунікаційні 
технології у роботі з дітьми дошкільного віку». Студенти знайомляться з видами, класифікаціями, функціями 
ІКТ; їхнім застосуванням в освіті; технологізацією освітнього процесу дошкільників. Під час виробничої прак-
тики майбутні вихователі не тільки впроваджували ІКТ в освітній простір дошкільного закладу, а й допомагали 
вихователям ЗДО у формуванні власної цифрової компетентності.

Ключові слова: компетентність, інформаційно-комунікативна компетентність, цифрова компетентність, 
цифрова грамотність, цифрова культура.
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ANALYSIS OF THE PROBLEM OF FORMATION 
OF DIGITAL COMPETENCE OF FUTURE TEACHERS

Society is faced with a large flow of information every day, so modern man needs to adapt to this world. This is due to 
the rapid introduction of information and communication innovations in all areas of human activity. Modern education is 
constantly improving according to the demands of society. A new era requires a new style of thinking from the population. 
This is especially true of digitalization, informatization and globalization. Personality development begins in childhood. 
Teachers-educators face a modern task – the formation and development of such competencies of preschoolers that 
would contribute to the active socialization of the child. Accordingly, teachers must be professionally trained, have 
modern technologies of educational space. One of the professional competencies that needs to be formed in the educator 
of the new generation is “digital competence”. The modern teacher works in a new, digital environment is a participant 
in active interaction: educator – child, educator – educator, educator – parents. Such interaction requires mastery of 
modern communication and digital technologies.

The task of the research is to analyze the problem of formation of digital competence of future educators of preschool 
education institutions.
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Лазаренко А. Аналіз проблеми формування цифрової компетентності майбутніх вихователів

A set of research methods was used to solve the set tasks: theoretical: methods of comparative and systematic analysis, 
observational methods (observation) for the organization of the process of formation of digital competence of future educators.

The study of the process of formation of digital competence in future educators took place in the period 2019–2021 in 
the Public Institution “Nikopol Professional Pedagogical College” of the Dnipropetrovsk Regional Council. The study 
involved 96 students, future educators. As one of the ways to form digital competence, the educational course “Information 
and communication technologies in working with preschool children” was included in the educational process. Students 
get acquainted with the types, classifications, functions of ICT; their application in education; technologicalization of the 
educational process of preschoolers. During the internship, future educators not only introduced ICT into the educational 
space of the preschool institution, but also helped the educators of ZDO in the formation of their own digital competence.

Key words: competence, information and communicative competence, digital competence, digital literacy, digital culture.

Постановка проблеми. У сучасному суспіль-
стві інтенсивно використовуються нові інформа-
ційні технології, розвивається процес інформа-
тизації. Відповідно висуваються нові вимоги до 
інформатизації  сучасної української освіти, приді-
ляється особлива увага розвитку цифровій компе-
тенції особистості починаючи з дошкільного віку.

Дослідження процесу формування цифрової 
компетентності дітей дошкільного віку у зару-
біжних країнах ведуться з початку 70-х років 
минулого століття. За результатами цих дослі-
джень було зроблено висновок про доречність 
використання інформаційно-комунікаційних тех-
нологій, формування цифрової компетентності у 
дошкільному віці, зокрема в освітньому процесі 
дошкільних закладів. Використання інформа-
ційно-комунікаційних технологій у дошкільному 
віці сприятиме розвитку в дітей елементів логіко-
математичного мислення, наочно-образного мис-
лення, активізації дитячої творчості. Завданням 
дорослих є спрямування інтересу дошкільника 
до інформаційно-комунікаційних технологій у 
корисному, пізнавальному  напрямі. Майбутнього 
активного члена суспільства виховує сучасний 
педагог, який вільно володіє ІКТ. Перед закладами 
вищої освіти поставлено завдання надати майбут-
нім-педагогам вихователям відповідні професійні 
компетентності.

Серед сучасних компетентностей педагога 
у сфері інформаційних технологій особливе 
місце займає цифрова компетентність (digital 
competence) і цифрова грамотність (digital literacy).

Мета статті – аналіз проблеми формування 
цифрової компетентності майбутніх вихователів 
закладів дошкільної освіти.

Аналіз досліджень. Питання проблем розви-
тку нових інформаційно-цифрових компетентнос-
тей і навичок є досить актуальним серед сучасних 
науковців і практиків, таких як: О. Авраменко, 
А. Богуш, Т. Коваленко, А. Куций, Л. Лаврова, 
О. Махоніна, Н. Морзе, В. Пендальчук, Є. Потур-
нак, Л. Ходаковська, Л. Шишолік.

Проблему формування професійної цифрової 
компетентності досліджували багато українських 

(В. Вембер, А. Гуржія, С. Гущина, О. Кузьмінська, 
М. Лапчик, Н. Морзе, С. Прохорова, О. Сисоєва, 
О. Спіріна) та зарубіжних науковців (В. Браздей-
кіс, С. Джан, Дж. Равен, Л. Салганік, Т. Сабаліус-
кас, Д. Букантате) (Гуревич, 2007: 38).

Завданням дослідження є аналіз проблеми 
формування цифрової компетентності майбутніх 
вихователів закладів дошкільної освіти.

Для розв’язання поставлених завдань викорис-
тано комплекс методів дослідження: теоретич-
них методи порівняльного та системного аналізу 
для зіставлення різних поглядів на досліджувану 
проблему, визначення понятійно-категоріального 
апарату дослідження; спостереження організації 
процесу формування цифрової компетентності 
майбутніх педагогів-вихователів.

Виклад основного матеріалу. Методологіч-
ним підґрунтям вивчення актуалізованої про-
блеми визначено системний підхід, спрямований 
на розкриття цілісності педагогічних об’єктів, 
виявлення у них різноманітних типів зв’язків і 
зведення їх у єдину теоретичну картину.

Розглянемо насамперед поняття «компетент-
ність», «цифрова компетентність» і «цифрова гра-
мотність».

У тлумачних словниках термін «компетент-
ність» визначається як проінформованість, обі-
знаність, авторитетність (Бусел, 2009: 560).

На думку Алли Богуш, «компетентність – це 
комплексна характеристика особистості, яка 
включає результати попереднього психічного 
розвитку: знання, вміння, навички, креативність 
(здатність творчо вирішувати завдання: складати 
творчі розповіді, малюнки та конструкції за заду-
мом), ініціативність, самостійність, самооціню-
вання, самоконтроль. Компетентність має вікові 
характеристики, що розглядаються як орієнтовні 
показники розвитку особистості на кожному віко-
вому етапі» (Богуш, 2007: 75).

«Компетентність у галузі інформаційних тех-
нологій» – це неодмінний і суттєвий складник 
професійної компетентності. Науковці використо-
вували різноманітну термінологію, як-от: «інфор-
матична компетентність» (Дорошенко, 2012), 
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«інформаційно-комунікаційна компетентність» 
(Спірін, 2009), «інформаційно-цифрова компе-
тентність» (Державний стандарт, 2011), проте 
слід зазначити, що незалежно від формулювання 
зазначену якість педагога нині відносять до клю-
чових, надпредметних компетентностей, вона 
вважається необхідним складником професійної 
компетентності сучасного фахівця будь-якої про-
фесії та ґрунтується на сукупності знань, умінь і 
навичок у галузі ІКТ (Карташова, 2018: 194).

Сьогодні поширюється визначення «цифрова 
компетентність» у зв’язку із дослідженнями укра-
їнських учених для інтеграції з міжнародним освіт-
нім простором. Наявність цієї компетентності у 
майбутнього фахівця передбачає вміння викорис-
товувати в освітньому процесі цифрові технології.

Європейським Парламентом і Радою Європей-
ського Союзу у 2006 році цифрова компетентність 
названа однією із ключових компетентностей для 
навчання впродовж життя.

В Україні важливою складовою частиною про-
фесійної компетентності також визначена цифрова 
компетентність майбутніх фахівців. У 2016 році 
Кабінетом Міністрів України з метою інтеграції у 
світові процеси було презентовано проект «Циф-
ровий порядок денний України – 2020» («Digital 
Agenda for Ukraine 2020»). Продовженням такої 
інтеграції є схвалена на засіданні Уряду Концеп-
ція та План дій розвитку цифрової економіки в 
Україні до 2020 року (Генсерук, 2019: 10).

Проаналізуємо феномен «цифрова компе-
тентність» у дослідженнях сучасних науковців. 
Так С. Прохорова цифрову компетентність педа-
гога трактує як здатність вчителя ефективно та 
результативно використовувати ІКТ у своїй педа-
гогічній діяльності та для свого професійного 
розвитку; виділяє складові частини цифрової ком-
петентності: додаткові знання, уміння, здатності 
та ставлення, серед яких технічні навички роботи 
з ІКТ, здатність застосовувати вказані ресурси у 
навчально-виховному процесі, здатність плану-
вати, аналізувати та керувати освітнім і виховним 
процесом за допомогою ІКТ. Педагог повинен 
також критично оцінювати ресурси та бути добре 
ознайомленим із соціальними й етичними аспек-
тами їх використання (Прохорова, 2015).

На думку Дж. Крумсвіка, цифрова компетент-
ність вчителя – це майстерність педагога застосо-
вувати інформаційні технології у своїй професій-
ній діяльності (Krumsvik). Педагог повинен уміти 
критично оцінювати ресурси та використовувати 
їх із урахуванням педагогіки, бути обізнаним із 
метою використання різних навчальних ресурсів. 
Відбір матеріалів відбувається з урахуванням спе-

цифіки навчальної дисципліни, особливостей сту-
дентів, певної теми заняття.

Дослідник С. Скотт розглядає цифрову компе-
тентність як здатність використовувати цифрові 
ресурси й інформаційні технології, розуміти та вміти 
критично оцінювати цифрові ресурси та контент, 
ефективно комунікувати (Scott). Науковець вио-
кремлює такі складники цифрової компетентності: 
інформаційну та медіаграмотність; онлайн-комуні-
кацію; технічний і споживацький компоненти.

Звертаємо увагу на те, що А. Феррарі цифрову 
компетентність трактує як набір знань, умінь, які 
необхідні для використання інформаційних тех-
нологій і цифрових медіа для виконання завдань; 
розв’язання проблем; керування інформацією; 
співробітництва; спілкування; створення і поши-
рення контенту; спільної діяльності та задово-
лення потреб (Ferrari, 2011).

Заслуговує уваги твердження Г. Солдатової. Під 
цифровою компетентністю науковиця розуміє не 
тільки суму загально користувацьких і професій-
них знань та умінь, представлених у різних моделях 
ІКТ-компетентності, а й установку на ефективну 
діяльність і особисте ставлення до неї, засноване на 
почутті відповідальності (Солдатова, 2013). Знання, 
вміння, мотивація на виконання завдання, а також 
почуття відповідальності за виконання обов’язків 
і досягнення поставлених цілей становлять основу 
цифрової компетентності як частини соціальної 
компетентності особистості, її засвоєних компетен-
цій, що дозволяють успішно використовувати ІКТ у 
житті, – стверджує дослідник.

У наукових дослідженнях наявні певні розбіж-
ності у термінології різних авторів. Названо «цифро-
вою грамотністю» таку, яка виходить за рамки здо-
буття ізольованих технологічних навичок, сприяє 
поглибленому розумінню цифрового середовища, 
що забезпечує інтуїтивну адаптацію до нових умов і 
створення контенту з іншими (Adams, 2017).

Під цифровою граматністю розуміємо знання 
й уміння, необхідні для ефективного, нестандарт-
ного, безпечного використання цифрових техно-
логій та ІКТ.

Базовий компонент дошкільної освіти за освіт-
нім напрямом «Дитина в сенсорно-пізнавальному 
просторі. Комп’ютерна грамота» визначає циф-
рову компетентність як здатність використову-
вати інформаційно-комунікаційні та цифрові тех-
нології для задоволення власних індивідуальних 
потреб і розв’язання освітніх, ігрових завдань на 
основі набутих елементарних знань, вмінь, пози-
тивного ставлення до комп’ютерної та цифрової 
техніки (БКДО, 2021: 26). Державний стандарт 
окреслює емоційно-ціннісне ставлення, сфор-
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мованість відповідних знань, навичок і підкрес-
лює важливість участі батьків у підтримці дітей 
із формування цифрової компетентності. Співу-
часть батьків в освітньому процесі з формування 
цифрової компетентності безперечно створює 
сприятливі умови.

Дослідження процесу формування цифрової 
компетентності у майбутніх вихователів прохо-
дило у період 2019–2021 років у Комунальному 
закладі «Нікопольський фаховий педагогічний 
коледж» Дніпропетровської обласної ради». 
У дослідженні брали участь 96 студентів – май-
бутніх вихователів.

Як один зі шляхів формування цифрової компе-
тентності в освітній процес був включений освіт-
ній курс «Інформаційно-комунікаційні технології 
у роботі з дітьми дошкільного віку». Обсяг освіт-
нього курсу – 30 аудиторних годин, 13 відведено 
на самостійні роботи.

Мета освітнього курсу: формування ІКТ май-
бутнього вихователя, формування системи знань, 
вмінь і навичок, спрямованих на використання 
ІКТ як засобів налагодження психологічно ком-
фортної атмосфери занять, практичного запро-
вадження особистісно-орієнтованої програми 
навчання та розвитку дитини.

Серед методів активізації навчальної діяль-
ності майбутніх вихователів слід виділити лекцію 
з використанням евристичної бесіди; організацію 
проблемних ситуацій; використання мультиме-
дійної презентації.

В освітньому процесі простежуються теми, 
спрямовані на формування цифрової компетент-
ності майбутніх педагогів-вихователів: «Сутність 
поняття ІКТ, ІКТ-компетенція, цифрова грамот-

ність, цифрова компетенція», «Технологізація 
процесу навчання дошкільників», «Огляд сучас-
них технологій, пов’язаних із засобами пере-
дачі інформації», «Наукові основи використання 
сучасних інформаційних технологій в освітній 
роботі з дошкільниками», «Планування та орга-
нізація освітнього процесу за допомогою ІКТ», 
«Методика роботи з ІКТ».

Під час її вивчення студенти знайомляться з 
видами, класифікаціями, функціями ІКТ; їхнім 
застосуванням в освіті; технологізацією освіт-
нього процесу дошкільників.

Під час виробничої практики майбутні вихова-
телі не тільки впроваджували ІКТ в освітній про-
стір дошкільного закладу, організовували освітній 
процес із формування цифрової компетентності 
дошкільників, а й допомагали вихователям ЗДО у 
формуванні власної цифрової компетентності.

Висновки. Отже, проблема формування цифро-
вої компетентності в осітньому процесі є нагаль-
ною й актуальною. Феномен «цифрова крмпе-
тентність» системно входить в освітній простір 
дошкільної освіти. Сучасні дослідники визнача-
ють цифрову компетентність як вміння педагогів 
вільно володіти навичками роботи із цифровими 
технологіями й ІКТ, критично оцінювати інформа-
ційні ресурси та керувати інформацією.

Впевнену особистість може виховати тільки 
сучасний педагог, котрий володіє відповідними 
сучасними професійними компетентностями. 
Проблема формування цифрової компетент-
ності педагогів-вихователів буде досліджуватися 
надалі. Основне завдання вбачаємо у дослідженні 
педагогічних умов формування цифрової компе-
тентності майбутніх вихователів.
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PECULIARITIES OF A ROLE-PLAYING AT THE ENGLISH LESSONS 
WITH THE STUDENTS OF TECHNICAL SPECIALITIES

This article is devoted to substantiating the peculiarities of the use of role-playing games in English classes in universities 
for students of technical specialties. This work reveals the advantages, structure and stages of organizing a role play in 
a practical foreign language lesson. Also, the definition and identification of the concept of role play in the concept of 
communicative approach to teaching a foreign language is given. In the course of studying the question, the author notes the 
classification of educational role-playing games, stages and communicative goals due to the use of this method of teaching.

A communicative approach to teaching foreign languages is now a methodological standard. Realization 
communicative approach means that the formation of foreign language speaking skills and abilities occurs by and due 
to the implementation of the student’s foreign language speech activities, and the process of learning a foreign language 
language is built adequately to the real process of speech communication. Communicative approach determines the goals, 
principles, content and methods of teaching foreign languages, and teaching methods, in turn, are realized in methodical 
receptions. One of the most effective and appropriate techniques is role-playing the game discussed in this paper.

It is important to note that living in a real situation with the help of a role-playing game gives a complete picture of the 
true state of affairs and a sense of identity of the moment, and therefore a clear and unambiguous goal. Students of technical 
specialties often ignore the fact that communicative situations in the field of their qualification may have some difficulties in 
connection with specific terminology, and therefore will contribute to a less effective result. In this article, the author offers a 
selection of questions, preparing answers to which the student will be prepared for real situations and dialogues.

The article considers and studies the method of role-playing, which allows to prepare students to work in the field of 
their qualifications, to develop or improve communication skills in a foreign language. There is no doubt about the need 
to build the above skills in students of higher technical institutions.

The results signify the necessity and success of using the role-playing method at the English classes due to its 
communicative approach and involvement of a student himself.

Key words: role-playing, situation-centered approach, student-centered approach, developing of professional skills, 
teacher.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ РОЛЬОВОЇ ГРИ НА ЗАНЯТТЯХ 
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗІ СТУДЕНТАМИ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Стаття присвячена вивченню особливостей застосування рольової гри як методу на уроках з англійської 
мови зі студентами технічних спеціальностей. Здійснено аналіз складників методу рольової гри задля з’ясування 
найуспішнішого його застосування.

Мета статті – визначити, як і чому рольова гра може сприяти розвитку у студентів технічних спеціальнос-
тей розуміння складних комунікативних ситуацій у професійному житті. Ми зосереджуємося на рольовій грі як 
педагогічному методі, як частині комунікативного підходу до вивчення англійської мови. Ключовим елементом і 
бустером є використання реальних ситуацій і розігрування їх у навчальному середовищі. Оскільки комунікація іно-
земною мовою, а тим більше на професійні теми, є одним із найскладніших видів діяльності для студентів немов-
них спеціальностей, важливо зрозуміти особливості та складникт цього методу для його успішного застосування.

Цілеспрямоване вивчення англійської мови у закладі вищої освіти є ефективним завдяки використанню різно-
манітних викладацьких методів навчання, включаючи активне навчання. Рольові ігри є активним видом навчання, 
що залучає та привертає увагу студента, робить урок більш захоплюючим, створюючи реальний змодельований 
сценарій і взаємодію між студентами. Такі сценарії сприяють тому, щоб студент у ході рольової гри мав змогу 
зрозуміти, з якими діалогами, питаннями та відповідями він може зіштовхнутися у професійній діяльності.
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Рольова гра виявилася ефективною у досягненні результатів навчання у трьох основних навчальних доме-
нах: афективному, когнітивному та поведінковому. Змушуючи студентів брати на себе роль іншої людини, вони 
практикують співпереживання та сприйняття перспективи. Це може призвести до більшої саморефлексії й 
усвідомлення реалій із боку студента. Коли студенти засвоюють навички, вони вивчають теорію та викорис-
товують її на практиці. Це створює більш глибокий пізнавальний зв’язок із матеріалом, полегшуючи навчання.

Цей педагогічний інструмент використовувався у різних галузях, про що повідомляють численні дослідження, 
оскільки рольова гра позитивно впливає на навчання студентів; наприклад, метод давав можливість глибше 
зрозуміти проблему та стимулювати подальший інтерес до цієї теми.

У процесі вивчення теми, проаналізувавши певну кількість наукових робіт, авторка дійшла висновку, що засто-
сування рольової гри у парадигмі комунікативного підходу є одним із найефективніших методів зацікавлення студен-
тів і долучення їх до активного вивчення англійської мови, оскільки це дає можливість швидко засвоїти лексичний 
матеріал, покращити розмовні навички та швидко реагувати у стресових ситуаціях у англомовному середовищі.

Ключові слова: застосування комунікативних методів навчання, студенто-орієнтований метод, англійська 
мова, активне середовище, рольова гра.

Introduction. Role-playing in the English 
language lesson is a form of organizing group learning 
activities, with the final target to form and developing 
speech skills and abilities in conditions which are at its 
maximum close to the possible to the conditions of a 
real speech and communication. Being one of the most 
effective, flexible and universal methods of teaching, 
according to the Federal State Educational Standard 
for SPE, role playing is designed to activate the process 
of learning, make it more productive, and also form 
and further develop the motivation for learning. This 
determines the relevance of the selected topic.

At the moment, a lot of experience has been 
accumulated in using role-playing games in foreign 
language lessons, during the preparation and conduct of 
role-playing and business games, the capabilities of the 
individual person and the team are activated, the sense of 
responsibility goes up, the necessary professional skills 
and personal qualities of young specialists are being 
formed. Despite the importance and relevance of building 
the communicative skills among students of secondary 
vocational education, including in English lessons, the 
specifics of preparing and conducting role-playing games 
in order to teach oral professional communication for 
this contingent of students are poorly covered in the 
methodological literature. (Alferova, 2001: 126).

Research review. The very idea and practical 
application of role-playing at the lessons of English 
were studied by L. P. Yakubovska, O. A. Kolesnikova, 
M. Y. Kurbatova, L. M. Karamushka, who made 
an invaluable contribution to the study of this issue 
and proposed their structures and components of 
the application of role-playing in foreign language 
lessons, noting the feasibility, purpose and benefits of 
this method. L. P. Yakubovska believe that mastering 
the forms of oral communication is possible only 
through games, and the success of the game depends 
on the level and diligence of its preparation, proper 
organization, regular use of this teaching method and, 
of course, the skill of the teacher and his dedication 
(Yakubovska, 2002: 231).

Within the views of psychologist L. M. Karamushka, 
role-playing games are characterized by such qualities 
as maximum approach to real life situations, wide 
independence of game participants, decision-making 
in a creative competition 

Objective of the present paper. The main 
purpose of this work is to study the features of the 
use of role-playing games as an effective method of 
learning English by students of technical specialties.

Presentation of the main material. The very 
term “play” in different languages correlates with 
the phenomenon of joke and laughter, ease and 
fun, and shows the connection of this process with 
positive emotions. The pinnacle of the evolution of 
play activity is a story or role-playing game, in the 
terminology of “imaginary situation”.

During the preparation and conduct of this group 
form of work, the cognitive activity of students 
is implemented according to the principles of 
active learning. “Active learning as a purposeful 
educational process of organizing and stimulating 
active educational, cognitive and research activities 
of students to master overall cultural and professional 
competencies is based on the use of active methods 
and technologies in the process of conducting classes” 
(Kuznetsova, 2011: 178).

As mentioned earlier, role-playing is one of the 
methods of situational nature of learning foreign 
languages, ie learning that involves modeling real 
situations that can be encountered in life, in particular, 
in professional activities. Tarnopolsky provides the 
following definition of role play as “a type of learning 
activity in which participants act and communicate 
within their chosen / assigned roles, guided by the 
nature of the chosen role and the logic of the situation 
and environment.

The plot of the game and its purpose can either 
be set in advance, or gradually develop by the 
participants in the game in its process. At the same 
time, within the given restrictions and rules (roles, 
situations, plot and goals, if they are set, etc.) players 
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are free to apply possible improvisations concerning 
the course of the game, its development, the direction 
of this development, etc.

Role-playing is not only a model of communication, 
but also a specific game form of educational activity. The 
process of mastering any new type of activity includes 
six main stages: motivational, oriented, the stage of 
performing actions in material form, external speech, 
external speech about yourself, mental actions.

It is in the game in a simplified form that reality is 
reproduced and simulated, imitation of real actions 
takes place, which contributes to the significance of 
educational material for the student that affects the nature 
of his motivation, the formation of creative thinking.

According to the theory of A. N. Presnyakov, 
any human activity (professional, family, judicial, 
military, business, etc.) is based on role-playing games, 
because in all activities people act in certain roles 
(judge, officer, teacher, passenger), wife, salesman, 
banker, etc.), which are played out in certain life 
situations to achieve certain goals, including covert 
or overt (Presnyakov, 2017: 134).

Thus, A. N. Presnyakov provides the following 
definition of role-playing games “is a training type 
of educational activity designed to develop, improve 
and consolidate the practical skills and abilities 
of students, both purely professional and related 
to foreign language professional communication. 
Development, improvement and consolidation of 
practical skills and abilities are achieved through 
their intensive training in conditions that accurately 
model the conditions for solving professional 
problems / conditions of professional communication. 
These development, improvement and consolidation 
are realized through students playing appropriate 
simulated roles in appropriate simulated situations.

This play is carried out in order to solve (through 
communication) the problem that arose as a result of the 
simulated situation and is based on a certain personal 
conflict. To solve the problem, it is necessary for the 
interlocutors to fill in their information gaps during 
communication through the exchange of information. 
In this role-playing game, only one or part of the 
interlocutors / participants-players act as a specialist 
(s), while others play the role of non-specialists who 
communicate with specialists about issues that are 
professional for the latter” (Pozdeeva, 2017: 41).

These features of role-playing games make them 
suitable for the training of future professionals, 
whose professional activities will necessarily 
require the ability to resolve personal conflicts and 
disputes in the field of employment in which they 
will work. However, they note O. B. Tarnopolsky, it 
is necessary to distinguish role-playing games from 

business games, as well as from such related types of 
educational activities as dramatization and acting out 
situations of social contact (Pozdeeva, 2017: 43).

Role-playing is a multifunctional phenomenon. In 
the learning process of a foreign language role play 
can perform the following functions: educational, 
because it acts as a special exercise, the purpose of 
which is to master the skills and abilities of dialogic 
speech in interpersonal communication; motivational, 
because it activates motivation mechanisms; 
orienting, because it orients students to plan their 
own speech behavior and predict the behavior of the 
interlocutor, develops the ability to evaluate actions 
(their own and others).

In methodical researches the educational-speech 
situation as a component of role play is considered as 
the role situation imitating the motivated, purposeful 
act of speech communication of carriers of social 
roles, determined by a place and time of its realization 
(6; 9; 10). Thus, the learning-speech situation is a 
means of realizing a role-playing game. It encourages 
students to communicate, controls their speech 
behavior, “triggers” the mechanism of role play. The 
learning-speech situation includes four components:

1) the subject, ie the one who speaks, listens, reads 
or writes; 

2) the subject that the speaker speaks, listens, 
reads or writes; 

3) the attitude of the speaker to the subject, 
which determines the formation of the need to say 
something, hear, about something write or read, 

4) conditions of communication that make 
possible speech activity in accordance with the needs 
of the speaker and taking into account the subject of 
conversation.

Thus, when creating a role situation should take 
into account the role repertoire of the participants, the 
nature of the role relationship between them and the 
place, time, motive and purpose of the communicative 
act. In view of this, it is necessary to take into account 
two conditions: the content of the situation and the 
essence of the problems posed in it must be adequate 
to the role reality and important for the participants of 
the game (Vygotsky, 1991: 196).

As noted by L. M. Karamushka, in modern 
psychological and pedagogical science there are 
different classifications of role-playing games. One 
of the possible, in her opinion, is the classification 
of the tasks and roles used. According to it, there are 
educational role-playing and business games. The 
main purpose of role-playing games is to provide a 
comprehensive and in-depth analysis of a problem, 
using the so-called learning roles. Business game 
is aimed at simulating real business (professional, 
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domestic, etc.) situations, performing real rather 
than educational roles, students acquire the skills 
and abilities necessary to perform various types of 
practical activities (Karamushka, 2008: 156).

A. N. Presnyakov offers a classification of 
educational and pedagogical games in the form of 
a pyramid, which is based on role-playing games, 
brainstorming and game design, which are narrowed 
to simulation and situational games, at the top of 
the pyramid are organizational and business games 
(Presniakov, 2017: 156).

The organizational unit of the role play is the 
situation that is “played out”. It unfolds during the 
lesson as a separate plot. Such a plot can be based on 
an educational or real life problem, the necessary and 
sufficient set of roles (participants of the situation) 
is established, which are distributed among the 
participants. Each student participating in the game 
must perform a certain role, following the role 
instructions from the teacher-leader throughout the 
game (Kurbatova, 2006: 205).

Role-playing games used in a foreign language 
class must meet the following requirements: 1) they 
must be adequate to the purpose of learning, 2) role-
playing games must meet the psychological and 
age characteristics of students and their interests, 3) 
role-playing games should reflect students’ personal 
experience, expand their context activities. It should be 
ensured that the roles and situations of games are as fully 
as possible correlated with their life experience, desires 
and dreams – the proposed roles, game situations should 
correspond to real life, be close to students.

According to the just statement of A. N. Nedelko, 
“a special stage of training is needed, preceding the 
actual role-playing game, at which students would 
gain knowledge about the subject of the role-playing 
game, master the skills of verbal and role-playing 
behavior, allowing them to realize themselves in 
communicative interaction” (Nedelko, 2016: 25). 
Thus, the preparatory stage of the role-playing game 
“Interview in a law firm” provides for independent 
work of students on writing a lawyer’s resume (it can 
be drawn up on behalf of the student or from a fictional 
person), work on filling out a questionnaire. Students 
are also offered typical questions asked during a job 
interview to think through possible answers:

1. What are the most important skills a person 
should have in order to become an engineer?

2. What aspect of your job gives you the most 
satisfaction?

3. Is there any aspect of your job that you dislike?
4. What field do you specialize in?
5. When you encounter a problem, how do you go 

about solving it?

6. What kind of systems and processes do you 
design? Are they complicated? How?

7. What typical potential problems can you 
encounter when you design a process or a system?

8. Do you agree that engineers should participate 
in professional development programmes? Why is 
this important?

9. Do you attend scientific conferences?  
Why? Why not?

10. Can you name any recent ground-breaking 
research or method that has been recently introduced 
in your area of expertise?

11. Which kind of knowledge is more important in 
your job: theoretical or practical? Why?

12. How important is creative thinking in  
your job?

13. How important is teamwork in your profession? 
Why?

14. Do you prefer to work alone or in a team? What 
are advantages and disadvantages of both methods?

15. What other professionals do you work with? In 
what ways does their job affect yours?

16. Do you deal with purchasing new machines? 
What factors do you take into consideration when 
buying them?

17. Do you think people have any misconceptions 
about your work? What kind of misconceptions?

18. How would you explain what you do in your 
job to somebody who does not have a clue about 
engineering?

19. Do you agree that production has a serious nega-
tive impact on the natural environment? Why? Why not?

20. How can engineers help reduce the impact of 
production on the environment?

The role of the teacher during the role-playing 
game is reduced to observing the participants, their 
observance of the rules of the role-playing game. 
The teacher should also stimulate the productivity 
of students’ ideas with the help of leading questions, 
help participants formulate a statement in case of 
doubt, record mistakes that the parties make.

As homework after the lesson using the role-
playing game, students can be invited to prepare a 
final dialogue “Interview” (role-play “Interview in 
a law firm”) and a monologue statement “Speech 
at an online conference on the topic of scientific 
research” (role-play “Conducting a presentation at a 
conference on law”). The proposed generalizing tasks 
for self-preparation will help students to consolidate 
the studied speech clichés, taking into account the 
mistakes made, to work out the strategies of speech 
behavior again, choosing the most effective of them.

Results. Thus, the use of game simulation methods 
of active learning in the course of a business foreign 
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language contributes to the effective formation of 
both speech, communicative and general professional 
competence among the participants in the game. 
Role-playing games that simulate situations of real 
business, professional communication are as close 
as possible to the future professional needs of a 
specialist. They motivate learners to overcome the 
language barrier and “try on” various social roles.

It’s important to emphasize that the significant 
advantage of role-playing games over other methods 
organization of educational and cognitive activities 
of students is one hundred percent employment 
of those who learners, as well as the concentration 
of participants throughout the game, which has a 
positive effect on learning outcomes.

Conclusions. Thus, we can conclude that role-
playing games have a positive effect on teaching 
students foreign languages. They contribute to the 
acquisition of lexical material, improve oral skills and 
the ability to respond quickly to stressful situations, 
which in turn will distinguish the student, the future 
specialist, among a significant number of graduates. 
Therefore, in the future we see a more detailed study 
of new methods of teaching foreign languages.

Thus, the study suggests that the use of the method 
role-playing in foreign language classes promotes the 
development of students’ communication skills, activates 
thinking, imagination, and evokes positive emotions, 
which significantly increases efficiency organization of 
educational and cognitive activities of students.
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ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОГО ТА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ 
ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 

ЗІ СКЛАДНИМИ ПОРУШЕННЯМИ РОЗВИТКУ

Стаття присвячена проблемі вивчення порушень у фізичному та функціональному стані дітей молодшого 
шкільного віку зі складними порушеннями розвитку. Мета роботи полягає в обґрунтуванні особливостей фізич-
ного та функціонального стану дітей зі складними порушеннями розвитку порівняно зі здоровими однолітками. 
Для досягнення поставленої мети були використані методи теоретичного рівня дослідження, методи теоре-
тичного рівня дослідження (аналіз, синтез, індукція, дедукція), а також емпіричного рівня дослідження (антро-
пометричні та медико-біологічні). У дослідженні брали участь 100 дітей молодшого шкільного віку зі складними 
порушеннями розвитку (порушення інтелекту та слуху) та 128 здорових однолітків. За результатами оцінюван-
ня антропометричних показників було встановлено, що дівчата і хлопчики зі складними порушеннями розвитку 
7, 8, 9 та 10 років не мають статистичних відмінностей (р>0,05) порівняно зі своїми однолітками за показни-
ками довжини тіла, водночас за показниками маси тіла та окружності грудної клітки достовірні відмінності 
спостерігалися у всіх вікових періодах як серед дівчат, так і серед хлопчиків. За результатами аналізу середніх 
значень індексу Скібінського було встановлено наявність задовільного стану кардіореспіраторної системи. Це 
зумовлюється меншою резистентністю дихального центру до гіпоксії та зниженими адаптаційними можли-
востями системи зовнішнього дихання в дівчат молодшого шкільного віку зі складними порушеннями розвитку. 
У дітей зі складними порушеннями розвитку спостерігається порушення фізичного розвитку та функціонально-
го стану серцево-судинної та дихальної системи порівняно з однолітками. Наявність отриманих статистичних 
відмінностейможе бути зумовленою не тільки основним захворюванням, але й сукупністю супутніх захворювань 
соматичних систем, що потребує впровадження спеціальних диференційованих засобів фізкультурно-оздоров-
чих програм для поліпшення фізичного і функціонального стану дітей зі складними порушеннями розвитку. 

Ключові слова: зріст, життєвий індекс, силовий індекс, діти зі складними порушеннями розвитку.

Nataliia LESHCHII,
orcid.org/0000-0002-8843-7156

Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Defectology and Physical Rehabilitation

South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushynsky 
(Odesa, Ukraine) lleschiy@ukr.net

FEATURES OF PHYSICAL AND FUNCTIONAL CONDITION OF CHILDREN 
OF PRIMARY SCHOOL AGE WITH COMPLEX DEVELOPMENTAL DISORDERS

The article is devoted to the problem of studying disorders in the physical and functional condition of children of 
primary school age with complex developmental disorders. The purpose of the study is to substantiate the features 
of physical and functional condition of children with complex developmental disorders compared to healthy peers. 
Research material and its methods: To achieve this goal, the methods of the theoretical level of research were used, the 
methods of the theoretical level of research (analysis, synthesis, induction, deduction), as well as the empirical level of 
research (anthropometric and medical-biological). The study involved 100 children of primary school age with complex 
developmental disorders (intellectual and hearing impairments) and 128 healthy peers. Results. According to the results 
of anthropometric indicators, it was found that girls and boys with complex developmental disorders 7, 8, 9 and 10 years 
do not have statistical differences (p> 0.05) compared with their peers in terms of body length, while in terms of body 
weight and chest circumference significant differences were observed at all ages among both girls and boys. According 
to the results of the analysis of the average values of the Skibinski index, the presence of a satisfactory condition of the 
cardiorespiratory system was established. This is due to the lower resistance of the respiratory center to hypoxia and 
reduced adaptive capacity of the external respiratory system in girls of primary school age with complex developmental 
disorders. Conclusions. In children with complex developmental disorders there is a violation of physical development 
and functional state of the cardiovascular and respiratory systems compared to peers. The presence of the obtained 
statistical differences may be due not only to the underlying disease, but also a set of comorbidities of somatic systems, 
which requires the introduction of special differentiated means of physical culture and health programs to improve the 
physical and functional condition of children with complex developmental disorders.

Key words: height, vital index, strength index, children with complex developmental disorders.
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Постановка проблеми. Відповідно до сучасних 
теоретичних уявлень і емпіричного досвіду серед 
дітей зі складними порушеннями розвитку вио-
кремлюють такі групи: діти із двома вираженими 
психофізичними порушеннями, кожне з яких може 
викликати аномалію розвитку, наприклад, діти, 
які мають порушення слуху в поєднанні з пору-
шеннями інтелектуального розвитку, порушення 
зору в поєднанні з тяжкими системними мовлен-
нєвими порушеннями чи порушеннями інтелекту-
ального розвитку, сліпоглухі та ін.; діти, які мають 
одне істотне психофізичне порушення (провідне)  
і супутнє йому інше порушення, слабко виражене, 
яке обтяжує провідне, наприклад діти з інтелек-
туальними порушеннями в поєднанні з помірним 
зниженням слуху (у таких випадках йдеться про 
«ускладнені» дефекти); діти з множинними пору-
шеннями, у яких є три і більше первинних пору-
шень, виражених різною мірою, які призводять до 
значних відхилень у розвитку дитини, наприклад, 
наявність порушень інтелекту, зору, слуху (Лещій, 
2020: 6). Різний ступінь недосконалості будь-якої 
функціональної системи організму (або декількох 
водночас), що може сполучатися з ураженням моз-
кових структур, обтяжується наявністю вторин-
них відхилень, ускладнюючи загальний алгоритм 
дизонтогенезу, перебіг компенсації і соціальної 
адаптації (Hartman, 2007: 268). 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У процесі аналізу та узагальнення результатів 
сучасних досліджень встановлено, що метою 
наукових пошуків у сфері навчання дітей зі 
складними порушеннями розвитку стало їхнє 
різнобічне психолого-педагогічне та клінічне 
вивчення; виявлення та уточнення типології пору-
шень функцій аналізаторів і відхилень психіч-
ного і фізичного розвитку; вивчення обʼєктивних 
закономірностей виховання і навчання дітей, які 
мають складні порушення; теоретичне обґрун-
тування і розроблення системи комплексного, 
диференційованого спеціально організованого 
процесу навчання і виховання; розроблення нау-
кових засад змісту навчання (програми, навчальні 
плани тощо) та організації фізкультурно-оздо-
ровчої роботи в навчально-реабілітаційних цен-
трах (Лещій, 2020: 243; Lieberman, 2004: 281; 
Umławska, 2006: 2013). Зазначене вище детермі-
нує вивчення особливостей фізичного та функціо- 
нального стану дітей зі складними порушеннями 
розвитку порівняно зі здоровими однолітками.

Мета статті полягає в обґрунтуванні особли-
востей фізичного та функціонального стану дітей 
зі складними порушеннями розвитку порівняно зі 
здоровими однолітками.

Виклад основного матеріалу. Для досягнення 
поставленої мети були використані методи тео-
ретичного рівня дослідження, методи теоретич-
ного рівня дослідження (аналіз, синтез, індукція, 
дедукція), а також емпіричного рівня дослідження 
(антропометричні та медико-біологічні). Під час 
оцінювання фізичного розвитку брали до уваги 
основні антропометричні дані: довжину тіла‚ масу 
тіла та обхват грудної клітини. Проведені дослі-
дження дозволили визначити показники фізичного 
розвитку молодших школярів (таблиця 1 та таблиця 
2). Середньостатистичні показники морфологічних 
параметрів фізичного розвитку обстежуваних учнів 
дозволили нам судити про стан фізичного розвитку 
дітей зі складними порушеннями розвитку різних 
вікових і статевих груп порівняно з їхніми одно-
літками, які не мали складних порушень розвитку. 
Ураховуючи те, що фізичний розвиток є дзеркалом 
структурних і функціональних особливостей орга-
нізму, то він є важливим критерієм для оцінки сома-
тичного здоров`я дітей зі складними порушеннями 
розвитку. За результатами оцінювання антропоме-
тричних показників було встановлено, що дівчата і 
хлопчики зі складними порушеннями розвитку 7, 8, 
9 та 10 років не мають статистичних відмінностей 
(р>0,05) порівняно зі своїми однолітками за показ-
никами довжини тіла, водночас за показниками 
маси тіла та окружності грудної клітки достовірні 
відмінності спостерігалися у всіх вікових періодах 
як серед дівчат, так і серед хлопчиків. 

Результати дослідження функціональних показ-
ників у дівчат молодшого шкільного віку представ-
лено в таблиці 3, а хлопців – в таблиці 4. Показ-
ник життєвого індексу був достовірно кращим у 
7 річних дівчат, що не мали складних порушень 
розвитку порівняно з тими, що мали на 15,37% 
(р<0,001), силового індексу – на 14,11% (р<0,001), 
проби Штанге – на 10,09 с (р<0,001), проби 
Генчі – на 4,98 с (р<0,001), індексу Руф’є – на 6,98 
у.о. (р<0,001), індексу Скібінського – на 3,92 у.о.  
(р<0,001); у 8 річних – на 17,37 % (р<0,001), 
16,91% (р<0,001), 11,21 с (р<0,001), 3,98 с 
(р<0,05), 8,10 у.о. (р<0,001), 6,04 у.о. (р<0,001) від-
повідно; у 9 річних – на 18,37 % (р<0,001), 17,83% 
(р<0,001), 12,10 с (р<0,01), 5,09 с (р<0,05), 6,89 
у.о. (р<0,01), 7,16 у.о. (р<0,001) відповідно; у 10 
річних – на 19,37 % (р<0,001), 18,49% (р<0,001), 
15,98 с (р<0,01), 5,38 с (р<0,05), 6,42 у.о. (р<0,001), 
6,81 у.о. (р<0,001) відповідно.

Отримані знижені показники вищеназваних 
проб у дівчат молодшого шкільного віку свідчили 
про знижені можливості резистентності дихаль-
ного центру до гіпоксії, а також низьку витрива-
лість дихальної системи.
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Із метою визначення функціонального стану 
дихальної та серцево-судинної системи ми про-
водили розрахунок стандартизованих індексів, 
результати яких також подано в таблиці 3. 

Розрахунок стандартизованого індексу Скібін-
ського проводили з метою оцінювання функціо-
нального стану системи зовнішнього дихання, її 
стійкості до гіпоксії та рівня узгодженості функці-
онування з системою кровообігу. За результатами 
аналізу середніх значень індексу Скібінського 
було встановлено наявність задовільного стану 
кардіореспіраторної системи. Це зумовлюється 
меншою резистентністю дихального центру до 
гіпоксії та зниженими адаптаційними можли-
востями системи зовнішнього дихання в дівчат 
молодшого шкільного віку зі складними пору-
шеннями розвитку. 

Частота серцевих скорочень, величини систо-
лічного та артеріального тиску у дівчат молод-
шого шкільного віку зі складними порушеннями 
розвитку знаходилися в межах вікової норми та 
не мали статистичних відмінностей порівняно з їх 
однолітками.

Результати дослідження функціональних показ-
ників у хлопчиків представлені в таблиці 4. Показник  

життєвого індексу був достовірно кращим у 7 річних  
хлопчиків, що не мали складних порушень роз-
витку порівняно з тими, що мали на 15,36 % 
(р<0,001), силового індексу – на 16,11% (р<0,001), 
проби Штанге – на 9,09 с (р<0,001), проби Генчі – 
на 6,98 с (р<0,001), індексу Руф’є – на 7,01 у.о. 
(р<0,001), індексу Скібінського – на 5,66 у.о.  
(р<0,001); у 8 річних – на 17,47 % (р<0,001), 
17,98% (р<0,001), 13,01 с (р<0,001), 3,98 с 
(р<0,01), 8,10 у.о. (р<0,001), 6,04 у.о. (р<0,001) від-
повідно; у 9 річних – на 17,44 % (р<0,001), 15,83% 
(р<0,001), 14,10 с (р<0,01), 5,03 с (р<0,01), 6,89 у.о.  
(р<0,01), 7,15 у.о. (р<0,001) відповідно; у 10 річ-
них – на 18,37 % (р<0,001), 19,49% (р<0,001), 
16,21 с (р<0,001), 5,78 с (р<0,01), 5,42 у.о. (р<0,01), 
6,88 у.о. (р<0,001) відповідно.

Значення систолічного тиску у 7 річних хлоп-
ців зі складними порушеннями розвитку було на 
6,3 мм.рт.ст. (р<0,05) порівняно з однолітками, у 
8 річних – на 9,12 мм.рт.ст. (р<0,01), у 9 річних – 
на 9,9 мм.рт.ст. (р<0,01), у 10 річних – на 9,45 мм.
рт.ст. (р<0,01).

Низькі значення життєвого індексу у хлоп-
чиків молодшого шкільного віку зі складними 
порушеннями розвитку свідчили про наявність 

Таблиця 1
Порівняння антропометричних показників дівчат зі складними порушеннями розвитку 

(група 2) з однолітками (група 1), які не мають складних порушень розвитку (М±m)

Показники

7 років
t - критерій 
Стьюдента

8 років
t - критерій 
Стьюдента

9 років
t - 

критерій 
Стьюдента

10 років
t - 

критерій 
Стьюдента

1 n=18;
2 n=12

1 n=15;
2 n=13

1 n= 16;
2 n=14

1 n=15;
2 n=14

Довжина  тіла 
(м)

1 1,22±0,07 0,21 1,26±0,05 0,38 1,31±0,06 0,89 1,36±0,06 0,24
2 1,20±0,06 р>0,05 1,23±0,06 р>0,05 1,24±0,05 р>0,05 1,34±0,06 р>0,05

Маса тіла (кг) 1 24,22±1,46 2,06 26,91±1,41 2,49 30,93±1,89 2,08 32,10±1,71 2,08
2 20,11±1,38 р<0,05 22,00±1,37 р<0,05 26,10±1,35 р<0,05 27,61±1,34 р<0,05

ОГК (см) 1 63,27±0,50 4,93 65,25±0,45 4,63 67,25±0,60 2,71 71,25±0,70 3,66
2 60,11±0,40 р<0,001 62,13±0,50 р<0,001 65,13±0,50 р<0,05 68,10±0,50 р<0,01

Примітка: n=кількість дівчаток у відповідній групі

Таблиця 2
Порівняння антропометричних показників хлопчиків молодшого шкільного віку зі складними 

порушеннями розвитку (група 2) з однолітками (група 1), які не мають складних порушень розвитку (М±m)

Показники
7 років t - критерій 

Стьюдента

8 років t - критерій 
Стьюдента

9 років t - критерій 
Стьюдента

10 років t - критерій 
Стьюдента1 n=18;

2 n=12
1 n=16;
2 n=13

1 n=17;
2 n=11

1 n=13;
2 n=11

Довжина 
тіла (м)

1 1,22±0,06 0,11 1,26±0,04 0,17 1,32±0,05 0,11 1,36±0,05 0,11
2 1,21±0,06 р>0,05 1,27±0,04 р>0,05 1,31±0,07 р>0,05 1,35±0,07 р>0,05

Маса тіла 
(кг)

1 25,32±1,43 2,21 26,34±1,65 2,13 31,65±1,66 2,44 32,34±1,82 2,11
2 21,11±1,25 р<0,05 21,92±1,25 р<0,05 24,69±2,31 р<0,05 27,07±1,71 р<0,05

ОГК (см) 1 62,27±0,40 3,81 65,10±0,48 3,23 68,60±0,60 4,09 71,60±0,78 3,94
2 60,11±0,40 р<0,01 63,20±0,34 р<0,05 65,40±0,50 р<0,001 68,30±0,30 р<0,01

Примітка: n=кількість хлопчиків у відповідній групі
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Таблиця 3
Порівняння функціональних показників дівчат молодшого шкільного віку зі складними порушеннями 

розвитку (група 2) з однолітками (група 1), які не мають складних порушень розвитку (М±m)

Показники
7 років t - критерій 

Стьюдента

8 років t - критерій 
Стьюдента

9 років t - критерій 
Стьюдента

10 років t - критерій 
Стьюдента1 n=18;

2 n=12
1 n=15;
2 n=13

1 n= 16;
2 n=14

1 n=15;
2 n=14

Життєвий 
індекс (%)

1 55,57±2,07 4,16 59,57±2,17 7,05 62,57±2,07 7,82 65,57±2,07 6,63
2 40,20±3,06 р<0,001 42,20±1,16 р<0,001 44,20±1,11 р<0,001 46,20±2,06 р<0,001

Силовий 
індекс (%)

1 55,22±1,46 7,02 58,91±1,41 8,60 60,93±1,89 7,67 63,10±1,71 8,51
2 41,11±1,38 р<0,001 42,00±1,37 р<0,001 43,10±1,35 р<0,001 44,61±1,34 р<0,001

Проба 
Штанге (с)

1 45,21±1,19 5,67 48,33±1,08 6,84 50,22±2,87 3,92 55,10±2,91 5,08
2 35,12±1,32 р<0,001 37,12±1,23 р<0,001 38,12±1,13 р<0,01 39,12±1,19 р<0,001

Проба  
Генчі (с)

1 17,21±0,82 4,29 18,11±1,76 2,08 20,22±1,54 2,16 21,11±1,74 2,23
2 12,23±0,82 р<0,001 14,13±0,76 р<0,05 15,13±1,77 р<0,05 15,73±1,66 р<0,05

Індекс  
Руфʼє (у.о.)

1 6,23±0,98 4,55 6,11±1,12 4,61 7,12±3,87 3,04 7,13±1,16 3,94
2 13,21±1,18 р<0,001 14,21±1,35 р<0,001 14,01±1,28 р<0,01 13,55±1,14 р<0,001

Індекс 
Скібінського 

(у.о.)

1 12,21±0,79 4,78 13,35±0,17 4,68 15,35±1,17 4,42 15,15±1,15 5,67

2 8,29±0,22 р<0,001 7,31±1,25 р<0,001 8,19±1,12 р<0,001 8,34±0,34 р<0,001
ЧСС 

(за 1 хв.) 1 89,21±5,19 0,01 87,33±5,08 0,06 86,22±4,87 0,03 85,10±3,91 0,01

2 89,34±5,31 р>0,05 87,84±5,82 р>0,05 86,00±4,00 р>0,05 85,12±3,43 р>0,05
АТ (сист.) 1 104,21±3,22 1,36 106,11±3,76 1,45 108,22±4,54 1,21 109,11±3,74 2,58

2 98,11±3,11 р>0,05 99,23±2,87 р>0,05 100,11±4,93 р>0,05 95,12±3,91 р<0,05

АТ (діаст.)
1 66,23±3,98 0,06 66,11±4,12 0,05 67,12±3,87 0,16 68,13±3,16 0,14
2 65,89±3,94 р>0,05 65,79±4,11 р>0,05 66,23±3,91 р>0,05 67,44±3,49 р>0,05

Примітка: 1 – показники дівчат-однолітків, які не мають складних порушень розвитку; 2 – показники дівчат зі складними 
порушеннями розвитку; n=кількість дівчаток у відповідній групі

Таблиця 4
Порівняння функціональних показників хлопчиків молодшого шкільного віку зі складними порушеннями 

розвитку (група 2) з однолітками (група 1), які не мають складних порушень розвитку (М±m)

Показники
7 років t - 

критерій 
Стьюдента

8 років t -  
критерій 

Стьюдента

9 років t - 
критерій 

Стьюдента

10 років t - 
критерій 

Стьюдента
1 n=18;
2 n=12

1 n=16;
2 n=13

1 n= 17;
2 n=11

1 n=13;
2 n=11

Життєвий 
індекс (%)

1 57,56±2,07 4,15 60,57±2,17 7,09 62,67±2,17 6,93 65,57±2,07 6,29
2 42,20±3,06 р<0,001 43,10±1,16 р<0,001 45,23±1,15 р<0,001 47,20±2,06 р<0,001

Силовий 
індекс (%)

1 59,22±1,46 8,01 59,98±1,53 8,75 60,93±1,39 8,19 64,10±1,71 8,97
2 43,11±1,38 р<0,001 42,00±1,37 р<0,001 45,10±1,34 р<0,001 44,61±1,34 р<0,001

Проба 
Штанге (с)

1 42,21±1,19 5,11 47,34±1,08 7,95 52,22±1,17 8,66 55,40±2,91 5,15
2 33,12±1,32 р<0,001 34,32±1,23 р<0,001 38,12±1,13 р<0,001 39,19±1,19 р<0,001

Проба  
Генчі (с)

1 18,21±0,82 6,01 18,11±1,12 2,94 20,22±1,14 3,71 21,41±1,74 3,10
2 11,23±0,82 р<0,001 14,13±0,76 р<0,001 15,19±0,73 р<0,01 15,63±0,66 р<0,01

Індекс  
Руфʼє (у.о.)

1 6,43±0,98 4,57 6,11±1,14 4,66 7,12±1,27 4,82 7,23±1,16 3,63
2 13,44±1,18 р<0,001 14,21±1,31 р<0,001 14,01±0,65 р<0,001 13,15±1,14 р<0,01

0
1 14,21±1,19 4,21 13,35±1,17 4,99 15,35±1,57 4,53 15,25±1,15 5,98
2 8,55±0,62 р<0,001 7,31±0,31 р<0,001 8,20±0,16 р<0,001 8,37±0,14 р<0,001

ЧСС 
(за 1 хв.)

1 88,41±5,19 0,01 86,00±3,27 0,17 85,22±2,73 0,25 83,55±3,71 0,08
2 88,34±5,31 р>0,05 85,12±3,83 р>0,05 84,34±2,13 р>0,05 84,00±4,00 р>0,05

АТ (сист.)
1 105,21±2,21 2,05

р<0,05
107,23±2,21 2,84

р<0,01
108,00±2,41 2,91

р<0,01
108,99±2,16 2,75

р<0,052 98,91±2,17 98,12±2,31 98,10±2,39 99,54±2,44

АТ (діаст.)
1 67,23±3,95 0,22 68,10±3,13 0,42 69,20±2,41 1,03 70,12±2,35 1,40
2 65,99±3,91 р>0,05 66,12±3,40 р>0,05 65,21±3,01 р>0,05 65,00±2,80 р>0,05

Примітка: 1 – показники хлопчиків-однолітків, які не мають складних порушень розвитку; 2 – показники хлопчиків зі 
складними порушеннями розвитку; n=кількість хлопчиків у відповідній групі
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щадного типу дихання, низькою амплітудою 
рухів грудної клітки, а також недостатньо тре-
нованою дихальною мускулатурою, що потребує 
включення в технологію фізкультурно-оздоровчої 
роботи спеціальних дихальних вправ, спрямова-
них на поліпшення функціонального стану сис-
теми зовнішнього дихання. 

Середні значення показників індексу Скібін-
ського та Руф’є є незадовільними та свідчили 
про недостатність функціональних можливостей 
органів дихання та кровообігу, а отже, й про зни-
ження стійкості до розвитку гіпоксичних станів у 
хлопчиків зі складними порушеннями розвитку. 

Висновки. Таким чином, аналіз отриманих 
даних свідчить про те, що в дітей зі складними 

порушеннями розвитку спостерігається пору-
шення фізичного розвитку та функціонального 
стану серцево-судинної та дихальної системи 
порівняно з однолітками. Наявність отриманих 
статистичних відмінностейможе бути зумовлено 
не тільки основним захворюванням, але й сукуп-
ністю супутніх захворювань соматичних систем, 
що потребує впровадження спеціальних диферен-
ційованих засобів фізкультурно-оздоровчих про-
грам для поліпшення фізичного і функціонального 
стану дітей зі складними порушеннями розвитку. 

Перспективи подальших досліджень  
передбачають визначення особливостей психо-
емоціонального стану дітей зі складними пору-
шеннями розвитку.
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ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ 
ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИХ ЦЕНТРІВ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ

У статті представлено досвід підвищення професійної компетентності фахівців інклюзивно-ресурсних цен-
трів у Харківській області в умовах післядипломної освіти. 

У 2019 році Ресурсний центр з підтримки інклюзивної освіти КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», від-
повідно до завдань Центру, здійснив аналіз методичного й аналітичного забезпечення діяльності інклюзивно-ресурс-
них центрів, забезпечення навчання та підвищення кваліфікації педагогічних працівників ІРЦ, закладів освіти щодо 
навчання дітей з особливими освітніми потребами і спланував роботу з різними категоріями педагогічних працівників.

З 2020 року Ресурсний центр з підтримки інклюзивної освіти постійно спрямовує свою роботу на пошук ефек-
тивних методичних підходів, що забезпечують підвищення якості інклюзивної освіти в регіоні. Під час методич-
ного марафону «Інклюзивна освіта: крокуємо разом» проводилися різні заходи для різних категорій педагогічних 
працівників: методичні семінари, тренінги, вебінари. 

У 2021 році основними цілями методичної роботи визначено такі: систематичне вдосконалювання обсте-
ження, знання методики роботи з дітьми за різними нозологіями; підвищення педагогічної майстерності педа-
гогів щодо розроблення нових ефективних методів організації та проведення комплексної психолого-педагогічної 
оцінки розвитку дитини з ООП; узагальнення й поширення передового досвіду корекційного навчання. 

Також було сплановано адресні заходи: пролонговано школи для всіх категорій фахівців інклюзивно-ресурс-
них центрів: 1) школа практичного психолога ІРЦ «Психологічні аспекти становлення та розвитку дитини з 
особливими освітніми потребами», 2) школа вчителя-дефектолога ІРЦ «Корекційна спрямованість супроводу 
дитини з порушеннями інтелектуального розвитку», 3) школа вчителя-логопеда ІРЦ «Професійна компетент-
ність учителя-логопеда в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами», 4) школа вчителя-реабілітолога 
ІРЦ «Комплексна реабілітація дітей з порушеннями психофізичного розвитку».

Ключові слова: компетентність, професійна компетентність, інклюзивно-ресурсний центр, фахівці 
інклюзивно-ресурсних центрів, післядипломна освіта, підвищення кваліфікації.
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APPROACHES TO DEVELOPMENT SPECIALISTS OF INCLUSION-RESOURCE 
CENTRES’ PROFESSIONAL COMPETENCE IN POSTGRADUATE EDUCATION

The article presents the experience of improving the professional competence of specialists of inclusive resource 
centers in Kharkiv region in terms of postgraduate education.

In 2019, the Resource Center for Support of Inclusive Education in “Kharkiv Academy of Postgraduate Education” 
in accordance with the tasks of the Center conducted an analysis of methodological and analytical support of inclusive 
resource centers, training and retraining of IRC teachers, educational institutions for children with special educational 
needs and planned to work with different categories of teachers.

Since 2020, the Resource Center for Support of Inclusive Education is constantly focusing its work on finding effective 
methodological approaches to improve the quality of inclusive education in the region. During the methodical marathon 
“Inclusive education: walking together” various events were held for different categories of teachers: methodical 
seminars, workshops, webinars.

In 2021 the main goals of methodical work are defined: systematic improvement of inspection, knowledge of methods 
of work with children on various nosologies; improving the pedagogical skills of teachers to develop new effective methods 
of organizing and conducting a comprehensive psychological and pedagogical assessment of the development of a child 
with SEN; generalization and dissemination of best practices of correctional training.

Targeted events were also planned – extended schools for all categories of specialists of inclusive resource centers: 
1) School of IRC practical psychologist “Psychological aspects of formation and development of a child with special 
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educational needs”, 2) School of IRC teacher-defectologist “Corrective orientation of accompanying a child with 
disabilities’ intellectual development”, 3) School of IRC teacher-speech therapist “Professional competence of teacher-
speech therapist in working with children with special educational needs”, 4) School of IRC teacher-rehabilitologist 
“Comprehensive rehabilitation of children with mental and physical disabilities”.

Key words: competence, professional competence, inclusion-resource centre, specialists of inclusion-resource centers, 
postgraduate education, professional training.

Постановка проблеми. Інноваційні зміни в 
Україні, поява нових моделей формування інклю-
зивної компетентності фахівців інклюзивно-
ресурсних центрів – усе це об’єктивно вимагає 
нових підходів до підвищення кваліфікації педа-
гогічних кадрів. Для вдалої реалізації інклюзив-
ного складника освітньої реформи Україна потре-
бує кваліфікованих і професійних фахівців для 
роботи в інклюзивно-ресурсних центрах. 

Актуальною проблемою закладів післядиплом-
ної освіти є формування відповідних компетент-
ностей фахівців інклюзивно-ресурсних центрів, 
педагогів закладів освіти щодо роботи з дітьми 
з особливими освітніми потребами, керівників 
закладів освіти щодо створення універсального 
дизайну та інклюзивного освітнього середовища.

Саме тому методологічна та методична під-
тримка педагогічних працівників, які впрова-
джують інклюзивну освіту, підвищення їхньої 
компетентності щодо роботи в умовах інклюзив-
ного закладу освіти, в умовах інклюзивно-ресурс-
ного центру стала одним із пріоритетних напря-
мів діяльності Харківської академії неперервної 
освіти, що реалізується за декількома векторами: 
участь педагогів в обласному освітньому про-
єкті «Розвиток інклюзивної освіти в Харківській 
області» (2017–2020), Школах, стартапах, педа-
гогічних майстернях, тимчасових мобільних 
творчих колективах, семінарах (вебінарах); попу-
ляризація інклюзивного навчання на курсах під-
вищення кваліфікації; адресна допомога педаго-
гам з актуальних питань.

Разом із тим існує проблема підготовки фахівців 
інклюзивно-ресурсних центрів до якісного прове-
дення комплексної психолого-педагогічної оцінки, 
педагогічних працівників до ефективності впрова-
дження технологій інклюзивного навчання в роботі 
з дітьми з особливими освітніми потребами. 

Аналіз досліджень. Різноманітні аспекти 
діяльності інклюзивно-ресурсних центрів відоб-
ражено в розвідках (Організаційно-методичні 
засади діяльності інклюзивно-ресурсних центрів, 
2018; Сафін, 2020; Софій, 2015; Шляхи співпраці 
інклюзивно-ресурсних центрів та батьків дітей 
з особливими освітніми потребами, 2019). Спе-
цифіку роботи фахівців інклюзивно-ресурсних 
центрів представлено в дослідженнях Т. Блонової 
(Блонова, 2019), О. Воротинцевої (Воротинцева, 

2019), О. Сафіна (Сафін, 2020) та інших. Проте, 
як свідчить аналіз наукових праць, нині бракує 
таких, що присвячені розвитку професійної ком-
петентності фахівців інклюзивно-ресурсних цен-
трів в умовах післядипломної освіти.

Мета статті полягає в представленні досвіду 
підвищення професійної компетентності фахів-
ців інклюзивно-ресурсних центрів у Харківській 
області в умовах післядипломної освіти.

Виклад основного матеріалу. Фахівцям 
інклюзивно-ресурсних центрів необхідно сфо-
кусувати свою увагу не тільки на діагностиці, а 
й більшою мірою на розробці рекомендацій від-
повідно до проведеної діагностики. Найважливі-
шим завданням стає необхідність визначити, за 
яких умов дитина з виявленою структурою роз-
витку зможе реалізувати свій потенціал розвитку, 
будучи включеною в освітній простір закладу.

З огляду на важливість організації та проведення 
комплексної психолого-педагогічної оцінки роз-
витку дитини з особливими освітніми потребами, 
актуальним є постійне підвищення компетентності 
фахівців інклюзивно-ресурсних центрів щодо 
надання рекомендацій відповідно до проведеної діа-
гностики, використання в практиці роботи нових 
технологій діагностики та корекції порушень. 

Так, у 2019 році Ресурсний центр з підтримки 
інклюзивної освіти КВНЗ «Харківська академія 
неперервної освіти», відповідно до завдань Цен-
тру, здійснив аналіз методичного й аналітичного 
забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних 
центрів, забезпечення навчання та підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників інклю-
зивно-ресурсних центрів, закладів освіти щодо 
навчання дітей з особливими освітніми потре-
бами і спланував роботу з такими категоріями 
педагогічних працівників: методистами районних 
(міських) методичних кабінетів, які здійснюють 
методичний супровід інклюзивної освіти, дирек-
торами й фахівцями інклюзивно-ресурсних цен-
трів, керівниками закладів дошкільної та загаль-
ної середньої освіти з інклюзивним навчанням, 
учителями початкової школи, які працюють в 
інклюзивних класах, асистентами вчителів закла-
дів загальної середньої освіти, педагогічними 
працівниками (учителями-предметниками, прак-
тичними психологами, соціальними педагогами, 
корекційними педагогами) закладів дошкільної та 
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загальної середньої освіти з інклюзивним навчан-
ням, які надають освітні, психолого-педагогічні 
й корекційно-розвиткові послуги дітям з особли-
вими освітніми потребами.

Для впровадження уніфікованого сучасного 
підходу до оцінки особливих освітніх потреб усі 
інклюзивно-ресурсні центри Харкова та Харків-
ської області забезпечені комплектами сучасних 
діагностичних методик. Це методика розладів 
аутистичного спектра «CASD», методика діагнос-
тики розладу дефіциту уваги та гіперактивності 
«Conners-3», методика для тестування невербаль-
ного інтелекту й когнітивних здібностей «Leiter-3», 
методика для тестування вербального інтелекту й 
когнітивних здібностей «WISC-IV-шкала інтелекту 
Векслера для дітей», методика індивідуалізованого 
психоосвітнього оцінювання дітей із розладами 
аутистичного спектра «РЕР-3». Такі методики 
дають змогу оцінити невербальний і вербальний 
інтелект дитини, сприйняття й мислення, швид-
кість обробки інформації, робочу пам’ять і функці-
онування нейропсихологічних процесів, що лежать 
у його основі, здатні діагностувати як розумову від-
сталість, так й обдарованість, забезпечують оцінку 
IQ, оцінку сильних і слабких сторін дитини, які 
можуть бути враховані при складанні індивідуаль-
ного плану навчання, визначають рівень розвитку 
навичок дитини, оцінюють здібності й потенціал 
дитини, а також набуті знання та навички. Прак-
тичні психологи мають можливість проводити такі 
тести з дитиною, яка не вміє читати й писати чи 
не промовляє деякі літери. Для проведення якісної 
оцінки 42 практичні психологи інклюзивно-ресурс-
них центрів пройшли навчання за програмою 
«Користування психодіагностичними методиками 
WISC-IV, leiter-3, Conners-3, PEP-3 та CASD».

У 2020 році Ресурсний центр з підтримки 
інклюзивної освіти постійно спрямовує свою 
роботу на пошук ефективних методичних підхо-
дів, що забезпечують підвищення якості інклю-
зивної освіти в регіоні.

Під час методичного марафону «Інклюзивна 
освіта: крокуємо разом» (5 заходів) проводилися 
різні заходи для різних категорій педагогічних 
працівників:

1. Методичний семінар «Організація інклю-
зивного навчання дітей з особливими освіт-
німи потребами в умовах закладів дошкільної та 
загальної середньої освіти» (для методистів Р(М, 
ОТГ)МК(Ц), які здійснюють супровід інклюзив-
ної освіти).

2. Тренінг «Комплексна психолого-педагогічна 
оцінка розвитку дитини з особливими освітніми 
потребами: професійний підхід» (для директорів ІРЦ).

3. Вебінар «Особливості навчання дітей з осо-
бливими освітніми потребами предметів матема-
тично-природничого циклу» (для вчителів-пред-
метників, що працюють в інклюзивних класах).

4. Вебінар «Психологічний супровід і соці-
альний патронаж дітей з особливими освітніми 
потребами» (для працівників психологічної 
служби закладів освіти).

5. Науково-методичний семінар «Організація 
роботи команди психолого-педагогічного супро-
воду дитини з особливими освітніми потребами 
в умовах закладу дошкільної освіти» (для завіду-
вачі, вихователів-методистів закладів дошкільної 
освіти з інклюзивною формою навчання).

Усього педагогів-учасників методичного мара-
фону – 341 особа.

Для забезпечення ефективної роботи фахівців 
інклюзивно-ресурсних центрів була спланована 
Школа фахівця інклюзивно-ресурсного центру 
«Методичні аспекти діяльності фахівця інклю-
зивно-ресурсного центру в умовах упровадження 
інклюзивної освіти» для вчителів-логопедів і вчи-
телів-дефектологів. Протягом року проведено таке:

1) методичний семінар «Організація комп-
лексної оцінки та супроводу дитини з особли-
вими освітніми потребами в умовах інклюзивно-
ресурсного центру», 

2) онлайн семінар-практикум «Психолого-
педагогічні умови організації корекційно-роз-
виткової роботи з дітьми, які мають особливості 
психофізичного розвитку», 

3) інтерактивне онлайн-спілкування «Співп-
раця фахівця Інклюзивно-ресурсного центру з 
командою психолого-педагогічного супроводу 
дитини з особливими освітніми потребами»,

4) науково-методичний онлайн-семінар «Вико-
ристання МКФ як сучасного індивідуального під-
ходу до визначення особливих освітніх потреб».

Ресурсний центр з підтримки інклюзивної 
освіти провів низку науково-методичних і прак-
тико-орієнтованих заходів для педагогів області.

Асистенти вчителів підвищували свою компе-
тентність під час участі в науково-методичному 
семінарі «Організація інклюзивного навчання 
дітей з особливими освітніми потребами в умовах 
Концепції «Нова українська школа» для асистен-
тів учителів.

Для вчителів початкової школи та практичних 
психологів закладів загальної середньої освіти 
з інклюзивним навчанням у межах стартапу 
«Інклюзивна технологія «Коло друзів» відбувся 
науково-методичний семінар «Перші кроки щодо 
запровадження технології «Коло друзів» в умовах 
реалізації Концепції «Нова українська школа».
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Ресурсним центром з підтримки інклюзивної 
освіти спільно з Центром практичної психології, 
соціальної роботи та здорового способу життя 
КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» 
сплановано роботу методичного кластера «Мето-
дичні та психологічні аспекти інклюзивної освіти 
в умовах НУШ» для методистів з психологічної 
служби та інклюзивної освіти.

Проведено два заходи в межах цього Методич-
ного кластера: он-лайн практикум «Особливості 
співпраці методиста з фахівцями ІРЦ», он-лайн семі-
нар-практикум «Аспекти методичного супроводу 
закладів освіти з інклюзивною формою навчання». 

Загалом у методичних заходах Центру взяли 
участь 1032 педагогічні працівники.

У 2021 році основними цілями методичної 
роботи визначено таке: систематичне вдоскона-
лювання обстеження, знання методики роботи з 
дітьми за різними нозологіями; підвищення педа-
гогічної майстерності педагогів щодо розроблення 
нових ефективних методів організації та прове-
дення комплексної психолого-педагогічної оцінки 
розвитку дитини з ООП; узагальнення й поши-
рення передового досвіду корекційного навчання. 

Актуальними залишаються такі положення, на 
яких ґрунтується подальша діяльність:

1. Для фахівця ІРЦ професійні знання – це не 
лише знання свого напряму діяльності, володіння 
методами та інструментами обстеження, а й воло-
діння педагогічними технологіями, методами та 
прийомами навчання. Для цього він має володіти 
відповідними методами, спрямованими на активі-
зацію своєї професійної діяльності й підвищення 
своєї компетенції.

2. Ефективність корекційно-розвиткової 
роботи в умовах інклюзивного навчання перебу-
ває в прямій залежності від рівня педагогічної та 
методичної майстерності педагога. З одного боку, 
особливість педагогічної діяльності, пов’язаної 
зі специфікою дитини з особливими освітніми 
потребами, її  особистістю, постійна мінливість 
педагогічних ситуацій не дають змоги педагогу 
використовувати якусь одну, раз і назавжди засво-
єну систему дій; з іншого – при розробці методо-
логічних основ оптимізації освітнього процесу 
виникає проблема співвідношення творчості 
педагога й певного алгоритму дій, які педагогу 
потрібно постійно здійснювати.

3. Не процес навчання правильно формує осо-
бистість, а лише систематичний і комплексний 
вплив багатьох чинників. Тільки професійно 
підготовлені фахівці можуть мати корекцій-
ний вплив на дитину. Педагоги, які працюють 
із такими дітьми, не тільки повинні досконало 

володіти методиками викладання предметів, а й 
обов’язково мати ґрунтовні знання з психіатрії, 
спеціальної психології, невропатології, логопедії, 
анатомії, щоб розуміти наслідки та причини від-
хилень у дитини. 

4. Методична культура педагога формується на 
основі володіння ним педагогічними технологі-
ями, методами й формами, прийомами навчання 
та корекційного навчання, а також уміннями 
визначати конкретні педагогічні завдання, розро-
бляти індивідуальну програму розвитку, плану-
вати й проводити корекційні заняття, управляти 
навчально-пізнавальною діяльністю дітей з осо-
бливими освітніми потребами. 

5. Вирішення широкого кола нових завдань 
інклюзивної освіти вимагає перебудови всієї системи 
підвищення кваліфікації в закладах післядипломної 
освіти, а саме: у програми курсів підвищення квалі-
фікації були включені нові модулі, які складаються зі 
спеціальних тем, що допоможуть забезпечити готов-
ність педагога до широкої партнерської взаємодії та 
творчої співпраці в команді супроводу дитини з осо-
бливими освітніми потребами. 

6. Підготовка педагогів для роботи з дітьми з 
особливими освітніми потребами проводиться з 
урахуванням кращих технологій навчання й від-
повідає рівню наукових і практичних досягнень. 
В умовах дистанційної освіти розглядаються нові 
підходи до організації роботи з дітьми з особли-
вими освітніми потребами, надання корекційно-
розвиткових послуг із використанням різноманіт-
них інформаційних технологій. 

7. Системні зміни освіти, яких потребує впро-
вадження інклюзивного навчання, стають можли-
вими за умови, якщо будуть підготовлені компе-
тентні фахівці. Відповідно до покладених завдань, 
ресурсні центри з підтримки інклюзивної освіти 
здійснюють підвищення професійної компетент-
ності педагогічних працівників ІРЦ шляхом орга-
нізації та проведення тренінгів, семінарів, вебіна-
рів, надають консультативно-методичну допомогу 
з питань навчання дітей з ООП керівникам і педа-
гогічним працівникам ІРЦ. 

8. Післядипломна освіта в умовах розвитку 
інклюзивної освіти покликана виконувати розви-
вальну функцію, сприяти включенню механізмів 
саморозвитку й самовдосконалення педагогів. Для 
реалізації цієї функції в системі післядипломної 
освіти, підвищення кваліфікації в закладах після-
дипломної освіти необхідна адресна спрямованість 
її змісту, який забезпечить педагогів методичними 
матеріалами, що зумовлює актуальність проблеми 
оновлення системи післядипломної освіти на кур-
сах підвищення кваліфікації педагогів на науково-

Лященко В. Підходи до розвитку професійної компетентності фахівців інклюзивно-ресурсних центрів...
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методичному рівні, програм підвищення кваліфі-
кації в закладах післядипломної освіти.

9. Суспільна потреба спонукає сучасний 
інклюзивний заклад, сучасного педагога до 
пошуку нових педагогічних ідей і технологій, до 
поширення та запровадження передового педаго-
гічного досвіду. Треба зазначити, що сьогодні під 
новим у педагогіці варто розуміти не лише ідеї, 
методи, технології, які ще не використовували, а 
й увесь комплекс елементів, зокрема окремі еле-
менти освітньо-виховного процесу, котрі мають 
у собі прогресивні засади, дають змогу ефектив-
ніше вирішувати комплексне завдання розвитку й 
саморозвитку творчої особистості кожної дитини.

У 2021 році заплановано та проведено таке:
1) науково-практичний семінар «Про особливості 

створення безпечного інклюзивного середовища 
в освітньому окрузі й опорному закладі загальної 
середньої освіти» в межах Школи опорного закладу 
загальної середньої освіти для директорів опорних 
закладів загальної середньої освіти,

2) вебінари для педагогічних працівників: 
«Аспекти корекційної роботи з дітьми з ООП 
в умовах інклюзивної освіти», «Особливості 
навчання дітей із синдромом Дауна».

З метою підвищення компетенції педагогів 
інклюзивно-ресурсних центрів Ресурсним цен-
тром з підтримки інклюзивної освіти спільно із 
секцією спеціальної та інклюзивної освіти сплано-
вано адресні заходи – пролонговано школи для всіх 
категорій фахівців інклюзивно-ресурсних центрів 
(усього 16 годин; 4 заняття по 4 години), а саме:

1) школа практичного психолога інклюзивно-
ресурсного центру «Психологічні аспекти станов-

лення та розвитку дитини з особливими освітніми 
потребами»,

2) школа вчителя-дефектолога інклюзивно-
ресурсного центру «Корекційна спрямованість 
супроводу дитини з порушеннями інтелектуаль-
ного розвитку»,

3) школа вчителя-логопеда інклюзивно-
ресурсного центру «Професійна компетентність 
учителя-логопеда в роботі з дітьми з особливими 
освітніми потребами»,

4) школа вчителя-реабілітолога інклюзивно-
ресурсного центру «Комплексна реабілітація 
дітей з порушеннями психофізичного розвитку». 

У зв’язку з недостатньою компетентністю 
асистентів вихователів закладів дошкільної 
освіти сплановано діяльність пролонгованої 
школи асистента вихователя закладу дошкільної 
освіти «Організаційно-методичні засади діяль-
ності асистента вихователя закладу дошкільної 
освіти» центрів (усього 16 годин; 4 заняття по 
4 години).

Висновки. Усе сказане вище дало змогу дійти 
висновків, що фахівці інклюзивно-ресурсних цен-
трів – це нова категорія педагогічних працівників, 
яка потребує впровадження підходів до підвищення 
кваліфікації. Так, Ресурсним центром з підтримки 
інклюзивної освіти спільно із секцією спеціальної 
та інклюзивної освіти КВНЗ «Харківська академія 
неперервної освіти» систематично здійснюється 
ця діяльність: проводяться марафони, науково-
методичні семінари, вебінари, тренінги, он-лайн 
спілкування, методичний кластер, адресні заходи – 
пролонговано школи для всіх категорій фахівців 
інклюзивно-ресурсних центрів.
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ГЕНЕЗИС ПОНЯТТЄВОГО АПАРАТУ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ 
У ДОСЛІДЖЕННЯХ ЗАРУБІЖНИХ І ВІТЧИЗНЯНИХ НАУКОВЦІВ

У статті розглянуто і проаналізовано підходи зарубіжних і вітчизняних дослідників щодо визначення та змісто-
вого наповнення понять «компетентність» і «компетенція» у рамках компетентнісного підходу. Автором наголоше-
но на тому, що компетентнісний підхід є одним із провідних напрямів удосконалення системи загальної середньої осві-
ти в Україні, а його реалізацію проголошено головним орієнтиром для здійснення змін у державній освітній системі.

Розглянуто етапи формування і становлення компетентнісного підходу в освіті та причини переходу від 
знаннєвої освітньої моделі до компетентнісно орієнтованої. Така модель визначає пріоритетним не систему 
знань, умінь і навичок учня, а вміння їх застосовувати у різних життєвих ситуацій, тобто основним освітнім 
результатом має стати набір ключових компетентностей у різних сферах діяльності.

Автором виконано порівняльний аналіз термінів «компетентність» і «компетенція» на основі різних дефі-
ніцій у психолого-педагогічній літературі й доведено, що серед науковців немає єдиного підходу до визначення 
цих понять, які є близькими за змістом і доволі часто ототожнюються, проте їх необхідно розмежовувати. 
Одними науковцями та методистами, переважно зарубіжними, терміни «компетентність» і «компетенція» 
вважаються синонімічними, іншими, переважно вітчизняними, – різними за своїм змістом. Запропоновано ком-
петенцію розглядати як сукупність якостей, якими повинна володіти людина для плідної діяльності у певній 
галузі, а компетентність – як особистісну якість або сукупність якостей, що вже реалізувалися, тобто воло-
діння певною компетенцією. Отже, компетентність є більш широким поняттям.

До перспективних напрямів подальших досліджень автором віднесено визначення змісту системи понять, що 
входять до ключових компетентностей, зокрема природничо-наукової компетентності.

Ключові слова: компетентнісний підхід, компетентність, компетенція, порівняльний аналіз.
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GENESIS OF THE CONCEPTUAL APPARATUS OF THE COMPETENCY 
APPROACH IN RESEARCH OF FOREIGN AND DOMESTIC SCIENTISTS

The article considers and analyzes the approaches of foreign and domestic researchers to the definition and content 
of the concepts of “competency” and “competence” within the competency approach. The author emphasizes that the 
competency approach is one of the leading areas of improving the system of general secondary education in Ukraine, and 
its implementation is declared the main reference point for change in the state education system.

The stages of formation and becoming of the competency approach in education and the reasons for the transition 
from the knowledge educational model to the competency-oriented one are considered. Such a model does not prioritize 
the system of knowledge, skills and abilities of the student, but the ability to apply them in different life situations, i.e. the 
main educational result should be a set of key competencies in different areas of activity.

The author performed a comparative analysis of the terms “competency” and “competence” on the basis of different 
definitions in the psychological and pedagogical literature, and proved that in the scientific literature there is no single 
approach to the definition of these concepts. They are similar in content and are often identified, but they must be distinguished. 
Some scientists and methodologists, mostly foreign, consider the terms “competency” and “competence” to be synonymous, 
others, mostly domestic, different in meaning. It is suggested that competence should be considered as a set of qualities that 
a person should possess for productive activity in a certain field, and competency – as a personal quality or a set of qualities 
that have already been realized, i.e. possession of a certain competence. So competency is a broader concept.

Among the promising areas of further research, the author includes the definition of the content of the system of 
concepts included in the key competencies, in particular natural science competency.

Key words: competency approach, competency, competence, comparative analysis.
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Макєєв С. Генезис поняттєвого апарату компетентнісного підходу у дослідженнях зарубіжних і вітчизняних науковців

Постановка проблеми. Сучасна державна 
освітня політика й інноваційні зміни в освітній 
галузі України, спрямовані на інтеграцію зі світо-
вими стандартами, стимулюють потребу суспіль-
ства у активних, творчих і діяльних громадянах, 
здатних до успішної професійної діяльності, жит-
тєвої самореалізації та самовдосконалення про-
тягом життя. Метою освітнього процесу стає не 
просто надання учням суми знань, умінь і нави-
чок, а й формування у них певних компетентнос-
тей як загальних здатностей, що ґрунтуються на 
знаннях, здібностях, досвіді та цінностях, одержа-
них через навчання.

Компетентнісний підхід визначається сьогодні 
одним із провідних напрямів удосконалення сис-
теми загальної середньої освіти в Україні. У норма-
тивно-правових актах, які регламентують освітню 
політику України (таких як Національна доктрина 
розвитку освіти, Концепція Нової української школи 
(НУШ), Закон України «Про освіту», Державний 
стандарт базової середньої освіти тощо), реалізацію 
компетентнісного підходу проголошено визначаль-
ним орієнтиром для здійснення змін у державній 
освітній системі. Одними із ключових компонентів 
Нової української школи є зміст освіти, заснований 
на формуванні компетентностей, потрібних для 
успішної самореалізації у суспільстві, та структура 
школи, яка дає змогу добре засвоїти новий зміст і 
набути компетентності для життя.

Аналіз досліджень. Теоретичні аспекти ком-
петентнісного підходу в освіті розроблені та пред-
ставлені у працях зарубіжних учених R. Bader, 
J. Delors, D. Elkind, W. Hutmacher, J. Konstant, 
D. Mertens, U. Moser, J. Raven, D. Rychen, 
L. Salganik, E. Shelton, J. Spector та ін. Світовий 
досвід упровадження компетентнісного підходу в 
освіту, проблеми його застосування, етапи станов-
лення компетентнісно орієнтованої освіти висвіт-
лені у наукових розвідках Л. Антонюк, Н. Василь-
кової, Д. Ільницького, І. Кулаги, В. Турчанінової.

Українські перспективи компетентнісного 
підходу в освіті досліджували І. Бех, Н. Бібік, 
Л. Ващенко, С. Клепко, О. Локшина, В. Луговий, 
О. Овчарук, Л. Паращенко, О. Пометун, О. Сав-
ченко, С. Трубачева та ін. Теоретичному аналізу 
понять «компетенція» та «компетентність», їх 
порівнянню, визначенню спільних і відмінних 
рис присвячено публікації М. Голованя, Б. Груди-
ніна, С. Лейко, А. Твердохліб.

Однак питання походження компетентнісного 
підходу в освіті та його термінології ще потребує 
свого узагальнення.

Мета статті – розглянути ґенезу компетент-
нісного підходу у педагогічній науці та проаналі-

зувати його поняттєвий апарат, зокрема поняття 
«компетенція» та «компетентність».

Виклад основного матеріалу. Державним 
стандартом базової середньої освіти компетент-
нісний підхід визначається як спрямованість 
навчально-виховного процесу на досягнення 
результатів, якими є ієрархічно підпорядковані 
ключова, загальнопредметна і предметна (галу-
зева) компетентності (Про деякі питання дер-
жавних стандартів повної загальної середньої 
освіти, 2020). Результатом такого процесу буде 
формування загальної компетентності людини, 
що є сукупністю вищезазначених компетентнос-
тей, інтегрованою характеристикою особистості, 
яка формується у процесі навчання і складається 
зі знань, умінь, ставлень, досвіду діяльності та 
поведінкових моделей особистості (Овчарук, 
2004; Пометун, 2004).

Компетентнісний підхід акцентує увагу на 
здатності застосовувати здобуті знання і, на думку 
науковців (Гуцан, 2013; Романчук, 2018), визна-
чає пріоритетним не суму знань учня, а вміння 
розв’язувати проблеми, що виникають за певних 
ситуацій: у пізнанні та поясненні явищ довкілля; 
під час засвоєння сучасних технологій; у вза-
єминах із людьми, в етичних нормах; у практич-
ному житті; в естетичній оцінці; при виборі про-
фесії й оцінюванні своєї готовності до навчання; 
розв’язувати проблеми самовизначення.

Із дидактичних позицій компетентнісний під-
хід виступає як принцип реорганізації змісту і 
процесу для досягнення цілей та оцінюється як 
основний освітній результат, яким має стати не 
система знань, умінь і навичок, а набір ключових 
компетентностей в інтелектуальній, комунікатив-
ній, інформаційній, соціальній та інших сферах 
(Паламар, 2018: 271).

Упровадження компетентнісного підходу змі-
щує увагу зі знаннєвої освітньої моделі на ком-
петентнісну. Причинами такого зсуву, на думку 
Н. Бібік, є надлишковість знань, їх розірваність, 
слабкий зв’язок із дійсністю та потребами прак-
тики. Компетентнісний підхід дозволяє подолати 
неузгодженість між складом та актуальністю 
змісту освіти (Бібік, 2013: 26).

Компетентнісно орієнтована освіта почала 
формуватися у 70-х рр. XX ст. у США. Система 
освіти країн Західної Європи була орієнтована на 
задоволення потреби промислового виробництва 
у кваліфікованих спеціалістах. З розвитком науки 
та техніки постіндустріальне суспільство зіштов-
хнулося із проблемою нестачі фахівців, здатних 
швидко адаптуватися до змін і вдосконалювати 
свої знання. Саме це стало причиною переходу 
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європейської освіти на компетентнісний підхід 
(Красільнікова, 2018: 149).

Дослідники (Антонюк, Василькова, Ільниць-
кий, 2016) виділяють три етапи становлення 
компетентнісного підходу в освіті. Перший етап 
припадає на 60–70-ті рр. ХХ ст. і пов’язаний із 
введенням у науковий апарат категорії «компетен-
ція», а також зі створенням передумов для вио-
кремлення поняття «компетентність».

У 1970–1990-х рр., на другому етапі, категорії 
«компетенція» та «компетентність» починають 
використовувати у теорії та практиці вивчення 
іноземних мов. Значна увага приділяється роз-
робці змісту понять «соціальні компетенції» та 
«соціальна компетентність». Для цього етапу 
характерним є не лише дослідження самих ком-
петенцій, а й намагання організувати навчання 
таким чином, щоб формування компетенцій стало 
кінцевим результатом процесу навчання.

Третій етап становлення компетентнісного 
підходу в освіті (з 1990 р.) характеризується про-
цесом його інтеграції в національні освітні сис-
теми, а також упровадженням цього підходу у 
рамках Болонського процесу. У цей час провідні 
міжнародні організації, зокрема ЮНЕСКО, ЮНІ-
СЕФ, ПРООН, Рада Європи, Організація еконо-
мічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), 
виявили значний інтерес до запровадження ком-
петентнісного підходу в освіту. ОЕСР і Рада 
Європи проводили дослідження цієї проблема-
тики та намагалися спрямовувати свою діяльність 
на запровадження компетентностей у зміст освіти.

На цьому етапі з’являється розуміння компе-
тентностей як очікуваного результату освіти у 
загальноєвропейських документах, зокрема у мате-
ріалах ЮНЕСКО, визначення основних ключових 
компетентностей (Клепко, 2006; Луговий, 2010).

Розкриття сутності компетентнісного підходу 
в освіті потребує аналізу ключових понять «ком-
петентність» і «компетенція». Слід зазначити, 
що дотепер у науковій літературі немає єдиного 
підходу до визначення цих понять. Одні науковці 
терміни «компетентність» і «компетенція» вважа-
ють синонімами, інші – чітко розмежовують.

Термін «компетентність» увійшов у науковий 
обіг у 60-х рр. ХХ ст. У США, Великій Британії та 
Німеччині вже використовувалося поняття «компе-
тентнісна освіта», яке трактувалося як досягнення 
певного освітнього результату. У словнику іншо-
мовних слів «компетентність» (лат. «competо» – 
домагаюся, відповідаю, підходжу) визначена як обі-
знаність, поінформованість, авторитетність (Лейко, 
2013: 130; Твердохліб, 2016: 90). Це поняття не зво-
диться тільки до знань, умінь і навичок, а належить 

до сфери якостей особистості. Науковці вважають, 
що до складу компетентності входять знання про 
предмет; вміння орієнтуватися у предметних ситу-
аціях; уміння правильно визначати свої можливості 
та можливості інших; ставити завдання і знаходити 
їх рішення; досвід поводження із предметами; 
розвинуті інтуїція, рефлексія, емпатія (Паламар, 
2018: 271).

І. Бех зазначає, що трактування поняття «ком-
петентність» досить широке: до нього відносять 
навчальні здібності, знання, вміння та нави-
чки, моральні цінності та ставлення. На думку 
І. Беха, компетентний у широкому розумінні – це 
знаючий, обізнаний у певній галузі; у вузькому 
розумінні – той, хто має право авторитетного 
судження як спеціаліст високого рівня у певному 
колі питань (Бех, 2009: 22).

На думку Н. Бібік, компетентність є оцінною 
категорією, що характеризує людину як суб’єкт 
професійної діяльності, здатного успішно вико-
нувати свою роботу, а компетентність можна 
визначити як освітні результати, які досягаються 
засобами не лише змісту освіти, а й соціальної 
взаємодії (Бібік, 2013: 28).

Згідно з дефініцією О. Пометун компетент-
ність виступає як структурований особливим 
чином набір знань, умінь, навичок, здатностей і 
ставлень, що дозволяють майбутньому фахівцю 
проводити ідентифікацію та розв’язання проблем, 
характерних для певної професійної діяльності 
(Пометун, 2004: 64).

С. Гончаренко визначив компетентність як 
«сукупність знань і вмінь, необхідних для ефек-
тивної професійної діяльності: вміння аналізу-
вати, передбачати наслідки діяльності, використо-
вувати інформацію (Гончаренко, 2000).

Зміст поняття «компетентність» співвідно-
ситься з такими поняттями, як «знання», «уміння», 
«навички» та «здібності», тому О. Овчарук, засно-
вуючись на матеріалах і підходах ЮНЕСКО, 
ОЕСР, IBSTPI, Ради Європи, під компетентністю 
пропонує розуміти комплекс знань, умінь і нави-
чок і досвід застосування їх для здійснення діяль-
ності, метою якої є досягнення певних цілей, 
ставлення до процесу та результатів виконання 
цієї діяльності (Овчарук, 2004: 7).

У зарубіжних джерелах поняття «компетент-
ність» трактують по-різному. Зокрема, його роз-
глядають як поняття, що логічно відбиває процес 
розвитку особистості від знань до цінностей, від 
знань до вмінь (Elkind, 1995: 8).

Дати визначення терміну «компетентність» 
намагалися такі міжнародні організації, як Між-
народний департамент стандартів для навчання, 
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досягнення та освіти (IBSTPI), ЮНЕСКО, ОЕСР, 
Рада Європи та ін. Більшість із них трактують ком-
петенції як фундаментальні знання або вміння, а 
компетентність – як комплекс знань, умінь, цін-
ностей і ставлень, що використовують у повсяк-
денні (Грудинін, 2015: 144; Rychen, Salganik, 2002).

Англійський психолог J. Raven у своїй праці 
«Компетентність у сучасному суспільстві» роз-
глядає компетентність як багатокомпонентне 
явище, більшість компонентів якого є відносно 
незалежними один від одного, частина з них нале-
жить до пізнавальної сфери, інша – до емоційної. 
Такі компоненти можуть заміщувати один одного 
як складники ефективної поведінки (Raven, 
1997: 253). На думку науковця, чим більше таких 
компонентів людина залучає до процесу досяг-
нення важливих для себе цілей, тим більша віро-
гідність, що вона їх досягне.

J. Raven характеризує термін «компетентність» 
як специфічну здатність людини, яка є важливою 
для ведення ефективної діяльності у конкретній 
сфері. Передбачається, що людина має загальні та 
вузькоспеціалізовані знання, особливі предметні 
навички, володіє способами мислення і розумін-
ням відповідальності за свої дії (Raven, 1997: 281).

Міжнародна комісія Ради Європи у своїх доку-
ментах розглядає поняття «компетентність» як 
загальні, або ключові вміння, базові вміння, фунда-
ментальні шляхи навчання, ключові кваліфікації, 
навчальні вміння або навички, ключові уявлення, 
опори або опорні знання (Rychen, Salganik, 2002). 
На думку експертів Ради Європи, компетентності 
передбачають: спроможність особистості сприй-
мати індивідуальні та соціальні потреби та від-
повідати на них; наявність у людини необхідних 
для цього комплексу ставлень: цінностей, знань, 
умінь і навичок (Пометун, 2004: 67).

У Рекомендації Європарламенту та Ради Європи 
2008 р. наголошується на тому, що компетентність 
громадян має важливе значення для розвитку осо-
бистості, конкурентоспроможності, підвищення 
рівня зайнятості та соціальної єдності. Поняття 
«компетентність» у рекомендації визначається як 
беззаперечна здатність використовувати знання, 
навички й індивідуальні, соціальні або методоло-
гічні вміння у роботі або навчанні, а також у профе-
сійному й особистісному розвитку (Recommendation 
of the European Parliament and of the Council, 2008).

У 2018 р. Рада Європи у своїх рекомендаціях 
«Про основні компетентності для навчання протя-
гом усього життя» уточнила поняття «компетент-
ність», яке визначено як поєднання знань, умінь, 
навичок і ставлень, де: знання складаються з фак-
тів і цифр, концепцій, ідей і теорій, що вже вста-

новлені та підтримують розуміння певної галузі 
чи предмета; уміння та навички визначаються 
як здатність здійснювати процеси та використо-
вувати наявні знання для досягнення результа-
тів; ставлення описують схильність та установки 
діяти чи реагувати на ідеї, людей чи ситуації 
(Council recommendation, 2018).

Аналіз наведених визначень поняття «компетент-
ність» дає підстави для узагальнення у вигляді таких 
ознак, як: здатність приймати рішення; інтегровані 
якості особистості, що виявляються у здатності й 
готовності проводити діяльність; компетентнісна обі-
знаність людини та її ставлення до предмета діяль-
ності; особистісні якості. Отже, всі подані науковцями 
визначення поняття «компетентність» не суперечать 
одне одному, а є взаємодоповнюючими.

Термін «компетенція» також має багато зна-
чень. Більшість із поглядів на сутність цієї дефі-
ніції розглядають компетенцію як здатність або 
вміння застосовувати у реальних ситуаціях здо-
буті знання, набуті вміння та навички.

Український педагог О. Пометун під компетен-
цією розуміє коло повноважень якої-небудь орга-
нізації, установи або особи (Пометун, 2004: 64).

За О. Кучай, компетенція є сукупністю вза-
ємозалежних якостей особистості (знань, умінь, 
навичок, способів діяльності), що задаються до 
певного кола предметів і процесів і необхідних 
для якісної, продуктивної діяльності щодо них 
(Кучай, 2009).

Н. Бібік характеризує поняття «компетенція» 
як похідне, котре має більш вузьке значення, 
ніж поняття «компетентність». Компетенція за 
її судженням – це соціально фіксований освіт-
ній результат (Бібік, 2013: 28). Тобто компетенції 
можуть стати вимогами до оволодіння знаннями, 
способами діяльності, досвідом у конкретній 
галузі, якостями соціальної особистості.

Примітним є визначення, згідно з яким тер-
мін «компетенція» можна розглядати як здатність 
творчо й ефективно застосовувати здобуті знання 
та вміння не лише у професійній діяльності, а й 
у сфері міжособистісних відносин, ситуаціях вза-
ємодії між людьми (Антонюк, Василькова, Іль-
ницький, 2016: 5).

У Рекомендаціях Європейського Парламенту 
та Ради Європи «Про основні компетентності 
для навчання протягом усього життя» 2006 р. міс-
титься визначення компетенції як доведеної мож-
ливості застосовувати знання й уміння, а також 
здібності (методологічні, соціальні, особисті) під 
час навчання та практики, а також для фахового 
й особистісного розвитку (Recommendation of the 
European Parliament and of the Council, 2006).

Макєєв С. Генезис поняттєвого апарату компетентнісного підходу у дослідженнях зарубіжних і вітчизняних науковців
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Розглянувши поняття «компетенція» на основі 
праць науковців, можна виокремити такі ознаки: 
теоретичні знання та розуміння; практичне вико-
ристання знань у конкретних ситуаціях; цінності 
у соціальному контексті. Отже, компетенції є 
передбачуваними і вимірюваними досягненнями, 
котрі є підтвердженням здатності самостійного 
виконання людиною певних дій після засвоєння 
відповідного рівня знань.

Для унаочнення та порівняння визначень тер-
мінів «компетенція» і «компетентність» різними 
дослідниками їхні тлумачення наведені у таблиці 1.

Проаналізувавши визначення, наведені у 
таблиці 1, можна дійти висновку, що більшість 
науковців у формулюванні терміна «компетенція» 
виділяють знання, уміння та навички як основні 
складники, набуті й розвинені завдяки навчанню, 
проте «компетентність» містить у собі готовність 
до ситуації через особистісну характеристику 
людини.

Висновки. Базуючись на проаналізованих пра-
цях науковців і методистів, психолого-педагогічних 
джерелах щодо тлумачення термінів «компетент-
ність» і «компетенція», можна зробити відповідні 
висновки. Незважаючи на те, що ці поняття є близь-
кими за змістом і часто ототожнюються, їх необхідно 
чітко розмежовувати. Різні дослідники мають своє 
бачення на їх визначення, деякі науковці вважають 
ці поняття синонімічними, а інші, навпаки, – різ-
ними за своїм змістом. Так, компетенцію слід роз-
глядати як сукупність якостей, якими повинна воло-
діти людина для ефективної діяльності у певній 
галузі, а компетентність – як особистісну якість 
або сукупність якостей, що вже здійснилися, тобто 
володіння певною компетенцією. Отже, компетент-
ність визначається як більш широке поняття.

Перспективним напрямом подальших досліджень є 
визначення змісту системи понять, котрі входять до клю-
чових компетентностей, зокрема природничо-наукової 
компетентності у контексті базової шкільної освіти.

Таблиця 1
Порівняльний аналіз понять «компетенція» і «компетентність» у визначеннях деяких 

вітчизняних і зарубіжних науковців

№ Автор,
джерело Компетенція Компетентність 

1 2 3 4

1
Л. Антонюк

(Антонюк, Василькова, 
Ільницький, 2016: 5)

Здатність творчо й ефективно 
застосовувати здобуті знання та 
вміння не лише у професійній 

діяльності, а й у сфері 
міжособистісних відносин, 

ситуаціях взаємодії між людьми

–

2 Н. М. Бібік
(Бібік, 2013: 28)

Соціально фіксований  
освітній результат

Оцінна категорія, що характеризує 
людину як суб’єкт професійної 

діяльності, який володіє здатністю 
успішно виконувати свої повноваження; 

освітні результати, що досягаються 
засобами не лише змісту освіти, а й 

соціальної взаємодії

3 М. Головань
(Головань, 2011)

Деяка відчужена, наперед задана 
вимога до підготовки особи 

(властивості або якості, потенційні 
здатності особи), наперед задана 

вимога щодо знань і досвіду 
діяльності у певній сфері

–

4 С. Гончаренко
(Гончаренко, 2000) –

Сукупність знань і вмінь, необхідних 
для ефективної професійної діяльності: 

вміння аналізувати, передбачати 
наслідки діяльності, використовувати 

інформацію

5

Державний стандарт 
базової середньої освіти

(Про деякі питання 
державних стандартів 

повної загальної 
середньої освіти, 2020)

Суспільно визнаний рівень знань, 
умінь, навичок, ставлень у певній 

сфері діяльності людини

Набута у процесі навчання інтегрована 
здатність учня, що складається зі знань, 
умінь, досвіду, цінностей і ставлення, 

що можуть цілісно реалізовуватися  
на практиці
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Продовження таблиці 1
1 2 3 4

6
Закон України «Про 

освіту»
(Про освіту: Закон 

України, 2017)
–

Динамічна комбінація знань, умінь, 
навичок, способів мислення, поглядів, 
цінностей, інших особистих якостей, 
яка визначає здатність особи успішно 

соціалізуватися, провадити професійну 
та/або подальшу навчальну діяльність

7 О. Кучай
(Кучай, 2009)

Сукупність взаємозалежних 
якостей особистості (знань, умінь, 

навичок, способів діяльності), 
що задаються до певного кола 

предметів і процесів і необхідних 
для якісної, продуктивної 

діяльності щодо них

–

8 О. Овчарук
(Овчарук, 2004: 7) –

Комплекс знань, умінь і навичок та 
досвід застосування їх для здійснення 
діяльності, метою якої є досягнення 

певних цілей, ставлення до процесу та 
результатів виконання цієї діяльності

9 О. Пометун
(Пометун, 2004: 64)

Коло повноважень якої-небудь 
організації, установи або особи

Структурований особливим чином набір 
знань, умінь, навичок, здатностей і 

ставлень, які дозволяють майбутньому 
фахівцю проводити ідентифікацію та 

розв’язання проблем, що характерні для 
певної професійної діяльності

10

Міжнародна комісія Ради 
Європи

(Recommendation of the 
European Parliament and 

of the Council, 2006; 
Recommendation of the 

European Parliament and of 
the Council, 2008; Council 

recommendation, 2018)

Доведена можливість 
застосовувати знання й уміння, а 
також здібності (методологічні, 

соціальні, особисті) під час 
навчання та практики, а також для 
фахового й особистісного розвитку

Беззаперечна здатність використовувати 
знання, навички й індивідуальні, 

соціальні або методологічні вміння 
у роботі або навчанні, а також у 
професійному й особистісному 

розвитку; поєднання знань, умінь, 
навичок і ставлень

11 D. Elkind
(Elkind, 1995) –

Поняття, що логічно відбиває процес 
розвитку особистості від знань до 

цінностей, від знань до вмінь

12 J. Raven
(Raven: 1997) –

Спеціальна здатність людини, 
необхідна для виконання конкретної 
дії у конкретній галузі, що охоплює 
вузькоспеціальні знання, навички, 

способи мислення і готовність нести 
відповідальність за свої дії

13 D. Rychen, L. Salganik
(Rychen, Salganik, 2002) Фундаментальні знання або вміння

Комплекс знань, умінь, цінностей 
і ставлень, що використовують у 

повсякденні

14 J. Spector
(Spector, 1996) –

Спроможність кваліфіковано 
здійснювати діяльність, виконувати 
завдання або роботу; набір знань, 

навичок і ставлень, що дають змогу 
особистості ефективно діяти або 

виконувати певні функції, спрямовані 
на досягнення певних стандартів 
у професійній галузі або певній 

діяльності
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
ЗАСОБАМИ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

У статті розглядається тематика організації та проведення профорієнтаційної роботи в закладах вищої 
освіти, яка є актуальною в період зниження народжуваності населення, що впливає на кількість студентів 
закладу вищої освіти. У цих умовах виникає жорстка конкуренція між закладами вищої освіти щодо наповне-
ності студентами місць державного замовлення й на комерційній основі. Ця проблема висвітлюється як один із 
основних видів діяльності закладу вищої освіти, спрямований на забезпечення студентського сегменту потен-
ційними абітурієнтами. У науковій статті охарактеризовано мету, яка полягає в підготовці та проведенні засо-
бами іноземної мови навчальних заходів у середніх школах викладачами закладів вищої освіти, щоб зацікавити й 
мотивувати випускників шкіл до вступу в поданий заклад вищої освіти. Висвітлюються різноманітні аспекти 
проведеної діяльності на базі окремих шкіл Львова. Проведено аналіз релевантних публікацій з поданої пробле-
матики. Доведено, що ця тема досліджувалася науковцями, застосування цієї проблеми має найбільше значення 
для практичної її реалізації. Продемонстровано практичне застосування прикладної дисципліни іноземної мови з 
метою популяризації навчального предмета й закладу вищої освіти, де ця дисципліна викладається. Подано план 
типового заняття з іноземної мови для проведення серед потенційних абітурієнтів. Наведено приклади вправ і 
завдань для випускників шкіл, зразок вікторини між командами класу на визначення рівня володіння англійською 
мовою, тематику можливих дискусій на подану тематику серед випускників шкіл тощо. Виокремлено сильні та 
слабкі сторони проведеного процесу на базі середніх шкіл міста Львова. На основі досвіду проведення профорі-
єнтаційних заходів у школах подано практичні рекомендації щодо вдосконалення організації профорієнтаційної 
роботи закладу вищої освіти засобами іноземної мови зокрема.

Ключові слова: профорієнтаційна робота, заклад вищої освіти, абітурієнт, іноземна мова, сильні сторони, 
слабкі сторони, діяльність.
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ORGANIZATION OF VOCATIONAL GUIDANCE WORK IN HIGHER EDUCATION 
INSTITUTIONS BY MEANS OF FOREIGN LANGUAGE

The article considers the topic of organization and conduct of career guidance work in higher education institutions, 
which is relevant in the period of declining birth rate, which affects the number of students in higher education institutions. 
This problem is highlighted as one of the main activities of higher education institutions aimed at providing the student 
segment with potential applicants. The scientific article describes the purpose, which is to prepare and conduct foreign 
language training activities in secondary schools by teachers of higher education institutions to interest and motivate school 
graduates to enter this institution of higher education. Aspects of the carried out activity are covered. The analysis of relevant 
publications on the given problems is carried out. It is proved that this topic has been studied by scientists and the practical 
application of this problem is of the greatest importance for its practical implementation. The practical application of the 
applied discipline of a foreign language in order to popularize the subject and institution of higher education, where this 
discipline is taught, is demonstrated. The plan of a typical foreign language lesson for conducting among potential entrants 
is given. Examples of exercises and tasks for school graduates, a sample quiz between class teams to determine the level of 
English proficiency, etc. are given. The strengths and weaknesses of the process on the basis of secondary schools in the city 
of Lviv are highlighted. Based on the experience of career guidance activities in schools, practical recommendations are 
given to improve the organization of career guidance work of higher education institutions.
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Матвіїв-Лозинська Ю. Організація профорієнтаційної роботи в закладах вищої освіти засобами іноземної мови

Постановка проблеми. Сучасна освіта пере-
буває в складному періоді реформації. До еко-
номічних викликів за останні роки додалися 
наслідки складної демографічної ситуації в Укра-
їні, коли рівень народжуваності різко знизився в 
90-і роки. На цьому етапі заклади вищої освіти 
різного профілю знаходяться в стані конкурентної 
боротьби за наповнення студентами запропонова-
них напрямів підготовки та спеціальностей. 

З метою виживання в цих реаліях і запобігання 
скороченню складу науково-педагогічного пер-
соналу кожен заклад вищої освіти намагається 
проводити якісно організовану профорієнтаційну 
роботу. Цей вид діяльності є одним із ключових 
аспектів розвитку закладів вищої освіти й перебу-
ває під постійним контролем. Якісно організована 
профорієнтаційна робота передбачає систему під-
готовки та проведення низки заходів з подальшим 
залученням потенційних абітурієнтів до студентів 
цього закладу вищої освіти.

Аналіз досліджень. Профорієнтаційна робота 
закладів вищої освіти проводиться згідно з чин-
ними нормативними документами: законами 
України «Про освіту», «Про зайнятість насе-
лення», «Про сприяння соціальному становленню 
та розвитку молоді в Україні» тощо. На основі 
поданих документів і рекомендацій Міжнародної 
організації праці щодо орієнтації молоді укладена 
Концепція державної системи професійної орієн-
тації населення (далі – Концепція). 

Відповідно до положень Концепції, професійна 
орієнтація населення розглядається як «комплек-
сна науково обґрунтована система форм, методів 
та засобів впливу на особу з метою оптимізації її 
професійного самовизначення на основі враху-
вання особистісних характеристик кожного інди-
відуума та потреб ринку праці» (Концепція дер-
жавної системи професійної орієнтації населення, 
2008). У Концепції також зазначається, що на 
цьому етапі недостатньою є спільна робота з про-
форієнтації населення, яку проводять соціальні 
служби для молоді, професійні та вищі навчальні 
заклади, певні підрозділи служби зайнятості тощо 
та яка не відповідає сучасним вимогам.

Крім нормативних документів, проблемами 
профорієнтаційної діяльності в різних аспек-
тах займалися відомі вітчизняні вчені: О. Балла, 
І. Зязюн, В. Кремень, М. Тименко, Б. Федоришин 
та ін. Закордонний досвід проведення профорієн-
таційної діяльності досліджували Н. Абашкіна, 
Н. Балацька, Г. Дмитрієв, В. Павлюк, Д. При-
ходько та ін. 

І. Заєць зазначає, що питання корисності в 
суспільстві «Чим я можу бути корисним сус-

пільству? Яку цінність Я несу? Яка моя життєва 
місія?» для молодих людей сучасного покоління 
є вагомим щодо обрання професійної діяльності  
(Заєць, 2020: 47). 

Науковці (Є. Єгорова, Д. Закатнов, О. Ігнато-
вич В. Кобченко, Н. Побірченко та ін.) розгляда-
ють профорієнтацію як одну з найважливіших 
професійних технологій, націлену на профе-
сіоналізацію особистості, що сприяє водночас 
гуманізації й технологізації професійного вибору  
(Єгорова, 2014). 

Ураховуючи всі вищезазначені дослідження, 
можемо стверджувати, що проблема профорієнта-
ційної роботи є важливою не лише на локальному, 
а й на державному рівнях. Незважаючи на вагомі 
результати в цій сфері діяльності, є достатньо про-
стору для подальших наукових розвідок, зокрема 
на прикладі окремого закладу вищої освіти. 

Метою статті є продемонструвати можливості 
проведення профорієнтаційної роботи засобами 
іноземної мови в середніх школах викладачами 
закладів вищої освіти, щоб зацікавити та мотиву-
вати випускників до вступу в заклад вищої освіти.

Виклад основного матеріалу. Організація 
профорієнтаційної діяльності закладу вищої 
освіти є складним процесом, який вимагає доско-
налої організації системи роботи, предметного 
наповнення та якісної імплементації. Цей напрям 
діяльності в сучасних умовах розвитку вищої 
освіти є одним із пріоритетних через забезпе-
чення контингенту студентів потенційними абіту-
рієнтами серед випускників шкіл. Існує жорстка 
конкуренція між закладами вищої освіти за абіту-
рієнтів – майбутніх студентів. 

Подана стаття висвітлює особливості організа-
ції профорієнтаційної діяльності в Національному 
університеті «Львівська політехніка». З огляду на 
багаторічну історію та репутацію, університет 
проводить значну роботу в цій галузі. 

На рівні закладу вищої освіти існує коорди-
натор цього виду роботи, оскільки профорієнта-
ційна діяльність проводиться не індивідуально, 
а в комплексі презентації найбільш популярних і 
цікавих дисциплін університету, які можна адап-
тувати для випускників шкіл також. Координатор 
налагоджує домовленості з керівництвом шкіл 
міста Львова, у яких проводяться заходи з профо-
рієнтаційної діяльності. Як правило, одна школа 
складає графік на один тиждень для демонстра-
ції презентацій викладачів університету з учнями 
9-11 класів з декількох дисциплін.

Презентації проходять у цікавих формах із залу-
ченням новітніх технологій і досягнень з тієї чи 
іншої галузі науки. Майбутні абітурієнти активно 
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залучаються до дискусій, ігор, різноманітних видів 
навчальної активності, мають можливість експери-
ментувати (на заняттях із хімії, наприклад) тощо. 
З окремих предметів є можливість проводити від-
повідні презентаційні заходи на базі аудиторій і 
лабораторій університету за погодженням.

У статті хочемо зосередитися в основному на 
профорієнтаційній діяльності засобами іноземної 
мови. Тематика заняття вибирається викладачем 
закладу вищої освіти довільно, не дотримуючись 
шкільної навчальної програми, з метою залучення 
всіх школярів групи певного класу до активної 
роботи на занятті. Як правило, тематика – загальна, 
доступна для всіх рівнів володіння мовою.

Наступним етапом підготовки до проведення 
профорієнтаційного заходу є складання корпора-
тивної презентації з іноземної мови з використан-
ням різних аспектів її вивчення на основі пред-
ставленого нижче плану заняття.

Lesson Plan “It’s time…”
1. Discussing grammar construction It’s 

time…, It’s high time…, It’s about time… 
                        It’s time to do smth.
e.g. It’s time to go home
                        It’s time for smb. to do smth.
e.g. It’s time for us to go home.
                        It’s time you did smth.
e.g. It’s time the students handed in the tests. 
2. Discussing the quote: “Time is free but it’s 

priceless. You can’t own it but you can use it. You 
can’t keep it but you can spend it. Once you’ve lost 
it, you can never get it back”.

3. Discussing the personal work-life balance

4. Vocabulary practice:
1. …… work-life 
balance 

a. a successful book 

2. …… overtime b. giving right amount of your time to 
work and to the rest of your life

3. …… a best-
selling book 

c. an idea 

4. …… an 
advantage 

d. working more than your normal 
work hours 

5. …… a concept e. the ability to work from different 
places 

6. …… to fade f. a positive thing about something 
7. …… freedom g. to become less clear or visible 
8. …… mobility h. being free to do what you want 

5. Listening activity with questions:
1. How popular is Chris Svensson’s book? 
a. Not very popular 
b. Very popular 
c. It’s new. People don’t know it yet. 

2. What is the work-life balance like in traditional 
workplaces? 

a. Work lives and private lives are clearly divided. 
b. People work too much overtime and so they 

have no private life. 
c. People are free to manage the balance them-

selves. 
3. How often do people do overtime? 
a. Often 
b. Sometimes 
c. They don’t. 

6. Idioms on time practice:
– In the nick of  time
– A whale of time 
– The eleventh hour
– Born yesterday
– Put on ice
– Do time
– Down time
– On my watch
– Beat the clock
– Call it a day 

7. Group work. Activity “Correct the mistakes”
1. Steve is older than I. 8. Let’s go home, don’t we?
2. Tracey studies hardly. 9. It’s a five-stars hotel.
3. You shouldn’t to shout. 10. I’d like studying English.
4. I used to eating much. 11. I’ll make the dinner when 

I’ll be at home.
5. We moved to Lviv a 
year before.

12.We must to choose future 
profession.

6. He is interesting in 
football.

13. I said that I will be busy. 

7. This film was enough 
boring.

14. We have did the task.

8. Steve Jobs’s motivational presentation «Keep 
looking. Don’t settle» with further discussing.

Представлений план навчального заняття є 
остаточним варіантом, який видозмінювався 
впродовж апробації в декількох школах міста 
Львова. Цей зразок плану заняття може бути осно-
вою на подану тематику для викладачів іноземної 
мови не лише університету, а й для старших кла-
сів середньої школи, можуть бути внесені зміни 
викладачами-предметниками згідно з поставле-
ними цілями та завданнями.

Профорієнтаційна діяльність виконує осо-
бливу функцію в навчальному процесі. Завдяки 
організації якісного проведення профорієнта-
ційних заходів результати задовольняють усіх 
учасників цього виду діяльності: випускники 
шкіл мотивовані до вибору майбутньої професії, 
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заклади вищої освіти отримують потенційних абі-
турієнтів, які стануть студентами, спостерігається 
безперервний логічний зв’язок: середня школа – 
вища освіта. 

Висновки. Розглянувши особливості організа-
ції профорієнтаційної діяльності у вищій школі, 
можемо стверджувати, що такий вид роботи є 
надзвичайно важливим у діяльності будь-якого 
закладу вищої освіти в умовах переходу до рин-
кової економіки. На цьому етапі спостерігається 
боротьба всіх закладів освіти за студентів. Про-
форієнтаційну діяльність проводять усі навчальні 
заклади, проте не завжди якісно. Якість проведе-
ної роботи визначається системністю й наповне-
нням профорієнтаційних заходів.

На прикладі Національного університету 
«Львівська політехніка» продемонстровано про-
форієнтаційні заходи засобами іноземної мови, 
подано план типового заняття. Відповідно до 

розробленого плану, у супроводі мультимедійної 
презентації можна побудувати змістовне заняття 
з учнями шкіл з метою популяризації навчальної 
дисципліни та цього закладу вищої освіти.

З огляду на все викладене вище, можна ствер-
джувати, що цей вид діяльності необхідно систе-
матично та якісно проводити серед випускників 
шкіл. Профорієнтація повинна відповідати імі-
джу закладу вищої освіти, тому, відповідно, пред-
ставники із цього закладу мають усвідомлювати 
важливість цього процесу й ставитися належним 
чином до реалізації цього виду діяльності, який 
забезпечує навчальний заклад студентами, а нау-
ково-педагогічний персонал – стабільною робо-
тою та впевненістю в майбутньому.

До подальших розвідок можемо відносити 
урізноманітнення завдань і методики проведення 
профорієнтаційної діяльності та шляхи її вдоско-
налення.
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ВИДИ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ 
БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ  

ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

У статті розкрито особливості формування професійної культури майбутніх бакалаврів банківської 
справи: професійна культура безпосередньо пов’язана із загальним поняттям «культура»; професійна куль-
тура відображає професіоналізм людини; це поняття безпосередньо поріднене з професійно важливими 
якостями особистості; професійну культуру як соціопрофесійний феномен майбутнього фахівця доцільно 
починати формувати ще під час його навчання в закладі вищої освіти. Виділено такі види професійної куль-
тури фахівців банківської справи: організаційна культура, культура спілкування, корпоративна культура, 
культура мовлення, етична культура. Охарактеризовано поняття організаційної культури й ефективно-
го спілкування з діловими партнерами. Виявлено, що в організаційній сфері поняття «культура» можна 
визначити як набір вимог, яких повинні дотримуватися члени установи, які відображаються в заявлених 
організацією цінностях, задають орієнтири дій, поведінки в різних ситуаціях професійної діяльності. Оха-
рактеризовано поняття спілкування як складного процесу взаємодії між людьми, що полягає в обміні інфор-
мацією пізнавального або афективно-оцінного характеру, а також у сприйнятті й розумінні партнерами 
один одного. Виокремлено такі види ділового спілкування: вербальне, невербальне,письмове, робоче, елек-
тронне, командне. Проаналізовано, що корпоративна культура в системі управління персоналом підприєм-
ства повинна розглядатися як стратегічний інструмент, що дає змогу орієнтувати всі його підрозділи й 
усіх працівників на спільні цілі, підвищувати ініціативу персоналу, забезпечувати відданість загальній спра-
ві, полегшувати спілкування. Сформовано, що корпоративна культура – це сукупність найважливіших поло-
жень діяльності підприємства, обумовлених місією і стратегією розвитку, що відображені в соціальних 
нормах і цінностях, які поділяє більшість працівників. Окреслено, що основними ознаками культури мовлен-
ня дослідники вважають нормативність, правильність, точність, чистоту, багатство, логічність, вираз-
ність, естетичність, доречність, образність. Сформовано,що моральна поведінка – осмислення реальності 
кожною людиною і світу навколо неї, що плавно переходять у систему вчинків.

Ключові слова: професійна культура майбутніх бакалаврів банківської справи, організаційна культура, куль-
тура спілкування, корпоративна культура, культура мовлення, етична культура.
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TYPES OF PROFESSIONAL CULTURE OF FUTURE BACHELORS 
OF BANKING SLEEP IN THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT 

OF THE INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION

The article reveals the features of the formation of professional culture of future bachelors of banking: professional 
culture is directly related to the general concept of "culture"; professional culture reflects a person's professionalism; 
this concept is directly related to professionally important personality traits; professional culture as a socio-
professional phenomenon of the future specialist, it is advisable to begin to form during his studies at a higher education 
institution. The following types of professional culture of banking specialists are distinguished: organizational culture, 
communication culture, corporate culture, speech culture, ethical culture. The concept of organizational culture and 
effective communication with business partners is described. It is revealed that in the organizational sphere the concept 
of "culture" can be defined as a set of requirements to be met by members of the institution, which are reflected in the 
values declared by the organization, set guidelines for action, behavior in different situations of professional activity. The 
concept of communication as a complex process of interaction between people is characterized, which consists in the 
exchange of information of cognitive or affective-evaluative nature, as well as in the perception and understanding of each 
other's partners. The following types of business communication are distinguished: verbal, nonverbal, written, working, 
electronic, team. It is analyzed that the corporate culture in the personnel management system of the enterprise should be 
considered as a strategic tool that allows to orient all its departments and all employees to common goals, increase staff 
initiative, ensure commitment to the common cause, facilitate communication. It is formed that the corporate culture is 
a set of the most important provisions of the enterprise, due to the mission and development strategy, which are reflected 
in the social norms and values shared by most employees. It is outlined that the main features of the culture of speech 
researchers consider normativeness, correctness, accuracy, purity, richness, logic, expressiveness, aesthetics, relevance, 
imagery. It is formed that moral behavior is the comprehension of reality by each person and the world around him, which 
smoothly pass into the system of actions.

Key words: professional culture of future bachelors of banking, organizational culture, culture of communication, 
corporate culture, culture of speech, ethical culture.

Постановка проблеми. Одним із напрямів 
розвитку соціальної свідомості молодого поко-
ління є формування мотивації до постійного онов-
лення своїх знань і навичок, уміння аналізувати 
свої дії, бажання постійно самовдосконалюватися 
та розвивати своє мислення. Це завдання стоїть 
перед закладами вищої освіти, які мають готувати 
фахівців високої професійної кваліфікації. Щоб 
це завдання було ефективно вирішено, потрібно 
спрямовувати процес навчання й виховання 
на професійну підготовку майбутніх фахівців, 
зокрема фахівців банківської справи. Для реаліза-

ції цієї проблеми необхідно виокремити види про-
фесійної культури фахівців банківської справи.

Аналіз досліджень. Аналізуючи сучасну 
економічну, педагогічну, психологічну літера-
туру, можна дійти висновку, що багато науковців 
цікавилося питанням аналізу видів професій-
ної культури майбутнього фахівця банківських 
установ. Зокрема, нашу увагу привернули дослі-
дження І. Кардаш, Ю. Уздєнової, О. Хоми, 
В. Александрової,О. Діяківа, А. Гриненко, М. Іща-
нової, С. Бондаренко, І. Отенко, М. Чепелюк та 
інших. Аналіз теоретичних досліджень дає змогу 
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стверджувати, що питання виокремлення видів 
професійної культури майбутніх фахівців банків-
ської справи є вагомим, але не досить обстеженим.

Мета статті є проаналізувати теоретичні дже-
рела щодо змісту поняття «види професійної куль-
тури» та визначити його структурні елементи.

Виклад основного матеріалу. Формування 
професійної культури майбутніх бакалаврів бан-
ківської справи має відповідати всім сучасним 
економічним вимогам і потребам.

Поняття професійної культури як соціопрофе-
сійного феномена досить складне. Воно має такі 
особливості:

‒ професійна культура безпосередньо 
пов’язана із загальним поняттям «культура»; 

‒ професійна культура відображає професіо-
налізм людини;

‒ це поняття безпосередньо поріднене з про-
фесійно важливими якостями особистості;

‒ професійну культуру як соціопрофесійний 
феномен майбутнього фахівця доцільно починати 
формувати ще під час його навчання в закладі 
вищої освіти.

Аналіз змісту професійної культури майбутніх 
бакалаврів банківської справи дає нам можли-
вість виокремити такі види професійної культури 
фахівців банківської справи :

‒ організаційна культура;
‒ культура спілкування;
‒ корпоративна культура;
‒ культура мовлення;
‒ етична культура.
Одним із факторів надійності ділових відно-

син у банківській сфері є організаційна культура 
й ефективне спілкування з діловими партнерами. 
Будь-яке підприємство необхідно розглядати не 
тільки як економічну, а і як соціальну систему – 
комплекс відносин, що виникають у результаті вза-
ємодії співробітників підприємства між собою та 
з навколишнім світом. У цьому складному комп-
лексі для менеджера набувають вагомого значення 
два моменти: 1) поведінка людини в колективі 
прямо або опосередковано впливає на поведінку 
інших людей і колективу в цілому; 2) колектив – 
це завжди відкрита система, у якій керівництво 
має підтримувати динамічну соціальну рівновагу 
через організацію та управління відносинами з 
діловими партнерами. 

В організаційній сфері поняття «культура» 
можна визначити як набір вимог, яких повинні 
дотримуватися члени установи, які відобража-
ються в заявлених організацією цінностях, зада-
ють орієнтири дій, поведінки в різних ситуаціях 
професійної діяльності. 

Прогресивна роль культури будь-якої соціаль-
ної групи полягає в забезпеченні її зовнішньої 
адаптації та внутрішньої інтеграції. Менеджери 
досягають її через управління поведінкою персо-
налу (Дороніна, Доронін, 2008: 204).

Функції культури в управлінні відносинами з 
діловими партнерами:

‒ визначення цінностей, переконань, етич-
них норм, традицій, принципів, що сприймаються 
партнерами як еталонні орієнтири поведінки та 
взаємодії;

‒ упорядкування й забезпечення надійності 
та ефективності зусиль партнерів для вирішення 
професійних проблем;

‒ формування в партнерів упевненості через 
відчуття довіри у відносинах з партнером, узго-
дженість інтересів; зняття тривоги за майбутнє;

‒ спрощення управління відносинами з парт-
нерами через розвиток взаємодопомоги на основі 
взаємної вигоди й створення позитивного іміджу;

‒ забезпечення прогностичності поведінки 
партнерів і бажання взаємодіяти.

Взаємне вивчення менеджерами культури 
партнерів має вагоме значення для підвищення 
ефективності їхньої взаємодії, оскільки знання 
культури дає можливість використовувати додат-
кові резерви впорядкування індивідуальної й гру-
пової поведінки людей і прогнозувати її.

Організаційна культура партнерів пізнається, 
розвивається й реалізується через спілкування. 
Спілкування – складний процес взаємодії між 
людьми, що полягає в обміні інформацією піз-
навального або афективно-оцінного характеру, а 
також у сприйнятті й розумінні партнерами один 
одного. Він здійснюється за допомогою засобів 
мовного та немовного впливу з метою досягнення 
змін у пізнавальній, мотиваційній, емоційній і 
поведінковій сферах осіб, які беруть участь у 
спілкуванні (Дороніна, Доронін, 2008: 205).

В узагальненому вигляді розрізняють нефор-
мальне й формальне спілкування. Перше більш 
суб’єктивне, не регламентоване, його мета й характер 
багато в чому визначаються особистими взаєминами 
людей (мати – дитина, пасажир – пасажир). Фор-
мальне спілкування обумовлене соціальними функ-
ціями людини, регламентоване за формою й змістом 
(керівник – підлеглий, пасажир – контролер).

Ділове спілкування належить до формального, 
здійснюється відповідно до встановлених правил 
і спрямоване на встановлення контактів і під-
тримку зв’язків між представниками різних заці-
кавлених у спільній діяльності організацій.

Партнери під час ділового спілкування нама-
гаються впливати один на одного або змінити 
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наявну ситуацію. Ділове спілкування завжди орі-
єнтовано на досягнення певного результату. При 
оптимальному результаті ділового спілкування 
кожний його учасник усвідомить, що він одержав 
певну вигоду порівняно з вихідною ситуацією 
(Дороніна, Доронін, 2008: 206).

Можна виокремити такі види ділового спілкування:
1. Вербальне – один із видів спілкування, який 

включає в себе використання слів. Вербальне спіл-
кування може бути усним, коли використовується 
розмовна мова (розмови між людьми, по телефону, 
запису мови на різні носії) і письмовим (листи, 
записи, бланки, використання електронної пошти).

2. Невербальне – це спосіб спілкування, який 
переважно використовує мову тіла та інші фізичні 
жести як засіб спілкування. В основі невербальної 
комунікації лежить інформація, послана відправни-
ком без використання слів, замість яких застосову-
ються будь-які інші символи. До основних функцій 
невербальної комунікації відносять доповнення й 
заміщення промови, відображення емоційних ста-
нів партнерів по комунікативному процесу.

3. Письмове – вид спілкування, який включає 
в себе тільки письмові форми. Письмові форми 
спілкування потребують системного, логічно 
пов’язаного викладу, особливої продуманості, 
плановості, усвідомленості. У письмовому спіл-
куванні все має бути зрозумілим виключно з його 
власного смислового змісту, з його контексту 
(Види мовлення та їх характеристика, 2012).

4. Робоче – спосіб спілкування, який регла-
ментує систему робочих відносин, пов’язаних з 
ієрархією. Особливо часто застосовується під час 
прийому на роботу. Робоче спілкування – це сис-
тема службового підпорядкування молодших за 
посадою старшим. Це правила поведінки з коле-
гами, виконання завдань, поставлених керівником, 
узяття на себе певної ролі, повага того, хто обіймає 
вищу посаду (Про службову субординацію, 2015).

5. Електронне – сучасний спосіб спілкування, 
який включає електронні та нові технології для 
спілкування, як-от: телеконференції, електронні 
повідомлення тощо.

6. Командне – одна з форм спілкування, яка 
проявляється в командній роботі та співпраці. 
Команда – це спеціально підібрана група людей 
для об’єднання їхніх зусиль, спрямованих на 
розв’язання проблемної ситуації чи спільне вико-
нання важливого завдання (Організація командної 
роботи, 2018).

Можна стверджувати, що свідоме оволодіння 
принципами ділового спілкування й правильне 
їх використання підвищує ефективність ділових 
контактів, а тому й ефективність роботи установ, 

зокрема банківських. Якщо ділове спілкування 
проводиться партнерами з урахуванням певних 
перевірених практикою принципів, то їм легко 
усвідомити справжню мету, інтерес кожного, 
вплинути на психологічний клімат переговорів. 
Висока культура сприяє виникненню деякої гар-
монічної сукупності суб’єктів, єдиного фонду 
думок і почуттів, що сприяє досягненню кон-
структивного результату, створенню атмосфери 
співпраці, установленню стосунків для подальшої 
взаємодії. Тільки така форма й дає змогу діловим 
людям вирішувати свої проблеми, погоджувати 
інтереси й одержувати обопільну вигоду від діло-
вої взаємодії (Дороніна, Доронін, 2008: 206).

На нашу думку, одним із видів професійної 
культури, на який варто звернути увагу, є корпо-
ративна культура. Корпоративна культура фор-
мується на базі організаційної культури. Вона 
повною мірою пояснює всі складники управління 
установою: стратегію, цілі, ринкові ніші, стан 
продуктивності праці, якості товарів і послуг, 
ставлення до споживачів, конкурентів тощо. 

Корпоративна культура впливає як на процес 
управління персоналом, так і на роботу в цілому. 
Так, чим вищий рівень корпоративної культури, 
тим менше персонал має потребу в чіткому регла-
ментуванні діяльності, у директивах, настановах, 
детальних схемах і докладних інструкціях. До 
того ж, чим вищий рівень корпоративної куль-
тури, тим вищий престиж і конкурентоспромож-
ність підприємства.

Корпоративна культура в системі управління 
персоналом підприємства повинна розглядатися як 
стратегічний інструмент, що дає змогу орієнтувати 
всі його підрозділи й усіх працівників на спільні 
цілі, підвищувати ініціативу персоналу, забезпечу-
вати відданість загальній справі, полегшувати спіл-
кування (Корпоративна культура в системі управ-
ління персоналом підприємства, 2016).

Питанням корпоративної культури цікавилися 
численні зарубіжні та вітчизняні науковці, еконо-
місти, менеджери, соціологи, психологи, фахівці із 
загальної культурології та менеджменту, зокрема 
О. Діяків, А. Гриненко, М. Іщанова, С. Бондаренко, 
І. Отенко, М. Чепелюк та інші. Існує велика кількість 
інтерпретацій поняття «корпоративна культура». 

У контексті формування професійної культури 
майбутніх бакалаврів банківської справи ми вва-
жаємо доцільним погодитися з визначенням цього 
терміна А. Гриненко, М. Іщанової: «Корпора-
тивна культура – своєрідна система, що включає 
зовнішні чинники ідентифікації компанії, органі-
зацію бізнес-процесів, цінності, переконання, тра-
диції, що спрямовані на досягнення організацією 
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своїх стратегічних цілей, враховуючи потреби та 
цінності орієнтації працівників та потреби клієн-
тів» (Гриненко, Іщанова, 2015: 12)

Корпоративна культура – в основному «неви-
дима» частина організації. Це не применшує її 
впливу на поведінку співробітників, але усклад-
нює аналіз і керування нею. Вона може бути 
детально регламентована документами, можуть 
бути декларовані лише окремі її принципи й, уре-
шті, вона може існувати без будь-яких письмових 
правил (Корпоративна культура. Поняття і сут-
ність корпоративної культури, 2016).

Вона визначає принципи та правила внутріш-
нього життя підприємництва. Культура корпора-
ції може розглядатися як представлення основних 
цінностей в організаційній структурі, системі 
управління, кадровій політиці, впливаючи на них.

Корпоративна культура – це сукупність най-
важливіших положень діяльності підприємства, 
обумовлених місією і стратегією розвитку, що 
відображено в соціальних нормах і цінностях, 
які поділяє більшість працівників. Така культура 
дає змогу відрізнити одну корпорацію від іншої, 
генерує прихильність цілям корпорації, створює 
атмосферу ідентифікованості для членів корпора-
ції, зміцнює соціальну стабільність, є контролю-
ючим механізмом, що направляє і формує відно-
сини та поведінку працівників.

Корпоративна культура є специфічною фор-
мою існування взаємозалежної системи, що вклю-
чає в себе: 1) ієрархію цінностей, що домінує 
серед співробітників підприємства; 2) сукупність 
способів їх реалізації, що переважають у корпора-
ції на певному етапі розвитку.

Виходячи з вищевказаного, корпоративна куль-
тура, з одного боку, система особистих і колектив-
них цінностей, що приймаються та поділяються 
всіма членами корпорації. З іншого боку, під кор-
поративною культурою розуміють набір прийомів 
і правил вирішення проблеми зовнішньої адапта-
ції та внутрішньої інтеграції працівників, правил, 
що виправдали себе в минулому й підтвердили 
свою актуальність сьогодні.

Складниками корпоративної культури є: 1) прий- 
нята система лідерства; 2) стилі й механізми вирі-
шення конфліктів; 3) чинна система комунікації; 
4) прийнята символіка й гасла, герби, ритуали 
(Корпоративна культура, 2014).

Формування корпоративної культури відбува-
ється чотирма шляхами: 1) довгостроковою прак-
тичною діяльністю; 2) діяльністю керівника чи 
власника (власна культура); 3) штучним форму-
ванням організаційної культури фахівцями кон-
сультаційних організацій; 4) природним відбором 

найкращих норм, правил і стандартів, запропоно-
ваних керівником і колективом.

В успішно працюючих банківських установах 
існує власна культура, що допомагає їм у досяг-
ненні позитивних результатів. У кожній великій 
корпорації існує цілий набір правил, норм, прин-
ципів гри, згідно з якими окремі групи визнача-
ють свою поведінку. При цьому носіями культур 
цих груп є окремі особистості, що виражають 
подібні інтереси (Корпоративна культура, 2018).

Отже, корпоративна культура є невід’ємним 
складником професійної культури працівників 
банківських установ. Вона має складну струк-
туру й організацію; допомагає впровадити пра-
вила й норми, за підтримки яких створюється 
професійна атмосфера, здатна підвищити рівень 
діяльності банківської установи. Для професій, 
де службовець у силу своїх посадових обов’язків 
спілкується з людьми, важливими є володіння 
вміннями культури мовлення. 

Питанням культури мовлення цікавилися 
дослідники та науковці різних галузей (І. Кардаш, 
Ю. Уздєнова, О. Хома, В. Александрова й інші), 
адже професійна культура будь-якого фахівця не 
може бути на високому рівні, якщо він не володіє 
нормами правильного й естетичного спілкування. 
Основними ознаками культури мовлення дослід-
ники вважають нормативність, правильність, точ-
ність, чистоту, багатство, логічність, виразність, 
естетичність, доречність, образність. І. Кардаш 
пропонує таке визначення цього терміна: «Куль-
тура мовлення – це сукупність і система комуні-
кативних якостей мовлення; загальноприйнятий 
мовний етикет: типові формули вітання, про-
щання, побажання, запрошення, які змінюються 
залежно від ситуації спілкування, від соціального 
стану, освітнього, вікового рівня тих, хто спілку-
ється» (Кардаш, 2014: 17). На думку І. Кардаш, 
мова й культура формують особистість і творця 
культурних цінностей. Культура мовлення фор-
мується, розвивається та проявляється в процесі 
спілкування в мовленнєвій діяльності. Культура 
мовлення є одним із критеріїв професійної май-
стерності фахівця. Зразкове професійне мовлення 
характеризується такими ознаками:

– правильність, тобто професійне мовлення 
має відповідати літературним нормам, що діють 
у мовній системі;

– змістовність, яка передбачає глибоке осмис-
лення теми й головної думки висловлювання; 
різнобічне й повне розкриття теми, уникнення 
зайвого;

– послідовність викладу, тобто логічність 
думок;
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– багатство, яке передбачає використання різно-
манітних засобів вираження думок у рамках відпо-
відного стилю (використання слів у переносному 
значенні, крилатих виразів, порівнянь, метафор; 
урізноманітнення граматичної будови речення, 
вживання відокремлень, однорідних членів, встав-
них слів, звертань, стилістичних фігур тощо);

– точність, яка значною мірою залежить від 
глибини знань та ерудиції особистості, а також від 
активного словникового запасу (Кардаш, 2014: 18).

Одним із проявів професійної культури є мов-
леннєвий етикет спілкування. 

Етикет (з фр. ярлик, етикетка) – це правила 
поведінки і спілкування людей у суспільстві, 
зовнішній вияв відносин між людьми. Мовлен-
нєвий службовий етикет – це правила мовленнє-
вої поведінки в умовах службового спілкування. 
Найбільш яскраво людина виявляється в діяль-
ності з іншими під час виконання професійних 
обов’язків. Від культури поведінки, говоріння, 
слухання та мови часто залежить результат про-
фесійної діяльності. Тому професійна мовленнєва 
культура розглядається як відповідність пове-
дінки, говоріння, слухання, мови в професійній 
діяльності загальноприйнятим принципам, насам-
перед моральним. (Мовленнєва культура – крите-
рії професійної майстерності фахівця, 2019).

За сферою спілкування виокремлюють профе-
сійну комунікацію, яка здійснюється спеціально 
підготовленими фахівцями. Професійної кому-
нікації навчають, якщо професійна діяльність 
вимагає вмінь ефективно встановлювати контакт, 
проводити переговори й виступи, вести ділове 
спілкування по телефону, проводити відбіркові 
інтерв’ю, вести ділову переписку.

Отже, культура мовлення є одним із компо-
нентів професійної культури спеціаліста. Висока 
культура мовлення – це культура мислення, куль-
тура духовних і суспільних стосунків людини. 
Фахівець високої кваліфікації повинен володіти 
навичками оптимальної мовленнєвої поведінки в 
певній ситуації та максимально використовувати 
ці навички в професійній роботі (Професійна 
комунікація, 2015).

Аналізуючи види професійної культури, зако-
номірно розглянути ще один її складник – етичну 
(моральну) культуру. Говорячи про етичну куль-
туру, ми маємо на увазі певні принципи пове-
дінки людини. Призначення етики як науки поля-
гає в описі моралі, поясненні її закономірностей, 
принципів і норм поведінки та навчання людей 
моральності. Етика аналізує моральні відносини, 
моральну свідомість і діяльність. Важливим еле-
ментом моральної свідомості, що надає духовної 

визначеності системі мотивів, є ціннісні орієнтації. 
Обираючи ту чи іншу цінність, людина тим самим 
формує свого роду довгостроковий план своєї 
поведінки й діяльності. Таким чином, етична куль-
тура включає моральні якості: гуманність, високий 
рівень свідомості, демократизм, порядність, високі 
домагання, стійкі моральні цінності та дотримання 
загальнолюдських принципів і норм поведінки 
(Етична культура особистості, 2016).

Відповідно до цього визначення, етична культура 
працівника банківської установи може включати 
моральну свідомість, моральну поведінку, моральні 
взаємини між співробітниками та клієнтами. Усі 
елементи тісно пов’язані між собою, взаємно допо-
внюють один одного (Яворська, 2011: 47).

Мораль не існує поза свідомістю, адже людські 
вчинки не отримали б морального виміру, якби 
людина не була здатна усвідомлювати їх суть, спів-
відносити їх із власними уявленнями про добро і 
зло, належне і справедливе, із власним сумлінням. 
Моральна свідомість – це свідомість, що керується 
певною системою моральних норм, оцінок і прин-
ципів у життєдайності, фіксує моральні відносини 
в суспільстві, що історично змінюються (Моральна 
свідомість і моральна практика: проблеми взаємодії 
та взаємозв’язку, 2017).

Характеризуючи в цілому моральну свідо-
мість, варто визначити характерні риси: моральна 
свідомість зароджується в процесі моральної 
діяльності, у моральній свідомості відображено 
межі вільних дій людини, відповідно до сприй-
няття нею моральних цінностей.  

Аналізуючи структуру моральної свідомості, 
варто зазначити, що за рівнями формування розріз-
няють суспільну й індивідуальну. Якщо до першої 
відносять теоретичні вимоги, норми, кодекси, іде-
али, категорії, то до другого виду включають мотиви, 
почуття, переконання особистості. Ці два рівні існу-
ють у певній взаємодії. Індивідуальна свідомість 
визначається суспільною свідомістю, яка базується 
на суспільному бутті. Якщо людина проникається 
важливістю колективної ідеї, вона сприймає її як 
особисту. Так, в умовах взаємоповаги, ввічливості, 
шанування практичного досвіду формується відпо-
відна свідомість окремої особистості, відбувається 
сприйняття загальноприйнятих правил на індивіду-
альному рівні (Моральна свідомість, її норми і прин-
ципи, місце у системі моралі, 2013).

Моральна поведінка – осмислення реальності 
кожною людиною та світу навколо неї, що плавно 
переходять у систему вчинків. Вчинок є основою 
моральної поведінки. Вчинок містить дію, яка 
може мати позитивну або негативну соціальну 
оцінку. Соціальні оцінки, які дають людським 
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вчинкам, не завжди є об’єктивними, а тому існу-
ють оціночні критерії. Можна назвати кілька фак-
торів аналізу людської поведінки, а саме: 1) мотиви 
поведінки; 2) наслідки вчинків; 3) реальність, у 
якій здійснився вчинок; 4) засоби досягнення мети.

Моральні відносини між співробітниками уста-
нов, організацій тощо й клієнтами доцільно роз-
глядати в контексті загальних етичних принципів 
і моделей ділового спілкування. Моральні ділові 
відносини є своєрідною формою буття людини в 
суспільстві та суспільства в цілому, які визначають 
їх розвиток. Особливе значення мають особистісні 
характеристики в діловій сфері: бізнес, менеджмент, 
відносини з діловими клієнтами, партнерами тощо.

Питання моральних ділових відносин стосу-
ється всіх співробітників організації, які вступа-
ють у ділові відносини зі співробітниками орга-
нізації, партнерами та клієнтами організації, а 

також у ділові відносини в позаорганізаційній 
сфері, адже в сучасному діловому житті зростає 
роль якостей особистості співробітника організа-
ції, який, вступаючи в ділові відносини, створює 
рівень довіри до установи, її імідж, а в самій орга-
нізації зростає особистісний аспект її ефектив-
ного розвитку. 

Висновки. Отже, результати здійсненого 
аналізу видів професійної культури працівни-
ків банківських установ підтверджує, що етична 
поведінка працівника є одним зі складників його 
професійної культури. Професійна культура пра-
цівників банківських установ – складний соціо-
професійний та особистісний феномен, який має 
складну структуру. І лише сформованість елемен-
тів професійної культури забезпечує необхідний 
рівень виконання професійних функцій і можли-
вість подальшого самовдосконалення фахівця.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Александрова В. Ф. Мовленнєва культура сучасної молоді. URL: https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc

=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjh_ozpjbTzAhXKFXcKHcuwCbM4ChAWegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Felib
rary.kubg.edu.ua%2F6909%2F1%2FV_Aleksandrova_UMAN_GI.pdf&usg=AOvVaw0v5awmgMe_OdYa5i16ukb3. 

2. Бондаренко С. М. Корпоративна культура організації у системі загального управління якістю TQM. URL: https://www.
google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiqyNGShrTzAhXRlYsKHVr9DwM4ChAWegQICxAB&u
rl=https%3A%2F%2Feconomyandsociety.in.ua%2Fjournals%2F14_ukr%2F38.pdf&usg=AOvVaw36OkZvsOyn03OK5eNw879n. 

3. Види мовлення та їх характеристика. URL: https//pidruchniki.com/13820328/psihologiya/vidi_movlennya_
harakteristika.

4. Гриненко А., Іщанова М. Корпоративна культура соціально-відповідального банку. URL: https://www.
google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKEwjH9ePjkrHoAhWxyKYK HcZLCLYQFjA
DegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.irbis-nbuv.gov.ua%2Fcgi-bin%2Firbis_nbuv%2Fcgiirbis_64.exe%3FC21C
OM%3D2%26I21DBN%3DUJRN%26P21DBN%3DUJRN%26IMAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1%26Image_file_
name%3DPDF%2FUap_2015_2_4.pdf&usg=AOvVaw2saSiSnTvphDcRsJ3DrL49. 

5. Діяків О. П. Основні складові формування корпоративної культури в організації. URL: https://www.google.ru/
url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjgy7_kg7TzAhWWuosKHY6PBNEQFnoECAcQAQ&url
=https%3A%2F%2Fcore.ac.uk%2Fdownload%2Fpdf%2F197225725.pdf&usg=AOvVaw3_KWAZmsYqL7Jg1cwYINOk.

6. Дороніна М. А., Доронін А. В. Культура ділового спілкування і партнерства. Харків : ХНЕУ, 2008. 204 с.
7. Етична культура особистості. URL: https://studfile.net/preview/5602124/page:22/.
8. Кардаш І. М. Мовленнєва культура як складова загальної культури майбутнього фахівця з дошкільної освіти. URL: 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=2ahUKEwj5y_juqMXoAhXHo4sKHU-SBw
AQFjAEegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Fmdu.edu.ua%2Fwp-content%2Fuploads%2Ffiles%2F14_9.pdf&usg=AOvVa
w1lnLR0Zi8AyjWhy36zKC8m. 

9. Корпоративна культура. URL: https://xreferat.com/60/7369-1-korporativna-kul-tura.html. 
10. Корпоративна культура в системі управління персоналом підприємства. URL:https://pidruchniki.com/1298             

0108/menedzhment/korporativna_kultura_sistemi_upravlinnya_personalom_pidpriyemstva. 
11. Корпоративна культура. Поняття і сутність корпоративної культури. URL: https://pidruchniki.

com/1365060652454/menedzhment/korporativna_kultura. 
12. Мовленнєва культура – критерії професійної майстерності фахівця. URL: https://studfile.net/preview/5193875/page:3/.
13. Моральна свідомість і моральна практика: проблеми взаємодії та взаємозв’язку. URL: https://studfile.net/

preview/5129949/page:5.
14. Моральна свідомість, її норми і принципи, місце у системі моралі. URL: http://referat-ok.com.ua/etika-estetika/

moralna-svidomist-jiji-normi-i-principi-misce-u-sistemi-morali/.
15. Організація командної роботи. URL: https://pidruchniki.com/10140809/menedzhment/organizatsiya_komandnoyi_roboti.
16. Отенко І. П., Чепелюк М. І. Корпоративна культура: міжнародний та трансформаційний аспекти. URL: http://

repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/20079/1/2018-%20Отенко%20І%20П%2C%20Чепелюк%20М%20І.pdf
17. Про службову субординацію. URL: https://hh.ua/article/21502.
18. Професійна комунікація. URL: http://psychologis.com.ua/professionalnaya_kommunikaciya-1.htm.
19. Уздєнова М. Ю. Культура мовлення публічного управління. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1099. 
20. Хома О. М., Хома Т. В. Культура мовлення як складова культури особистості. URL: https://www.google.ru/url?sa=t&rc

t=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjvx_vNi7TzAhVhw4sKHSj0B5AQFnoECCMQAQ&url=https%3A%2F%2Fj
ournals.indexcopernicus.com%2Fapi%2Ffile%2FviewByFileId%2F547832.pdf&usg=AOvVaw2zYPiWzn4HAnAQR3spYnvR. 

21. Яворська Г. Х. Етична культура юриста: поняття та структура. URL: https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=
&esrc=s&source=web&cd=9&ved=2ahUKEwjb1LT279voAhVOaJoKHel0DIAQFjAIegQICBAB&url=https%3A%2F%2F
scienceandeducation.pdpu.edu.ua%2Fdoc%2F2011%2F6_2011%2F77.pdf&usg=AOvVaw2u0d5PP0Sg4AOKKnKTq1vO. 



249ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

REFERENCES
1. Aleksandrova V. F. Movlennyeva kulʹtura suchasnoyi molodi. [Alexandrova VF Speech culture of modern youth]. 

URL: https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjh_ozpjbTzAhXKFXcKHc
uwCbM4ChAWegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Felibrary.kubg.edu.ua%2F6909%2F1%2FV_Aleksandrova_UMAN_
GI.pdf&usg=AOvVaw0v5awmgMe_OdYa5i16ukb3 [in Ukrainian].

2. Bondarenko S. M. Korporatyvna kulʹtura orhanizatsiyi u systemi zahalʹnoho upravlinnya yakistyu TQM. [Corporate 
culture of the organization in the system of general quality management TQM]. URL: https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q
=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiqyNGShrTzAhXRlYsKHVr9DwM4ChAWegQICxAB&url=https%3A%2F%
2Feconomyandsociety.in.ua%2Fjournals%2F14_ukr%2F38.pdf&usg=AOvVaw36OkZvsOyn03OK5eNw879n [in Ukrainian].

3. Vydy movlennya ta yikh kharakterystyka. [Types of speech and their characteristics]. URL: https//pidruchniki.
com/13820328/psihologiya/vidi_movlennya_harakteristika [in Ukrainian].

4. Hrynenko A., Ishchanova M. Korporatyvna kulʹtura sotsialʹno-vidpovidalʹnoho banku. [Grinenko A., Ishchanova M. 
Corporate culture of socially responsible bank]. URL: https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&c
d=4&ved=2ahUKEwjH9ePjkrHoAhWxyKYKHcZLCLYQFjADegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.irbis-nbuv.gov.
ua%2Fcgi-bin%2Firbis_nbuv%2Fcgiirbis_64.exe%3FC21COM%3D2%26I21DBN%3DUJRN%26P21DBN%3DUJRN%2
6IMAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1%26Image_file_name%3DPDF%2FUap_2015_2_4.pdf&usg=AOvVaw2saSiSnTvph
DcRsJ3DrL49 [in Ukrainian].

5. Diyakiv O. P. Osnovni skladovi formuvannya korporatyvnoyi kulʹtury v orhanizatsiyi. [Diakov OP The main 
components of the formation of corporate culture in the organization]. URL: https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&
esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjgy7_kg7TzAhWWuosKHY6PBNEQFnoECAcQAQ&url=https%3A%2F%2Fc
ore.ac.uk%2Fdownload%2Fpdf%2F197225725.pdf&usg=AOvVaw3_KWAZmsYqL7Jg1cwYINOk [in Ukrainian].

6. Doronina M. A., Doronin A. V. Kulʹtura dilovoho spilkuvannya i partnerstva. Kharkiv, KHNEU, 2008. 204 s. [Doronina 
MA, Doronin AV Culture of business communication and partnership] [in Ukrainian].

7. Etychna kulʹtura osobystosti. [Ethical culture of the individual.]. URL: https://studfile.net/preview/5602124/page:22/ 
[in Ukrainian].

8. Kardash I. M. Movlenneva kulʹtura yak skladova zahalʹnoyi kulʹtkry maybutnʹoho fakhvitsya z doshkilʹnoyi osvity. 
[Kardash IM Speech culture as a component of the general cult of the future specialist in preschool education]. URL:  
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=2ahUKEwj5y_juqMXoAhXHo4sKHU-SBw
AQFjAEegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Fmdu.edu.ua%2Fwp-content%2Fuploads%2Ffiles%2F14_9.pdf&usg=AOvVa
w1lnLR0Zi8AyjWhy36zKC8m [in Ukrainian].

9. Korporatyvna kulʹtura. [Corporate culture]. URL: https://xreferat.com/60/7369-1-korporativna-kul-tura.html 
[in Ukrainian].

10. Korporatyvna kulʹtura v systemi upravlinnya personalom pidpryyemstva. [Corporate culture in the personnel 
management system of the enterprise]. URL:https://pidruchniki.com/12980108/menedzhment/korporativna_kultura_
sistemi_upravlinnya_personalom_pidpriyemstva [in Ukrainian].

11. Korporatyvna kulʹtura. Ponyattya i sutnistʹ korporatyvnoyi kulʹtury. [Corporate culture. The concept and essence of 
corporate culture]. URL: https://pidruchniki.com/1365060652454/menedzhment/korporativna_kultura [in Ukrainian].

12. Movlennyeva kulʹtura – kryteriyi profesiynoyi maysternosti fakhivtsya.[ Speech culture – criteria for professional 
skills of a specialist]. URL: https://studfile.net/preview/5193875/page:3/ [in Ukrainian].

13. Moralʹna svidomistʹ i moralʹna praktyka: problemy vzayemodiyi ta vzayemozvʺyazku. [Moral consciousness and 
moral practice: problems of interaction and interconnection]. URL: https://studfile.net/preview/5129949/page:5 [in Ukrainian].

14. Moralʹna svidomistʹ, yiyi normy i pryntsypy, mistse u systemi morali. [Moral consciousness, its norms and principles, 
place in the moral system]. URL: http://referat-ok.com.ua/etika-estetika/moralna-svidomist-jiji-normi-i-principi-misce-u-
sistemi-morali/ [in Ukrainian].

15. Orhanizatsiya komandnoyi roboty. [Organization of teamwork]. URL: https://pidruchniki.com/10140809/
menedzhment/organizatsiya_komandnoyi_roboti [in Ukrainian].

16. Otenko I. P., Chepelyuk M. I. Korporatyvna kulʹtura: mizhnarodnyy ta transformatsiynyy aspekty. [Otenko IP, 
Chepelyuk MI Corporate culture: international and transformational aspects]. URL: http://repository.hneu.edu.ua/bitstr
eam/123456789/20079/1/2018-%20Отенко%20І%20П%2C%20Чепелюк%20М%20І.pdf

17. Pro sluzhbovu subordynatsiyu. [On official subordination]. URL: https://hh.ua/article/21502 [in Ukrainian].
18. Profesiyna komunikatsiya. [Professional communication]. URL : http://psychologis.com.ua/professionalnaya_

kommunikaciya-1.htm [in Ukrainian].
19. Uzdyenova M. Yu. Kulʹtura movlennya publichnoho upravlinnya. [Uzdenova M.Yu. Speech culture of public 

administration]. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1099 [in Ukrainian].
20. Khoma O. M., Khoma T. V. Kulʹtura movlennya yak skladova kulʹtury osobystosti. [Khoma OM, Khoma TV Speech 

culture as a component of personality culture].  URL: https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&c
d=&ved=2ahUKEwjvx_vNi7TzAhVhw4sKHSj0B5AQFnoECCMQAQ&url=https%3A%2F%2Fjournals.indexcopernicus.
com%2Fapi%2Ffile%2FviewByFileId%2F547832.pdf&usg=AOvVaw2zYPiWzn4HAnAQR3spYnvR [in Ukrainian].

21. Yavorsʹka H. Kh. Etychna kulʹtura yurysta: ponyattya ta struktura. [Yavorska G.Kh. Ethical culture of a lawyer: 
concept and structure]. URL: https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=2ahU
KEwjb1LT279voAhVOaJoKHel0DIAQFjAIegQICBAB&url=https%3A%2F%2Fscienceandeducation.pdpu.edu.
ua%2Fdoc%2F2011%2F6_2011%2F77.pdf&usg=AOvVaw2u0d5PP0Sg4AOKKnKTq1vO [in Ukrainian].

Михайлюк Н., Бондаренко Н., Корольова О. Види професійної культури майбутніх бакалаврів банківської справи...



Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 43, том 2, 2021250

Змiст

ЗМІСТ

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО
Оксана ЗАХАРОВА. Участь НКЗС у вилученні музейних цінностей. Предмети оздоблення інтер’єру  
(20-ті роки XX століття) 4
Їнчжен КАН. Харбін як центр формування західноєвропейських оркестрових традицій  
Північно-Східного Китаю 10
Оксана КРУЦЬКО. Особливості «30 Каприсів для флейти соло» Зігфріда Карга-Елерта 16
Альона ЛЕТЯГА. Нормативні засади сучасного дизайну в Україні та світі 22
Ло СЯО. Ініціатива «один пояс, один шлях» у векторі поширення китайських цінностей 28
Наталія МАРУСИК. Аматорські форми функціонування сценічної гуцульської хореографії 34
Ірина МАТІЙЧИН. Орфаторія, кантата, опера в хоровій творчості 
українських композиторів (модифікація жанрів) 40
Ліліт МКРТИЧЯН. Арно Бабаджанян: композитор і виконавець 46
Олександра МОРСЬКА, Катерина ЖМУРКО, Ігор КОЛЯДА. Значення 3D моделювання  
та CAD технологій у професійній підготовці з дизайну 53
Asiye Aslan OZSHEN. XIX century natıonal costumes of Mugla women 62
Олександр ОЛЕКСІЄНКО. Специфіка інструментального бандурного виконавства 
зі струнним квартетом у контексті досвіду Костянтина Новицького 67
Юлія ОМЕТЮХ. Музично-мистецькі фестивалі Львова початку ХХІ століття:  
структурно-системний аналіз 74
Олександр ПЛАХОТНЮК, Дмитро ТОПОРКОВ. Поліхудожні та міжмистецькі зв’язки  
танцювальної культури у прояві її інтермадіальності 81

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО
Мар’яна КОВБАНЮК, Ольга СКАРБЕК. Французькі прислівники темпоральної семантики 
у художньому дискурсі 88
Олександр КОЗОРІЗ. Автоматизація оцінки якості перекладу текстів паралельних корпусів 94
Наталя КОСМАЦЬКА, Тетяна ЛИТВИНОВА. Структура наукових статей із філології 
(на матеріалі французької й української мов) 104
Одарка КРАВЧЕНКО, Наталія ДУЖА. Лінгвістичні особливості формування паралельної реальності 
у китайській дорамі-фентезі «Сивий іній попелу медового марення» 111
Олена КРАВЧЕНКО, Анна ГАЛЕНКО. Хронотоп дороги у романі В. Рутківського 
«Джури козака Швайки» 117
Людмила ЛУЦЕНКО, Віталій ДЯЧЕНКО. Лінгвістичні засоби стратегії вживання маркерів 
групової ідентичності в політичному дискурсі Джо Байдена 123
Наталія МАРЧЕНКО. Створення образу фемінності шляхом вербалізації концепту «КРАСА» 129
Ірина МЕЛЬНИЧУК, Ліна ФІКЛІНЕЦЬ. Ренесансний образ ідеальної держави 
в трактаті Станіслава Оріховського «Квінкункс» 135
Амалия Ариф гызы ПАШАЕВА. Семантические отношения, создаваемые 
непроизводными простыми суффиксами в языке урду 140
Ірина РЕВА. Структурні різновиди екзистенціалізму в поезії І. Бахман 147
Тетяна РЕГЕШУК. Етноспецифіка грецької мисливської казки 152

ПЕДАГОГIКА
Шафига Веис кызы ЗУЛЬФУГАРОВА. Социально-педагогические и психологические условия 
при подготовке учащихся к вузовской учебе 157



251ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

Катерина ІСТОМІНА, Ольга ЦУБОВА. Електронні ресурси та онлайн платформи 
для викладання англійської мови 163
Наталія ІЩЕНКО, Вікторія ГОНЧАРОВА. Юридичний переклад як складова юридичного дискурсу 168
Оксана КАС’ЯНЕНКО, Христина БАРНА. Особливості роботи з педагогічно занедбаними дітьми 
старшого дошкільного віку 173
Дора КОВРЕЙ. Обґрунтування педагогічних умов формування міжкультурної компетентності  
майбутніх вихователів у процесі навчання в коледжах 180
Olena KOLOMIYETS. Internationalization of higher education processes of Ukraine  
on the example of Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University 185
Дар’я КОРОВІЙ. Культурологічна компетентність майбутнього вчителя 
як складова частина професійної компетентності 191
Наталія КОРОТКА, Людмила ПІДКОЛЕСНА. Можливості використання ділової гри 
під час дистанційного навчання англійської мови 198
Dana KURYLENKO. Linguistic realities in the matrix of test strategies of teacher and student:  
the feedback theory 203
Альона ЛАЗАРЕНКО. Аналіз проблеми формування цифрової компетентності майбутніх вихователів 208
Olga LAKIYCHUK. Peculiarities of a role-playing at the English lessons 
with the students of technical specialities 213
Наталія ЛЕЩІЙ. Особливості фізичного та функціонального стану дітей молодшого шкільного віку  
зі складними порушеннями розвитку 219
Віра ЛЯЩЕНКО. Підходи до розвитку професійної компетентності фахівців  
інклюзивно-ресурсних центрів у післядипломній освіті 224
Сергій МАКЄЄВ. Генезис поняттєвого апарату компетентнісного підходу у дослідженнях  
зарубіжних і вітчизняних науковців 230
Юлія МАТВІЇВ-ЛОЗИНСЬКА. Організація профорієнтаційної роботи в закладах вищої освіти  
засобами іноземної мови 238
Наталія МИХАЙЛЮК, Наталя БОНДАРЕНКО, Олена КОРОЛЬОВА. Види професійної культури 
майбутніх бакалаврів банківської справи в освітньому середовищі закладу вищої освіти 242



Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 43, том 2, 2021252

Contents

CONTENTS

ART STUDIES
Oksana ZAKHAROVA. Participation People’s Commissariat of Internal Affairs 
in the seizure of museum valuables. Interior decoration items (1920s of the XX century) 4
Yingzheng KANG. Harbin as a center of the formation of Western European orchestral traditions  
in Northeast China 10
Oksana KRUTSKO. Particularities of “30 Caprices for Solo Flute” by Sigfrid Karg-Elert 16
Alona LETIAHA. Normative basis of modern design in Ukraine and in the world 22
Luo XIAO. “One belt – one road” initiative in the vector of spreading Chinese values 28
Nataliya MARUSYK. Amateur forms of functioning of scenic Hutsul choreography 34
Iryna MATIYCHYN. Oratorio, cantata, and opera in choral works of Ukrainian composers  
(modification of genres)  40
Lilit MKRTICHYAN. Arno Babadzhanyan: composer and performer 46
Oleksandra MORSKA, Kateryna ZHMURKO, Igor KOLIADA. The importance of 3D modelling  
and CAD technologies in professional design education 53
Asiye Aslan OZSHEN. XIX century natıonal costumes of Mugla women 62
Oleksandr OLEKSIІENKO. Specificity of instrumental bandura performance 
with a string quartet in the context of the experience of Kostyantyn Novytsky 67
Juliia OMETIUKH. Music and art festivals of Lviv at the beginning of the XXI century:  
structural and system analysis 74
Oleksandr PLAKHOTNYUK, Dmytro TOPORKOV. Poly-artistic and inter-skill relations  
of dance culture in the manifestation of its intermadiality 81

LINGUISTICS. LITERATURE STUDIES
Mariana KOVBANIUK, Olga SKARBEK. French adverbs of temporal semantics in fictional discourse 88
Oleksandr KOZORIZ. Automatization of translation quality assessment of texts of parallel corpora 94
Natalia KOSMATSKA, Tetiana LYTVYNOVA. Structure of scientific articles in philology 
(based on French and Ukrainian languages) 104
Odarka KRAVCHENKO, Natalia DUZHA. Linguistic features of the parallel reality formation  
in the Chinese fantasy drama “Gray hoarfrost of the ashes of honey delusion” 111
Olena KRAVCHENKO, Anna GALENKO. Chronotop of the road in V. Rutkivsky’s novel 
“Dzhuras of Cossack Shvaika” 117
Lyudmyla LUTSENKO, Vitalii DIACHENKO. Linguistic means of the strategy “use in-group identity 
markers” in Joe Biden’s political discourse  123
Nataliia MARCHENKO. The image of feminity verbalized through the concept “BEAUTY” 129
Iryna MELNYCHUK, Lina FIKLINETS. Renaissance image of the ideal state 
in Stanislav Orikhovsky's treatise “Quincunx” 135
Amalia Arif PASHAYEVA. Semantıc relatıons created by non-derıvatıve sımple suffıxes ın Urdu 140
Iryna REVA. Structural varieties of existentialism in poetry by I. Bachman 147
Tetiana REHESHUK. Ethnospecifics of the Greek hunting folktale 152

PEDAGOGY
Shafiga Veis ZULFUGAROVA. Socio-pedagogical and psychological conditions 
in preparing students for higher education 157
Kateryna ISTOMINA, Olha TSUBOVA. Electronic resources and online platforms 
for teaching English 163



253ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

Natalia ISHCHENKO, Victoria HONCHAROVA. Legal translation, as a constituent of legal discourse 168
Oksana KASIANENKO, Christina BARNA. The peculiarities of work with pedagogically  
leaved children of senior preschoolers 173
Dora KOVREI. Justification of pedagogical conditions of formation of intercultural competence  
of future educators in the process of learning in colleges 180
Olena KOLOMIYETS. Internationalization of higher education processes of Ukraine  
on the example of Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University  185
Daria KOROVII. Culturological competence of a future teacher 
as a part of professional competence 191
Nataliia KOROTKA, Liudmyla PIDKOLESNA. Possibilities of business games using 
for distance English learning 198
Dana KURYLENKO. Linguistic realities in the matrix of test strategies of teacher and student:  
the feedback theory 203
Alyona LAZARENKO. Analysis of the problem of formation 
of digital competence of future teachers 208
Olga LAKIYCHUK. Peculiarities of a role-playing at the English lessons 
with the students of technical specialities 213
Nataliia LESHCHII. Features of physical and functional condition of children of primary school age  
with complex developmental disorders 219
Vira LYASHCHENKO. Approaches to development specialists of inclusion-resource centres’ professional 
competence in postgraduate education 224
Serhii MAKIEIEV. Genesis of the conceptual apparatus of the competency approach in research of foreign  
and domestic scientists 230
Yulia MATVIYIV-LOZYNSKA. Organization of vocational guidance work in higher education institutions  
by means of foreign language 238
Natalia MYKHAYLUK, Natalia BONDARENKO, Olena KOROLYOVA. Types of professional culture  
of future bachelors of banking sleep in the educational environment of the institution of higher education 242



НАУКОВЕ ВИДАННЯ

АКТУАЛЬНI ПИТАННЯ 
ГУМАНIТАРНИХ НАУК:

Мiжвузiвський збiрник наукових праць молодих  
вчених Дрогобицького державного педагогiчного унiверситету 

iменi Iвана Франка

HUMANITIES SCIENCE 
CURRENT ISSUES: 

Interuniversity collection of Drohobych
Ivan Franko State Pedagogical University

Young Scientists Research Papers

ВИПУСК 43. ТОМ 2
ISSUE 43. VOLUME 2

Редактори-упорядники
Микола Пантюк
Андрій Душний
Іван Зимомря

Здано до набору 08.11.2021 р. Підписано до друку 26.11.2021 р.
Гарнітура Times New Roman. Формат 64×84/8.

Друк офсетний. Папір офсетний.
Ум. друк. арк. 29,53. Зам. № 1221/473. Наклад 300 прим.

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців,
виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції 

Серія ДК № 2509 від 30.05.2006 р. 

Видавництво і друкарня – Видавничий дім «Гельветика»
65101, Україна, м. Одеса, вул. Інглезі, 6/1

Телефони: +38 (048) 709 38 69, 
+38 (095) 934-48-28, +38 (097) 723-06-08

E-mail: mailbox@helvetica.ua
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи

ДК № 6424 від 04.10.2018 р. 


