МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДРОГОБИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE
DROHOBYCH IVAN FRANKO STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY
YOUNG SCIENTISTS COUNCIL
ISSN 2308-4855 (Print)
ISSN 2308-4863 (Online)

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 47. ТОМ 4
ISSUE 47. VOLUME 4

Видавничий дім
«Гельветика»
2022

Рекомендовано до друку Вченою радою
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
(протокол № 2 від 24.02.2022 р.)
Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького
державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, В. Ільницький, І. Зимомря]. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Вип. 47. Том 4. – 300 с.
Видання розраховане на тих, хто цікавиться питаннями розвитку педагогіки вищої школи, а також філології, мистецтвознавства, історії.
Редакційна колегія:
Пантюк М.П. – головний редактор, доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи (Дрогобицький державний педа
гогічний університет імені Івана Франка); Душний А.І. – співредактор, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри (Дрогобицький
державний педагогічний університет імені Івана Франка); Ільницький В.І. – співредактор, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка); Дмитрів І.І. – відповідальний секретар, кандидат філологічних наук, доцент (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка); Андрєєв В.М. – доктор історичних наук, професор (Київський університет імені Бориса Грінченка); Бермес І.Л. – доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри (Дрогобицького
державного педагогічного університету імені Івана Франка); Галів М.Д. – доктор педагогічних наук, професор (Дрогобицький державний
педагогічний університет імені Івана Франка); Галик В.М. – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри (Дрогобицький державний
педагогічний університет імені Івана Франка); Ґжесяк Ян – доктор габілітований, надзвичайний професор кафедри (Державна вища професійна школа); Гриценко Г.З. – кандидат історичних наук, старший викладач кафедри (Дрогобицький державний педагогічний університет
імені Івана Франка); Дутчак В.Г. – доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри (Прикарпатський національний університет імені
Василя Стефаника); Заєць В.М. – кандидат мистецтвознавства, заступник декана факультету народних інструментів (Національна музична
академія України імені Петра Чайковського); Зимомря І.М. – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри (Ужгородський національний університет); Іванишин П.В. – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка); Корсак Р.В. – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри (Ужгородський національний університет);
Кравчик М.О. – кандидат філософських наук, доцент (Міжнародний гуманітарний університет); Маршалек-Кава Джоанна – доктор наук,
доцент (Університет Миколая Коперника в Торуні, Торунь, Польща); Масненко В.В. – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри
(Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького); Мафтин Н.В. – доктор філологічних наук, професор (Прикарпатський
національний університет імені Василя Стефаника); Мацьків П.В. – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри (Дрогобицький
державний педагогічний університет імені Івана Франка); Невмержицька О.В. – доктор педагогічних наук, доцент (Дрогобицький державний
педагогічний університет імені Івана Франка); Оршанський Л.В. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач (Дрогобицький державний
педагогічний університет імені Івана Франка); Пагута М.В. – кандидат педагогічних наук, доцент (Дрогобицький державний педагогічний
університет імені Івана Франка); Пантюк Т.І. – доктор педагогічних наук, професор (Дрогобицький державний педагогічний університет імені
Івана Франка); Петречко О.М. – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри (Дрогобицький державний педагогічний університет
імені Івана Франка); Печарський А.Я. – доктор філологічних наук, професор (Львівський національний університет імені Івана Франка);
Синкевич Н.Т. – кандидат мистецтвознавства (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка); Ситник О.М. – доктор
історичних наук, доцент, завідувач кафедри (Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького);
Сташевська І.О. – доктор педагогічних наук, професор, проректор з навчальної роботи (Харківська державна академія культури), заслужений
діяч мистецтв України; Сташевський А.Я. – доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри (Харківська державна академія культури), заслужений діяч мистецтв України; Стецик Ю.О. – доктор історичних наук, професор (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка); Стреначікова Марія – доктор наук (doc. CSc., PhD.), (Академія мистецтв у Банській Бистриці); Тельвак В.П. – кандидат історичних наук, доцент (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка); Устименко-Косоріч О.А. – кандидат
мистецтвознавства, доктор педагогічних наук, професор, директор навчально-наукового інституту культури і мистецтв (Сумський державний
педагогічний університет імені А. С. Макаренка); Чик Д.Ч. – доктор філологічних наук, доцент (Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія імені Тараса Шевченка); Яворська Г.Х. – доктор педагогічних наук, професор (Міжнародний гуманітарний університет);
Янишин Б.М. – кадидат історичних наук, старший науковий співробітник (Інститут історії України НАН України); Яремчук В.П. – доктор
історичних наук, професор (Національний університет «Острозька академія»).
Збірник індексується в міжнародній базі даних Index Copernicus International.
На підставі наказу Міністерства освіти і науки України № 6143 від 28.12.2019 р. (додаток 4) журнал внесений
до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») у галузі педагогічних наук (011 – Освітні, педагогічні науки,
012 – Дошкільна освіта, 013 – Початкова освіта, 014 – Середня освіта (за предметними спеціалізаціями),
015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями), 016 – Спеціальна освіта).
На підставі наказу Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020 р. (додаток 1) журнал внесений
до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») у галузі філологічних наук (035 – Філологія)
та у галузі культури і мистецтва (022 – Дизайн, 023 – Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація,
024 – Хореографія, 025 – Музичне мистецтво, 026 – Сценічне мистецтво, 027 – Музеєзнавство, пам’яткознавство,
028 – Менеджмент соціокультурної діяльності).
На підставі наказу Міністерства освіти і науки України № 1290 від 30.11.2021 р. (додаток 3) журнал внесений
до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») у галузі історичних наук (032 – Історія та археологія).
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації «Актуальні питання гуманітарних
наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету
імені Івана Франка» Серія КВ № 19906-9706Р від 14.05.2013 р.
Усі електронні версії статей збірника оприлюднюються на офіційному сайті видання
www.aphn-journal.in.ua
Редакційна колегія не обов’язково поділяє позицію, висловлену авторами у статтях, та не несе відповідальності за
достовірність наведених даних та посилань.
Статті у виданні перевірені на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com
від польської компанії Plagiat.pl.
Засновник і видавець – Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка,
співзасновники Ільницький В.І., Душний А.І., Зимомря І.М.
Адреса редакції: Дрогобицький державний педагогічний університет
імені Івана Франка, вул. Івана Франка, 24, м. Дрогобич, обл. Львівська, 82100. тел.: (03244) 1-04-74,
факс: (03244) 3-81-11, e-mail: info@aphn-journal.in.ua
© Дрогобицький державний педагогічний
університет імені Івана Франка, 2022
© Пантюк М.П., Душний А.І., Зимомря І.М., 2022

Recommended for publication
by Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University Academic Council
(protocol No 2 from 24.02.2022)
Humanities science current issues: Interuniversity collection of Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University
Young Scientists Research Papers / [editors-compilers M. Pantyuk, A. Dushnyi, V. Ilnytskyi, I. Zymomrya]. – Drohobych: Publishing
House „Helvetica”, 2022. – Issue 47. Volume 4. – 300 р.
The journal is intended for all interested in high school pedagogy, philology, art, and history.
Editorial board:
M. Pantyuk – Editor-in-Chief, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Vice-Rector for Scientific Work (Ivan Franko Drohobych State Peda
gogical); A. Dushniy – Co-Editor, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Head of the Department (Ivan Franko Drohobych State Pedagogical University); V. Ilnytskyi – Co-Editor, Doctor of History, Professor, Head of the Department (Ivan Franko Drohobych State Pedagogical University);
I. Dmytriv – Corresponding Secretary, Candidate of Philological Sciences, Associate Professor (Ivan Franko Drohobych State Pedagogical University);
V. Andrieiev – Doctor of History, Professor (Kyiv Grinchenko University); I. Bermes – Doctor of Arts, Professor, Head of the Department (Ivan Franko
Drohobych State Pedagogical University); M. Haliv – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University);
V. Halyk – Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Senior Lecturer at the Department (Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University); J. Gzhesiak – Dr. Gab., Associate Professor (Konin Higher Secondary School of Education); H. Hrytsenko – Candidate of Historical Sciences (Ivan
Franko Drohobych State Pedagogical University); V. Dutchak – Doctor of Arts, Professor, Head of the (Vasyl Stefanyk Precarpathian National University);
V. Zaiets – Candidate of Art Studies, Deputy Dean of the Faculty of Folk Instruments (National Music Academy of Ukraine named after Peter Tchaikovsky);
I. Zymomria – Doctor of Philology, Professor, Head of the Department (Uzhgorod National University); P. Ivanyshyn – Doctor of Philology, Professor, Head
of the Department (Ivan Franko Drohobych State Pedagogical University); R. Korsak – Doctor of Historical Sciences, Professor, Head of the Department
(Uzhhorod National University); Marszałek-Kawa Joanna – Doctor of Science, Associate Professor, (Nicolaus Copernicus University in Torun, Torun,
Poland); V. Masnenko – Doctor of History, Professor, Head of the Department (Bogdan Khmelnytsky Cherkasy National University); M. Kravchyk –
Ph.D. in Philosophy, Associate Professor (International Humanitarian University); N. Maftyn – Doctor of Philology, Professor (Vasyl Stefanyk Precarpath
ian National University); P. Matskiv – Doctor of Philology, Professor, Head of the Department (Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University);
O. Nevmerzhytska – Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor (General Pedagogy and Preschool Education of Ivan Franko Drohobych
State Pedagogical University); L. Orshanskyi – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Head of the Department (Ivan Franko State Drohobych
Pedagogical University); M. Pahuta – Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (Ivan Franko State Pedagogical University); T. Pantiuk –
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Ivan Franko Drohobych State Pedagogical University); O. Petrechko – Doctor of History, Professor, Head
of the Department (Ivan Franko Drohobych State Pedagogical University); A. Pecharskyi – Doctor of Philological Sciences, Professor (Lviv National
University); N. Synkevych – Candidate of Arts (Ivan Franko Drohobych State Pedagogical University); O. Sytnyk – Doctor of History, Associate Professor, Head of the Chair (Bogdan Khmelnytskyi State Pedagogical University); I. Stashevska – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Vice-Rector
(Academic Affairs of Kharkiv State Academy of Culture), Honored Worker of Arts of Ukraine; A. Stashevskyi – Doctor of Arts, Professor, Head of
the Department (Kharkiv State Academy of Culture), Honored Worker of Arts of Ukraine; Y. Stetsyk – Doctor of Historical Sciences, Professor (Ivan
Franko Drohobych State Pedagogical University); M. Strenachikova – Doctor of Science (Doc. CSc., PhD.), (Academy of Arts in Banska Bystrica);
V. Telvak – Candidate of Historical Sciences, Associate Professor (Ivan Franko Drohobych State Pedagogical University); O. Ustymenko-Kosorich –
Candidate of Art History, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Director of the Educational and Scientific Institute of Culture and Arts (Sumy State
Pedagogical University named after A.S. Makarenko); D. Chyk – Doctor of Philology, Associate Professor, (Taras Shevchenko Kremenets Regional
Humanities and Pedagogical Academy); H. Yavorska – Doctor of Education, Professor (International Humanitarian University); B. Yanyshyn – Candidate of Historical Sciences, Senior Research Associate (Institute of History of Ukraine of the NAS of Ukraine); V. Yaremchuk – Doctor of History,
Professor (Ostroh Academy National University).

The collection is included in such international databases as Index Copernicus International.
According to the Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine as of 28.12.2019 No 6143 (annex 4),
the journal is included in the List of scientific professional editions of Ukraine (category “B”) on pedagogical sciences
(011 – Educational, pedagogical sciences, 012 – Pre-school education, 013 – Primary education, 014 – Secondary education
(subject specialization), 015 – Professional education (in the field of specializations), 016 – Special education).
According to the Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine as of 17.03.2020 № 409 (annex 1), the journal is
included in the List of scientific professional editions of Ukraine (category “B”) on philological sciences (035 – Philology) and culture
and arts (022 – Design, 023 – Fine arts, decorative arts, restoration, 024 – Choreography, 025 – Musical arts, 026 – Performing art,
027 – Museum and monument studies, 028 – Management of socio-cultural activities).
Based on the Order of Ministry of Education and Science of Ukraine No 1290 dated 30.11.2021 (annex 3), the journal is included
in the List of professional editions of Ukraine (category "B") in the area of of Historical Sciences (032 - History and Archeology).
Print media registration certificate «Humanities science current issues: Interuniversity collection of Drohobych Ivan Franko State
Pedagogical University Young Scientists Research Papers» series КV № 19906-9706Р dd. 14.05.2013.
All electronic versions of articles in the collection are available on the official website edition
www.aphn-journal.in.ua
Editorial board do not necessarily reflect the position expressed by the authors of articles,
and is not responsible for the accuracy of these data and references.
The articles were checked for plagiarism using the software StrikePlagiarism.com developed by the Polish company Plagiat.pl.
Founder and Publisher – Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University,
co-founders V. Ilnytskyi, A. Dushnyi, I. Zymomrya.
Editorial address: Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, Ivana Franka str., 24, Drohobych, Lviv region,
82100. tel.: (03244) 1-04-74, fax: (03244) 3-81-11, e-mail: info@aphn-journal.in.ua
© Drohobych State Ivan Franko
Pedagogical University, 2022
© M. Pantyuk, A. Dushnyi, I. Zymomrya, 2022

Мистецтвознавство

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО
УДК 780.616.432.071.2 (477.54)
DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863/47-4-1

Тетяна СИРЯТСЬКА,

orcid.org/0000-0003-0900-2857
кандидат мистецтвознавства,
доцент кафедри загального та спеціалізованого фортепіано
Харківського національного університету мистецтв
(Харків, Україна) stethr69@gmail.com

ВИКОНАВСЬКІ ПРИНЦИПИ УКРАЇНСЬКОГО ПІАНІСТА
ТА ПЕДАГОГА ВІКТОРА СИРЯТСЬКОГО
У статті розглядаються основні принципи виконавського стилю Віктора Сирятського. Виявлена роль зовнішніх факторів у формуванні світогляду і творчих особливостей піаніста. Окрім того, на особливу увагу заслуговує
питання про виховання знаних піаністів-виконавців із дітей, які мають яскраві виконавські задатки і з великим
успіхом починають ранню концертну діяльність. У цьому сенсі доля і приклад Віктора Сирятського постають
надзвичайно повчальними, хоча, звичайно, становлення і розвиток кожної особистості відбувається сугубо індивідуально. Стаття присвячена пошукам нових шляхів, які забезпечують формування професійної педагогічної
особистості музиканта, які мають одним із критеріїв високий рівень розвитку інструментально-художніх і
спеціальних музично-виконавських знань. Також у статті схарактеризовані засоби музичної виразності, завдяки
яким і сформувався виконавський стиль В. Сирятського.
Багато педагогічних і виконавських принципів сприйняті були В. Сирятським від його вчителя П. Серебрякова. Нагадаємо, що Віктор Сирятський після закінчення в 1968 році фортепіанного факультету Харківського
інституту мистецтв по класу професора М. Хазановського отримав рекомендацію в аспірантуру. І наступного
року, після закінчення в тому ж інституті композиторського відділення по класу заслуженого діяча мистецтв
Української Радянської Соціалістичної Республіки в. о. професора І. Ковача, розпочинає денну асистентурустажування в Ленінградській державній консерваторії. Навчання за спеціальним фортепіано у класі народного
артиста П. Серебрякова Віктор Сирятський поєднував із заняттями з композиції в заслуженого діяча мистецтв
Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки в. о. професора В. Успенського. У 1971 році
Віктор Сирятський закінчує асистентуру-стажування, його направляють на роботу в Харківський інститут
мистецтв. Але повернемося до уроків у П. Серебрякова. Природно, що такий великий майстер і найяскравіша
особистість, яким був П. Серебряков, не міг не вплинути на Віктора Сирятського як на музиканта та майбутнього педагога. Спробуємо визначити, які ж педагогічні принципи і методи були сприйняті В. Сирятським від
нього.
В. Сирятський часто згадував про П. Серебрякова й говорив, що визначити серебряковську схему роботи над
музичним твором дуже важко, імовірно, «схеми» узагалі не існувало. Характер вказівок і ступінь деталізації в
роботі залежали від рівня здібностей учня, від його зрілості та розвитку.
Глибоке знання музичної літератури і великий концертний репертуар дозволяли В. Сирятському не тільки
«награти», а й цілком закінчено виконати майже будь-який твір. Особливо часто і багато грав він учням на
початку своєї педагогічної діяльності.
Часто В. Сирятський використовував словесні характеристики художнього образу. Поетичні аналогії і
зіставлення його завжди лаконічні і яскраві. Зазвичай вони вимовлялися в моменти творчого підйому і супроводжувалися живим показом.
Матеріали, викладені у статті, можуть принести реальну користь виконавцям-інструменталістам різних
спеціальностей у їхній концертній діяльності, а також педагогам-музикантам у процесі академічного навчання
майбутніх професіоналів.
Ключові слова: В. Сирятський, виконавський стиль, фраза, фактура, звук, темпоритм.
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THE PERFORMING PRINCIPLES OF THE UKRAINIAN PIANIST
AND TEACHER VIKTOR SYRIATSKY
The article discusses the basic principles of the performing style of Viktor Syriatsky. The role of external factors in the
formation of the worldview and creative features of the pianist is revealed. In addition, the issue of educating large pianist
performers from children who have bright performing inclinations and with great success begin an early concert activity
deserves special attention. In this sense, the fate and example of Viktor Syriatsky are extremely instructive, although, of
course, the formation and development of each person takes place individually. The article is devoted to the search for
new ways to ensure the formation of a professional pedagogical personality of a musician and having one of the criteria
a high level of development of instrumental, artistic and special musical and performing knowledge. Also, the article
describes the means of musical expressiveness, thanks to which Viktor Syriatsky’s performing style is formed.
Of course, V. Siryatskiy grasped many pedagogical and performing principles from his teacher P. Serebryakov. Let
us remind you that after graduating from Professor M. Khazanovskiy’s class at the piano faculty of Kharkov Institute
of Arts in 1968 he received references for entering the post-graduate course. And the following year, after graduating
from the class of the Honoured Art Worker of the USSR and Acting Professor I. Kovach at the composer’s faculty of the
same institute, he entered the daytime assisting training course at Leningrad State Conservatory. V. Siryatskiy combined
his studies of the special piano in the class of the People’s Artist P. Serebryakov with learning the composition from the
Honored Artist of the RSFSR Acting Professor V. Uspenskiy. In 1971, V. Siryatskiy graduated from the assisting training
course, and was sent to work at Kharkov Institute of Arts. It is natural that such a great master and a bright personality
as P. Serebryakov was could not but influence V. Siryatskiy both as a musician and as a future pedagogue.
A live piano performance is one of V. Siryatskiy’s principle methods of pedagogical influence, and the same was with
P. Serebryakov. Deep knowledge of the musical literature and a large concert repertoire allowed V. Siryatskiy not only to
“play a tune”, but also to perform quite completely almost any composition. He played especially often and much to his
students at the beginning of his pedagogical career.
V. Siryatskiy often used verbal characteristics of artistic images. His poetic analogies and comparisons were always
laconic and impressive. They were usually spoken at the moments of a creative inspiration and were accompanied by a
live demonstration.
The materials presented in the article can bring real benefit to instrumentalists of various specializations in their
concert activities, as well as to music teachers in the process of academic training of future professionals.
Key words: V. Syriatsky, performing style, phrase, texture, sound, tempo rhythm.

Постановка проблеми. Віктор Сирятський – відома особистість у фортепіанному мистецтві другої половини ХХ ст. Його піаністична
діяльність – приклад поєднання таланту, натхненності та самовідданої праці, безперервних пошуків та роздумів, тому його виконавська діяльність
заслуговує ретельного вивчення. Це піаніст, педагог, композитор і вчений найвищого рівня. Творче
обличчя В. Сирятського вражає широтою та багатогранністю: виконавець, чиє ім’я добре відомо в
Україні, а також за її межами; музикант, який виховав декілька поколінь визначних піаністів та майже
впродовж 35 років працював у Харківському національному університеті мистецтв ім. І. П. Котляревського на кафедрі спеціального фортепіано.
Актуальність теми статті зумовлена тим, що
результати дослідження можуть знайти застосування в роботі над виконавською інтерпретацією;
під час відбору художньо виправданих виконавських засобів та прийомів; подолання технічних
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складностей; у практиці викладання, а також
у читанні курсів історії та методики виконавського мистецтва.
Мета статті – виявити основні принципи
виконавського стилю Віктора Сирятського, розкрити суть його художніх устремлінь.
Аналіз публікацій за темою дослідження.
Проблемне коло завдань, означених генеральною лінією дослідження, потребує запровадження комплексного підходу для розкриття
концепції статті. Її теоретичною основою слугували насамперед роботи провідних музикознавців – Б. Асаф’єва, Я. Мільштейна, Д. Рабиновича,
Н. Растопчиної.
Неоціненним у розкритті основної теми дослідження виявився матеріал, викладений у працях
видатних вітчизняних виконавців-теоретиків
та музикознавців: І. Белоносової, В. Давидової,
Н. Драч, Д. Рабіновича, С. Савшинського, С. Фейнберга, Є. Федорович.
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Мистецтвознавство
Виклад основного матеріалу. Щоб зрозуміти
особливості виконавського стилю В. Сирятського,
необхідно визначити стилістичні риси, притаманні його особистості.
Що ж означає термін «стиль виконання»?
Наприклад, С. Фейнберг, у книзі «Піанізм як мистецтво» визначає стиль гри як «сукупність виразних та технічних засобів, притаманних майстерності інструменталіста, індивідуальний характер
фразування, неповторну манеру інтерпретації й
усі особливі прийоми поводження з інструментом» (Фейнберг, 1965: 13).
Отже, стиль невід’ємний від особистості виконавця і багато в чому залежить від фізіологічних
та психологічних даних. З іншого боку, у поняття
«стиль» можуть входити і загальні тенденції.
У кожну епоху панує та чи та манера гри. Для
одного часу характерні скупість, стриманість емоційного початку, для іншого – вибухова експресія.
«У широкому розумінні слова під виконавським стилем ми повинні мати на увазі всі властивості, особливості та принципи інтерпретації.
Сюди входять і свідомі, теоретично обґрунтовані
тенденції, і всі невимушено-індивідуальні особливості. Багато з невловимих рис у грі артиста, що
не піддаються аналізу, проте з особливою силою
вирізняють його гру <…>» (Фейнберг, 1965: 13).
Виконавський стиль особистості – це передусім викристалізовані в духовному світі її ментально-естетичні, індивідуально-психологічні і
цілісно-комунікативні виконавські якості, які становлять підґрунтя виконавця-інструменталіста.
Особистість виконавця індивідуальна та самостійна у своїх судженнях, переконаннях, володіє
власними незалежними виконавськими настановами, спостереженнями, мисленням, переживанням, своєрідною системою художньо-технічної
виразності, яка базується на специфіці інструментальної техніки (Федорович, 2014: 12).
Ще на початку концертної діяльності рецензенти називали масштабність однією з основних рис серебряковського мистецтва. Величезні
динамічні ресурси, широта дихання, цільність
конструкції відрізняли виконання піаніста. І слухачам, і критикам було зрозуміло, що мистецтво
П. Серебрякова – це мистецтво великих залів.
З перших звуків гра В. Сирятського приковує
до себе увагу. Звук В. Сирятського – соковитий,
м’який, «теплий», наповнений, співучий. Він
однаково благородний і в потужному ff, і в ніжному, завжди «озвученому» і чутному p.
Усі спеціалісти одностайно відзначали якесь
особливе ставлення В. Сирятського до інструмента, його рідкісне вміння за допомогою фортепіано вести живу розмову з людьми.
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Що б він не робив на фортепіано, він завжди
піклувався про хороше звучання. Причому в
поняття хорошого звучання в нього входила і відповідність цього звучання змісту твору, що виконувався. Звук – засіб, а не самоціль, найкращій звук
той, який найбільш повно виражає даний зміст.
Умовно можна розрізнити дві тенденції в його
ставленні до звукового колориту. Це – прагнення
до повного, м’якого, співучого звука, прагнення
«співати на фортепіано» та прагнення до максимального розмаїття звукових барв.
Потужне, але м’яке fortissimo в «Картинках з виставки» М. Мусоргського; акварельнопрозорі барви шуманівських мініатюр, раптові
фанфарні вигуки «святкового» Етюду-картини
мі-бемоль мажор С. Рахманінова, найтонші лінії
рівного pianissimo в ноктюрнах Ф. Шопена, яскраві
«нервові» злети равелівського «Нічного гаспара» –
такий діапазон звукової палітри піаніста. Барвистість динамічної та тембрової нюансировки В. Сирятського неодноразово відзначалася публікою.
Але пошуки звукових барв, різноманітних
тембральних ефектів не є для В. Сирятського
самоціллю. Вони слугують більш повному та
яскравому розкриттю художнього образу, їх вибір
залежить від характеру, форми та стилю твору,
що виконується. Бурне fortissimo та ледь чутне
pianissimo його фортепіано, здатність особливими
засобами – головним чином незвичайним застосуванням педалі – видобувати з рояля своєрідні та
дивовижні барви – усе це використовувалось для
підкреслення тієї або іншої музичної думки.
Саме у сфері piano піаністу вдається передати найбільш різноманітні настрої: зосереджену
задумливість шубертівської Серенади, мужню
скорботу Largo із сонати Л. ван Бетховена ор. 10
№ 3, світлий безмежний спокій соль-мажорної
Прелюдії С. Рахманінова. Іноді В. Сирятський свідомо обмежує динамічну шкалу звучання. Його
виконання водночас зовсім не втрачає виразності.
Яскравіше проявляється інтонаційна майстерність піаніста, його вміння тонко диференціювати
звучність у невеликих динамічних межах.
Коли В. Сирятський виконував «Нічний гаспар», то ніби на естраді з’являвся новий інструмент, який говорив невпізнанним голосом.
Незважаючи на те, що у виконанні зовсім зникли
динамічні відтінки, які перевищували mezzo forte,
вишукану сюїту слухали, затамувавши подих.
Дотепна стилізація буденних інтонацій, «заводна»
механічність ритмів, скляна хрупкість звучань –
усе це передавалося зі справжньою досконалістю.
За такого розуміння виконавського мистецтва В. Сирятський головним засобом музичної виразності вважав інтонацію. Поза вико-
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навського інтонування для нього не існувало
справді цінного та значного відтворення авторського замислу. На його погляд, лише інтонування розкриває окремі «душевні відтінки»,
окремі рисочки наших переживань, воно допомагає «вимовити» ті «слова», які становлять
«мову музики», які необхідно певним чином
будувати і так само певним чином вимовляти.
Не випадково В. Сирятський надавав такого
великого значення виявленню так званих «інтонаційних точок» фрази, сполучності й опуклості
окремих мотивів. В одній із бесід К. Ігумнов
говорив: «Інтонаційні точки – це нібито особливі
точки тяжіння, які притягають до себе центральні
вузли, на яких все будується. Вони дуже пов’язані
з гармонічною основою. Це робить музику більш
ясною, неподільною, зв’язує одне з іншим»
(Мильштейн, 1975: 6). Віктор Сирятський «виявляв» «інтонаційні точки» не стільки за допомогою
акцентів, скільки шляхом спеціальної відтяжки та
збільшення тривалості звучання. Саме тому, що
піаністи часто не уявляють собі «кульмінаційної
точки», до якої повинна спрямовуватись фраза,
у їхньому виконанні немає справжнього руху –
«вони топчуться на місці», «затримуються на окремих звуках», «розривають фразу на частини».
Багато уваги В. Сирятський приділяв у зв’язку
із цим виконанню ліг. Він рішуче заперечував механічний підхід до них, тобто такий підхід, який обов’язково пов’язує із закінченням
ліг зняття руки та цезуру. На його погляд, ліги
нерідко треба розуміти як зміни смичка в межах
єдиної фрази. Між лігами іноді повинна бути не
цезура, а навпаки, грань, що ніби об’єднує дві частини фрази: це сприяє «широкому мелодичному
диханню», пов’язує окремі мотиви та фрази в
одне органічне ціле.
А зв’язок фраз одна з одною В. Сирятський
завжди вважав одним із найважливіших завдань,
що стоять перед виконавцем. «Виконуючи
музичну фразу, ніколи не слід забувати, що перед
нею і після неї звичайно стоять інші фрази, з
якими вона повинна бути узгоджена. Якщо фраза
не буде відповідати своїм сусідам і стане занадто
самостійною, то це неминуче призведе до фальші
в загальному мелодичному русі, порушить органічний зв’язок музичної мови», – говорив ще
К. Ігумнов (Мильштейн, 1975: 6).
Отже, виконання ліг не повинно призводити до
роздроблення дихання; ніколи не варто виконувати останню з нот, яка стоїть під лігою, за допомогою зняття руки, якщо на те немає спеціальної
вказівки автора, – цю ноту краще за все виконувати за допомогою особливого зменшення сили
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звуку. Фразування виконавця повинно бути таким
же природним, невимушеним і плавним, як людське дихання.
Безкінечно різноманітні фрази, що трапляються в музичних творах. Також безкінечні розмаїття і прийоми їх виконавського втілення. Але
в усьому цьому розмаїтті є єдність, одна провідна
нитка, якій, урешті-решт, підпорядковуються всі
примхливі частковості. Це знамените «правило
неправильності» – tempo rubato. У мистецтві
В. Сирятського воно відігравало виняткову за значенням роль. Він убачав у ньому один з основних
виразних засобів, які сприяють досягненню життєвості, пластичності та декламаційності виконання. Він уважав, що цей засіб допомагає виконавцю вирватися з «лещат розміреності». Справді,
В. Сирятський завжди вважав, що лише тоді добре,
коли воно природно, ненавмисно, коли в ньому
немає значних зрушень та змін, тобто воно подібно прискоренням і уповільненням простої людської мови. Звичайно, таке rubato регулювалось у
нього своєрідним законом компенсації – «скільки
позичив, стільки й повернув», тобто невеликі прискорення всередині однієї фрази і в ряду фраз часто
вели до еквівалентних уповільнень і навпаки.
Це означає, що вільність темпу повинна бути
не зовнішня, а внутрішня, ніби народжена душевним хвилюванням виконавця. Автор, виписуючи
мелодію рівними тривалостями, по суті дає виконавцю право знайти той справді «вільний» ритм,
притаманний характеру даної мелодії. Справа
розуму та смаку виконавця – зрозуміти та відчути
те, що неможливо виразити на папері. В. Сирятський підкреслює, що саме в таких, ледь помітних, заснованих на «взаємній компенсації» змінах
співвідношень тривалостей – змінах, що не піддаються строгому обліку, – у вмінні знайти «живе
ритмічне дихання», відбивається художня індивідуальність виконавця, те особливе, що він вносить
у виконання. Ритмічний порядок виникає зсередини, а не ззовні; його визначають розум, почуття
та смак виконавця. Якщо виконавець не здатен
відчути цей «порядок», якщо він не відчуває як
живі всі відхилення від метру та всі проміжки між
нотами, словом, якщо він не творить ритм зсередини, а лише механічно, суто зовнішньо відтворює
текст, то виконання його завжди буде мертвим:
воно ніколи не зможе передати все мерехтіння
багатого та складного життя художнього твору.
Великі досягнення В. Сирятського в області
фортепіанної звучності були б неможливі без тонкого та майстерного використання педалі – цього
найвиразнішого засобу виконання. Як відзначав
С. Савшинський, «полярні два принципи педаліза-
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ції: основна звучність рояля – звучність безпедальна
або навпаки, основна звучність під педаллю» (Савшинский, 1961: 11). До музикантів, які дотримуються першого принципу, С. Савшинський відносив О. Гольденвейзера; серед прихильників другого
принципу називав Л. Ніколаєва та К. Ігумнова.
До якої ж із цих груп можна віднести В. Сирятського? Відповісти на це запитання нелегко.
Деякі твори Й. С. Баха (рухливі, токатного
характеру, які виконуються non legato) В. Сирятський виконує майже без педалі, у музиці Л. ван
Бетховена полюбляє засобами педалізації підкреслити регістрові зіставлення, динамічні контрасти,
виявити оркестровість окремих епізодів. У творах
П. Чайковського та С. Рахманінова Віктор Олексійович Сирятський педалізує по басах, користується напівпедаллю; у музиці А. Скрябіна й імпресіоністів не боїться довгої та соковитої педалі,
змішування гармонічних та тембрових барв. Іноді
за допомогою педалізації В. Сирятський досягає
особливої фортепіанної звучності.
Наприклад, тонка колористична напівпедаль
та беззвучне повторення акорду в останніх тактах
«Катакомб» із «Картинок із виставки» М. Мусоргського дозволяє піаністу досягти ілюзії поступового «танення» звуку (рис. 1).
Треба відзначити, що і на уроках В. Сирятський нерідко пробував різні варіанти педалізації,
які часом приводять до цікавих тембральних знахідок. Водночас він уважав педалізацію одним з
індивідуальних елементів виконання, зумовлених
художнім образом та творчою манерою піаніста.
І що ще важливіше, за допомогою педалі
можна нашаровувати один на інший за вертикаллю гармонічні пласти, а отже, створювати
численні та різноманітні звукові конструкції.
Саме роботі над цими фактурними нашаруваннями професор В. Сирятський приділяв багато
уваги. Згадаймо хоча б «Картинки з виставки»
М. Мусоргського! У таких номерах, як «Богатирські ворота», «Бидло», «Старий замок», уміле
використання педалі дозволяє виконавцю не лише
відтворити «картинку», а й передати в ній об’єм і
простір. В. Сирятський любив виконувати «Картинки з виставки» і часто включав їх до навчального репертуару студентів свого класу.

Звукова майстерність пов’язана і з майстерним
освоєнням фактури. Її звуковий простір багатовимірний і об’ємний. Множина голосів та підголосків, які виникають в інтерпретаціях, наповнюють
цю музику живим диханням та багатоплановістю.
Фактура в інтерпретаціях В. Сирятського в різних творах дуже багатообразна: легка та прозора
в сонатах Д. Скарлатті, етюдах ор. 25 №№ 13, 14
Ф. Шопена, п’єсах імпресіоністів, насичена і
щільна у творах Л. ван Бетховена, концерті b-moll
П. Чайковського.
Важливою в інтерпретаціях В. Сирятського
була проблема темпової єдності. Визначення
основного темпу В. Сирятський відносив до
числа найбільш важких завдань, які стоять перед
виконавцем. Проте, не вважаючи необхідним
цифрове обчислення темпу, він завжди ратував за
встановлення основної долі руху, тобто за виявлення метричної одиниці руху – четвертної, восьмої тощо, – яка вже не повинна ділитися на більш
дрібні одиниці і яка й визначає швидкість руху.
Установлення основної ритмічної одиниці руху
дозволило В. Сирятському відчути живу «ритмічну
пульсацію», визначити той «напрям руху», який
ніби пронизує собою весь твір, що виконується.
В. Сирятський не любив також надмірно великих piu mosso та meno mosso, не виправданих
логікою музичного розвитку. Він заперечував
також і проти надмірних, несвоєчасних зростань
темпу, які викривляють характер руху музики, що
виконується. Так, про розроблення першої частини Другого концерту С. Рахманінова К. Ігумнов говорив: «Неможливо тут брати від початку
швидкий темп. Тоді жодного зростання не вийде,
а буде щось на зразок бравурних перегонів». І ніби
резюме до сказаного додавав: «Зростання повинно мати внутрішньопсихологічний, а не зовнішній характер. Не забувайте головного – музика
живе в часі» (Мильштейн, 1975: 6). І В. Сирятський дотримувався вказівок К. Ігумнова. Для
нього свобода рухів – не свавілля; свобода рухів є
усвідомлена необхідність.
Особливо великого значення надавав В. Сирятський збереженню єдиного стрижня – основного
середнього темпу твору. Він уважав, що за істино
художнього виконання цей темп, незважаючи

Рис. 1
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Сирятська Т. Виконавські принципи українського піаніста та педагога Віктора Сирятського
на всі відхилення, які трапляються на шляху, повинен ясно «відчуватися протягом усього твору» і,
зрештою, залишатися завдяки «справедливій компенсації» без суттєвої втрати.
На естраді перед публікою В. Сирятський уважав необхідним грати так само відверто і просто,
як у себе вдома. Він завжди прагнув до того, щоб
бути «удвох з музикою» і водночас бути «ближче
до публіки». Примусити публіку полюбити те, що
йому було найдорожче, установити з нею найтісніший контакт, водночас залишатись вірним самому
собі, донести до слухачів найбільш потаємне було
з молодих років його заповітним бажанням.
Багато уваги приділяв В. Сирятський темпоритму виконання. Вибір темпу він уважав одним
із найважливіших виконавських завдань, оскільки
той відображує найсуттєвіші риси художнього
образу музичного твору. Чим же керувався
В. Сирятський у виборі темпу? Передусім внутрішнім змістом музики.
В. Сирятський звертав також увагу на інтонаційний склад теми, штрихи, характер. В. Сирятський був супротивником як перебільшено швидких, так і надмірно повільних темпів. Часто такі
темпи породжені бажанням молодих піаністів
наслідувати гру видатних виконавців. В. Сирятський часто критикував «метод», яким часто
користуються студенти – «передрати із платівки».
Природно, водночас вони не можуть відтворити
ані художнього змісту, ані глибини образу, які
передають великі майстри у своїх звукозаписах.
Залишається тільки перелік голих нот. Н. Растопчина у своїй книзі про П. Серебрякова, який був
педагогом В. Сирятського, описує такий випадок.
Якось учень почав першу частину бетховенської
«Аврори» у вкрай повільному темпі. Зупинивши
граючого після експозиції, П. Серебряков запитав:
– Вам «зручно» грати у такому темпі?
– Ні, не дуже, – була відповідь, – але мені подобається виконання Артура Шнабеля, який грає
сонату в такому темпі.
«Достоїнства інтерпретації Шнабеля, – зауважив Павло Олексійович Серебряков, – не в
повільному темпі, а в індивідуальній своєрідності
його художніх прийомів: рельєфному виділенні
деталей, виразному підкреслюванні всіх нюансів і штрихів, гранично насиченому інтонуванні.
Його темп відповідає особливостям трактовки.
Ви ж, відчуваючи музику інакше, примушуєте
себе грати повільно, і ваше виконання, позбавлене шнабелевської глибини та насиченості,
справляє в’яле, статичне враження» (Растоп-
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чина, 1978: 10). Варто зауважити, що таких виконавських принципів дотримувався і сам В. Сирятський, який був учнем П. Серебрякова. Важливим
виразним засобом виконання В. Сирятський уважав ритмічну гнучкість та невимушеність руху.
Невеликі ритмічні відхилення всередині фраз
сприяють, на його думку, досягненню пластичності та внутрішньої свободи, відчуттю живого
ритмічного дихання – завдяки багатообразності
«повітряних» цезур, яких немає в нотному тексті, але які надають виконанню натхненності та
пластичності. Зміст і роль їх можуть бути дуже
різноманітними. За допомогою невеликої цезури
можна в одному випадку виявити темброву
виразність звуку, в іншому – показати зміну гармонії, модуляційний перехід або неочікуваний
поворот мелодії.
В. Сирятський уважав, що воля виконавця
полягає в тому, що виконуваний ним твір перестає бути нав’язаним ззовні, а містить тільки те,
що сам виконавець уважає своїм. Чим вище виконавець, тим менше у світі музичних творів того,
що його воля не могла зробити своїм, тим ширше
його репертуар тощо. Твір тоді належить виконавцю, коли він, виконуючи його, наслідує свої
природні спонукання та схильності. Виконавська
воля далеко не байдужа до того, що виконується:
«те, як грає піаніст, тісно пов’язано з тим, що він
грає» (Рабинович, 1979: 8).
Висновки. Усе своє життя В. Сирятський
невпинно працював над своїм виконавським стилем, не припиняючи вдосконалюватися, не припиняючи вчитися. Ні на хвилину не припиняв
знаходити нові засоби виразності, модернізувати
і змінювати старі. Він переграв – якщо не в концертах, то в себе вдома – майже всю фортепіанну
літературу в усьому її стилістичному розмаїтті.
Виконання В. Сирятського відрізняла від гри
інших піаністів, безперечно, природність виконання. Авторські наміри були для нього законом.
Гра Віктора Сирятського була стильна. Виконуване «оживало» під його руками за допомогою
задуму, що був заснований на здійсненні обраних
та доступних йому можливостей: воно ставало
дзеркалом його душі. В. Сирятський наче вбирав у себе музичні образи того, що виконувалось,
зживався з ними, але робив це не стільки активно,
владно підкорюючи собі чуже, скільки пасивно,
ніби розчиняючи своє Я в цьому чужому.
Отже, у виконавському стилі В. Сирятського
були вражаючий спокій та мудрість людини, що
пройшла різноманітну школу життя.
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ДІЯЛЬНІСТЬ МУЗЕЇВ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКОГО І ПРОСВІТНИЦЬКОГО
ЦЕНТРУ ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ЯК ВАЖЛИВОГО КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОГО ОСЕРЕДКУ
У статті розкрито особливості діяльності музеїв Культурно-мистецького і просвітницького центру Вінницького національного технічного університету (далі – КМПЦ ВНТУ) як важливого культурно-освітнього осередку.
З’ясовано, що головними завданнями музеїв КМПЦ ВНТУ є сприяння удосконаленню освітнього процесу університету: збагаченню і поглибленню художнього досвіду студентської молоді та залученню її до культурномистецьких цінностей, спонукання студентів до пошукової, науково-дослідницької, художньо-естетичної діяльності, вивчення і популяризація пам’яток історії та культури рідного краю. Підкреслено, що музеї КМПЦ ВНТУ
створюють в університеті творче середовище, яке сприяє формуванню креативності, гнучкості мислення,
здатності продукувати нові ідеї – навичок, якими має володіти сучасний фахівець.
Охарактеризовано різні форми культурно-освітньої діяльності музеїв КМПЦ ВНТУ – екскурсії, лекції, ігри,
майстер-класи. Встановлено, що такі форми роботи музеїв КМПЦ ВНТУ реалізуються в руслі запровадження
нового розуміння місії музею, згідно з яким сучасний музей є майданчиком для культурного діалогу і взаємодії між
авдиторією і персоналом установи.
Зазначено, що музеї КМПЦ ВНТУ є важливим культурно-освітнім осередком, де здійснюється активна дослідницька, культурно-освітня, експозиційна, фондова робота. Визначено особливості діяльності музеїв
КМПЦ ВНТУ. До них належать такі: активна співпраця з професійними митцями і аматорами-початківцями;
застосування інтерактивних форм діяльності (інтерактивні екскурсії, ігри-квести, майстер-класи, перформанси); орієнтація на різну цільову авдиторію, що сприяє збільшенню відвідуваності музеїв та поширенню інформації про установи; профорієнтаційна робота, промоція університету серед масової авдиторії; співпраця із
музеями міста, закладами освіти і культури, що сприяє популяризації установи серед широкої громадськості;
популяризація українського мистецтва загалом і культури Поділля зокрема.
Ключові слова: музеї Культурно-мистецького і просвітницького центру Вінницького національного технічного університету, діяльність, екскурсія, мистецтво, художник, студенти.
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THE CENTRE OF ART AND CULTURE OF VINNYTSIA NATIONAL
TECHNICAL UNIVERSITY AND ITS MUSEUMS’ ACTIVITY AS AN IMPORTANT
BASIS FOR EDUCATIONAL AND CULTURAL DEVELOPMENT
The article deals with peculiarities of museums activity of the Centre of Art and Culture of Vinnytsia National Technical
University as an important educational and cultural basis.
It has been found out the main aims of the museums. It is improving the educational process at university, enriching
and deepening artistic experience of students as well as involving them in the eternal values of art and culture, prompting
the youth to scientific research activity. Museums take the determinative part in the process of study and popularization
of cultural and historical heritage of the region. Due to the museums’ activity the university has the unique atmosphere of
creativity, flexible thinking and innovation which is extremely important for modern specialists.
Different forms of museums’ activity, such as excursions, lectures and tutorials, were described. It was emphasized
that these forms of activities were hold according to the latest approach to the museums tasks – to create the platform for
cultural communication between the audience and the staff.
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Мистецтвознавство
It is obvious that the net of university museums is extremely important for cultural, educational, researching and
expositional activity. Among the peculiarities of the establishments are wide cooperation with famous artists as well as
with talented amateurs, using the interactive forms such as interactive excursions, quests, tutorials and performance
for different audiences. It improves the museums’ visiting, creates positive promotion of the university, provides career
guidance work. University museums cooperate with other museums and cultural establishments of Vinnytsia in the process
of popularization of Ukrainian and Podilla art and culture.
Key words: museums of the Centre of Art and Culture of Vinnytsia National Technical University, activity, excursions,
art, artists, students.

Постановка проблеми. Тенденції розвитку
культури і мистецтва кінця XX – початку XXI ст.
зумовлюють переосмислення місця і ролі музеїв
у сучасному світі. Згідно з принципами нової
музеології, ці установи постають не лише сховищами культурно-мистецьких цінностей і науково-дослідними центрами, а й перетворюються
на соціокультурні інститути, що задовольняють
потреби сучасного суспільства і сприяють його
розвитку. Важливе місце у цьому процесі належить
музеям вищих закладів освіти, діяльність яких
спрямована на формування світоглядних позицій
фахівця, його загальної та професійної культури.
До таких установ належать і музеї Культурномистецького і просвітницького центру Вінницького національного технічного університету
(далі – КМПЦ ВНТУ), діяльність яких відіграє
вагому роль в університетському середовищі і
культурно-мистецькому житті міста. В роботі
музейних установ відбуваються трансформаційні
процеси – музеї, маючи потужний культурний
потенціал і презентуючи мистецтво краю, намагаються відповідати вимогам часу та вдосконалюють і розширюють напрями та види діяльності.
З огляду на це, актуальним є дослідження особливостей функціонування і розвитку музеїв КМПЦ
ВНТУ в сучасних умовах.
Аналіз досліджень. Проблеми діяльності та
розвитку музеїв вищих закладів освіти перебувають в полі зору українських і зарубіжних учених.
Так, у монографії «Музейні заклади у системі
вищої освіти Західної України на тлі світових
тенденцій» С. Муравської (Муравська, 2018)
розкрито особливості діяльності та етапи розвитку університетських музеїв Західної України у
контексті світових тенденцій. Специфіку діяльності музеїв вищих закладів освіти в контексті
позашкілля висвітлено в колективній монографії С. Посохова (Посохов, 2020). У дослідженні
І. Медведєвої виявлено специфіку музеїв вищих
технічних закладів освіти, їхню сутність і роль у
соціальному розвитку та вихованні студентської
молоді (Медведєва, 2009).
У публікаціях В. Казанцевої (Казанцева, 2012),
І. Калініченко (Калініченко, 2012), М. Лоуренсо,
Л. Самойленко (Самойленко, 2012), В. Снаго-
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щенко (Снагощенко, 2018), С. Сотнікової здійснено огляд діяльності університетських музеїв,
порушено питання статусу музеїв вищих закладів
освіти, їхнього місця в структурі університету, розкрито особливості формування музейних колекцій
різного профілю, їхній вплив на розвиток науки.
Варто зазначити, що в цих публікаціях йдеться
переважно про діяльність природничо-наукових, археологічних, музеїв історії закладів вищої
освіти. Натомість функціонування і розвиток
художніх музеїв, зокрема музеїв КМПЦ ВНТУ
на сьогодні залишаються майже недослідженими. Окремі аспекти діяльності музеїв розкрито
в публікаціях Т. Буяльської (Буяльська, 2012),
Г. Прилуцького (Прилуцький, 2006). Згадка про
музеї КМПЦ ВНТУ також зустрічається у вказаних монографіях С. Муравської (Муравська,
2018), В. Посохова (Посохов, 2020).
Мета статті – розкриття особливостей діяльності музеїв КМПЦ ВНТУ як важливого культурно-освітнього осередку.
Виклад основного матеріалу. Культурно-мистецький і просвітницький центр був створений при
кафедрі історії та теорії культури у Вінницькому
національному технічному університеті у 1990 р.
в межах проєкту «Гуманізація технічної освіти».
Ініціатором створення і директором цього центру стала професор Т. Буяльська. КМПЦ ВНТУ
є навчально-методичною базою для викладання
дисциплін гуманітарного циклу – «Історії та культури України» й «Української та зарубіжної культури». Тут досліджується творчість подільських
художників, аналізується, систематизується і використовується у навчальному процесі інформація
про їхню спадщину. Однією з важливих функцій
КМПЦ ВНТУ є збереження та популяризація здобутків української культури, залучення студентів
до культурно-мистецького життя міста, розвиток
естетичного смаку, пробудження зацікавленості
мистецтвом, розвиток здібностей його сприйняття.
У структурі КМПЦ ВНТУ налічується 6 музейних зал. До них належать музеї: «Сучасне подільське мистецтво», «Українська народна ікона та
декоративно-ужиткове мистецтво», меморіальний
музей Ф. З. Коновалюка, зала скульптури, експозиційна зала. Тут на постійній основі експону-
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ються всі види і жанри образотворчого мистецтва.
Загальна кількість експонованих зразків – понад
810 одиниць (живопис, графіка, скульптура, декоративно-прикладне та ужиткове мистецтво, українська ікона тощо).
Музей сучасного подільського мистецтва має
дві зали – реалістичного напрямку та авангардного, де представлені роботи професійних художників і аматорів, а також майстрів декоративноужиткового мистецтва Вінниччини.
У реалістичному живописі переважають
роботи професійних митців, серед яких М. Бондар, В. Гончаренко, В. Грицина, М. Мігрін,
О. Назаренко, А. Павлюк, І. Попенко, О. Сидоров,
І. Синєпольський, А. Сорока, Л. Сорочинська,
М. Чорний, М. Чулко та інші художники. Колекція художніх творів складається з живопису, графіки, народної ікони (картини-ікони), скульптури,
декоративно-ужиткового мистецтва. Серед живописних творів – пейзажі, портрети, натюрморти,
тематичні картини. Графіка представлена акварельними пейзажами та портретами Н. Багнюк,
О. Назаренка, О. Янголя.
Пласт декоративно-ужиткового мистецтва презентований батиком, різьбою по дереву, керамікою, художнім склом, гобеленом, вишивкою, шкірою й камінням, витинанками, тополиним пухом,
флористикою, петриківським розписом.
У залі авангарду розміщені живописні картини
художників М. Бабія, Ф. Панчука, О. Рожкова,
А. Шевченка, В. Шпаківського; графіка О. Довбощука, Ю. Кізімова, О. Непорожнього, О. Шиніна,
О. Янголя. У роботах митців поєднуються фігуративний і абстрактний методи творчості, полотна
характеризуються експресивністю, динамікою,
еклектизмом образів та стилів.
У музеї «Українська народна ікона та декоративно-ужиткове мистецтво» представлена українська та подільська народні ікони й експонати
декоративно-ужиткового мистецтва: жіночі та
чоловічі сорочки, рушники, писанки, бубнівська
кераміка (миски, глечики).
У меморіальному музеї Ф. Коновалюка презентовано 244 полотна видатного художника.
Серед них – пейзажі, портрети, натюрморти,
ілюстрації, мініатюри. Ф. З. Коновалюк продовжив традиції реалістичного живопису кінця
XIX – початку XX ст. Твори художника, пройняті
великою любов’ю до Поділля, України були не
кон’юктурними в добу соціалістичного реалізму,
що панував у мистецтві XX ст., тому митець не
був визнаний за життя. Зацікавленість творчістю
Ф. З. Коновалюка з’явилася вже після отримання
Україною незалежності. Полотнам митця притаISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

манні багатство колірної палітри, врівноваженість
композиції, традиційність, ліризм, поетичність.
В експозиції зали скульптури – єдиній
у Вінниці, представлені роботи різних жанрів –
ескізи пам’ятників, портрети, історичні, символічні зображення, анімалістичний жанр. Слід
зазначити, що деякі скульптури з експозиції музею,
які мають мистецьку цінність, не знайшли притулку в музеях міста і не мали власного глядача.
Дбаючи про збереження регіональної культурної
спадщини, колектив КМПЦ ВНТУ сформував
постійно діючу експозицію (Буяльська, 2012: 60).
В експозиційній залі відбуваються виставки
робіт майстрів різних видів мистецтва, що сприяють ознайомленню із творчістю митців Вінниччини та інших регіонів України й орієнтації
в сучасному художньому процесі.
Із початку функціонування виокремилися
основні види діяльності музеїв КМПЦ ВНТУ –
культурно-освітня, науково-дослідницька, експозиційна, фондова. Водночас варто зауважити,
що оскільки вказані музеї є структурними підрозділами вищого закладу освіти, то діяльність
цих установ має власну специфіку. На думку
С. Муравської, «музей ЗВО – соціальна інституція,
яка формується на базі вищої школи шляхом накопичення предметів, які використовувалися або
продовжують використовуватися у навчальному
та дослідницькому процесах; сприяли (сприяють)
створенню надихаючого середовища для розвитку студентів; відображають історію та традиції
закладу і використовуються під час церемоній;
найрізноманітнішим чином популяризують ЗВО
серед широкого кола громадськості» (Муравська,
2018: 29). Отже, головними завданнями музеїв
КМПЦ ВНТУ є сприяння удосконаленню освітнього процесу університету: збагаченню і поглибленню художнього досвіду студентської молоді
та залученню її до культурно-мистецьких цінностей, спонукання студентів до науково-дослідницької, пошукової, художньо-естетичної діяльності,
вивчення і популяризація пам’яток історії та культури рідного краю. Музеї КМПЦ ВНТУ створюють в університеті творче середовище, що сприяє
формуванню креативності, гнучкості мислення,
здатності продукувати нові ідеї – навичок, якими
має володіти сучасний фахівець.
Поруч із цим діяльність музеїв спрямована
на різну цільову авдиторію – відвідувачами
музейних зал є школярі, містяни та мешканці
інших регіонів України. Важливе місце діяльність музеїв займає в профорієнтаційній роботі
університету, ці установи постають сполучною
ланкою між ВНТУ і широкою громадськістю. Це
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сприяє привабливості університету для масової
авдиторії й підвищує його конкурентоспроможність на ринку освітніх послуг. У цьому контексті С. Муравська влучно зазначає: «Університетська спадщина – це елемент, який неабияк
підвищує привабливість, тим більше, що університет може бути не тільки об’єктом організації
навчання та досліджень, але й цікавою туристичною пам’яткою» (Муравська, 2018: 195).
Важливе місце у роботі музеїв КМПЦ ВНТУ
займають різні форми культурно-освітньої діяльності – екскурсії, лекції, ігри, майстер-класи
та ін. Щорічно проводиться понад 450 екскурсій – серед них навчальних більше 200 (http://
ingpp.vntu.edu.ua/). Екскурсії й лекції присвячені
вивченню видів, жанрів, мови образотворчого
мистецтва. Після оглядових і тематичних екскурсій студентам пропонується виконати творчу
роботу на тему «Мистецтво Поділля». Під час
написанн роботи студентам необхідно обрати
картину, яка привернула увагу, дослідити життєвий та творчий шлях художника й підібрати
поезії до обраної картини або написати власні.
Велику зацікавленість у студентів також викликають інтерактивні екскурсії, засновані на запитаннях і відповідях, що спонукають до комунікації викладачів, персоналу музеїв зі студентами.
Варто зазначити, що такі форми роботи музеїв
КМПЦ ВНТУ реалізуються в руслі запровадження
нового розуміння місії музею, згідно з яким сучасний музей є майданчиком для культурного діалогу
і взаємодії між авдиторією і персоналом установи.
У цьому контексті використовується метод медіації як одна з форм культурно-освітньої діяльності
музею, що набув поширення у країнах Західної
Європи у 1990-х рр., а в Україні ще залишається
маловідомим. У широкому значенні поняття
«медіація» застосовують для означення будьякого виду діяльності з передачі інформації про
мистецтво і пов’язані з ним феномени. У вузькому
значенні «медіацію» розуміють як особливу інноваційну практику взаємодії з відвідувачем у музеї,
що ґрунтується на активному діалозі й обміні
думками (Ed. C. Mörsch et al., 2013). Опираючись на це трактування, зазначимо, що працівник
музею постає медіатором, тобто посередником
між музейними експонатами і студентською авдиторією. Завдання медіатора – не стільки надавати
нові знання, скільки стимулювати діалог, обмін
думками із відвідувачами музею, які сприятимуть
самостійному осмисленню творів мистецтва. Взаємодія між медіатором і відвідувачами ґрунтується на знаннях і досвіді глядачів.
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Однією із яскравих тенденцій у культурноосвітній діяльності музеїв КМПЦ ВНТУ є
запровадження інтерактивних форм – ігриквести, перформанси, учасниками яких є студенти, учні та мешканці міста. Це відповідає
новому комунікаційному підходу, що сформувався у музеєзнавстві, згідно з яким відвідувач
постає повноцінним учасником процесу комунікації, співрозмовником і партнером музею,
а не пасивним отримувачем знань і вражень
(Яковець, 2016: 281). Яскравим зразком запровадження подібних форм роботи музеїв є пізнавальні ігри-квести, спрямовані на пошук і
виявлення музейних експонатів. Такі ігри дають
змогу виявити інтелектуальний і дослідницький
потенціал кожного учасника, а також спонукають взаємодіяти відвідувачів один з одним, розвивають навички командної роботи.
У музеях КМПЦ ВНТУ також відбуваються
майстер-класи, де студенти знайомляться із різними жанрами декоративно-ужиткового мистецтва – вишивкою, писанкарством, орігамі, ліпленням керамічних виробів, плетінням з соломи та
іншими і беруть участь у створенні предметів
цього виду мистецтва. Це розвиває творчі здібності студентської молоді, сприяє розумінню
мови і закономірностей мистецтва, залучає
до найкращих надбань національної культури.
Активна виставкова діяльність музеїв
КМПЦ ВНТУ відображає різні аспекти культурно-мистецького життя Вінниці, презентує
здобутки відомих митців і дає змогу познайомитися із творами майстрів-початківців. Після
завершення виставок митці дарують свої
роботи музеям, що сприяє поповненню музейних колекцій новими експонатами. Упродовж
30 років функціонування КМПЦ ВНТУ проведено близько 250 виставок, де презентовано
різні жанри образотворчого мистецтва (живопис, графіка, скульптура, декоративно-ужиткове
мистецтво, художні фотографії тощо). Автори –
майстри Вінниччини та інших регіонів України,
переважно члени Національної спілки художників України та Національної спілки художніх майстрів України. На кожній виставці, артпрезентації художників і майстрів подається
інформація про митця та його творчість, аналізується стиль автора, характеризується конкретний
напрям мистецтва. Це сприяє вивченню творчих
здобутків митців Вінниччини, вчить розуміти
мову мистецтва, збагачує духовність особистості.
Тут проводиться цілий ряд мистецьких проєктів, що характеризуються різноманітністю форм –
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музичні вечори, виставки, творчі зустрічі, арт-медіа
акції, присвячені творчості діячів національної та
світової культури. У заходах беруть участь талановиті студенти, професійні митці. Концерти, творчі
вечори, музично-літературні програми, викликають велику зацікавленість широкої авдиторії.
За понад 30 років свого існування КМПЦ ВНТУ
став вагомим культурним осередком, відомим не
лише у Вінниці, а й в Україні.
Музеї КМПЦ ВНТУ є також майданчиком
для міжкультурної взаємодії. Щорічно музейні
установи відвідують у середньому від 9000 до
12000 осіб (Буяльська, 2012: 62). Серед них велика
кількість іноземних студентів, представники з різних регіонів України, а також делегації з Франції,
Англії, Польщі, Данії, Швеції, Румунії, Росії, Латвії, Португалії, Китаю тощо.
Сьогоднішній день зумовлює активне використання музеями КМПЦ ВНТУ сучасних
комп’ютерних технологій у різних напрямках
і видах своєї діяльності. Створено електронну
базу музеїв, персонал музею готує до видання
каталоги, пише наукові публікації. Функціонує
інтернет-сайт Культурно-мистецького і просвітницького центру ВНТУ, де викладається інформація про наявні експозиції та музейні об’єкти
(http://ingpp.vntu.edu.ua/). Активно використовуються можливості соціальних мереж (Facebook),
де анонсується проведення різноманітних заходів
і проєктів, відбувається зворотній зв’язок між відвідувачами та персоналом музеїв.

Важливим напрямом діяльності музеїв КМПЦ
ВНТУ є їхня співпраця з іншими музейними установами, закладами освіти й культури, громадськими організаціями. Так, музеї КМПЦ ВНТУ
активно комунікують із Національною спілкою
художників України, Вінницьким обласним центром народної творчості, Вінницьким обласним
художнім музеєм. Результатом співпраці музеїв
КМПЦ ВНТУ із цими установами стало проведення персональних виставок митців (М. Бабія,
Л. Гринюка, О. Довбощука, К. Жілінскайте,
О. Назаренка, Ф. Панчука, І. Попенко, О. Рожкова,
В. Шпаковського та інших), що привернули увагу
широкої громадськості.
Висновки. Отже, музеї КМПЦ ВНТУ є важливим культурно-освітнім осередком, де здійснюється
активна дослідницька, культурно-освітня, експозиційна, фондова робота. Особливостями діяльності
музеїв КМПЦ ВНТУ є: активна співпраця з професійними митцями і аматорами-початківцями;
застосування інтерактивних форм діяльності
(інтерактивні екскурсії, ігри-квести, майстеркласи, перформанси); орієнтація на різну цільову
авдиторію, що сприяє збільшенню відвідуваності
музеїв та поширенню інформації про установи;
профорієнтаційна робота, промоція університету
серед масової авдиторії; співпраця із музеями
міста, закладами освіти і культури, що сприяє
популяризації музеїв КМПЦ ВНТУ серед широкої
громадськості; популяризація українського мистецтва загалом і культури Поділля зокрема.
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СПЕЦИФІКА КОМПОЗИТОРСЬКОГО СТИЛЮ КОСТЯНТИНА МЕЛАДЗЕ
(НА ПРИКЛАДІ МЮЗИКЛУ «ВЕЧОРИ НА ХУТОРІ БІЛЯ ДИКАНЬКИ»)
У статті визначаються риси композиторського стилю Костянтина Меладзе. Аналіз специфіки творчого
методу митця здійснюється на основі мюзиклу «Вечори на хуторі біля Диканьки». Композиторська творчість
Костянтина Меладзе представлена великою кількістю пісень, які входять до репертуару провідних українських
та російських виконавців. Водночас не менш важливе місце в музичній культурі відіграють мюзикли, написані Меладзе. В аналізованому творі композитор використовує лейтмотивний принцип. У якості лейтмотивів
постає як фольклорний матеріал, так й індивідуалізовані музичні теми, які характеризують різних персонажів.
У якості одиниці значення може виступати як тема, так і окремі її характеристики – ритміка, інтонаційні
звороти, гармонія. Завдяки лейтмотивності відбувається «скріплення» музичної тканини та надання смислових
конотацій не лише сольним чи ансамблевим вокальним номерам персонажів, а й інструментальним зв’язкам між
ними. Використовуючи лейтмотивний принцип у мюзиклі «Вечори на хуторі біля Диканьки», композитор досягає
цілісності твору. Застосування лейтмотивів є рисою, що притаманна вказаному жанру та свідчить про запозичення принципів, які були характерні для інших сценічних форм (опера, балет тощо). Для стилю митця характерне превалювання вокального начала. Яскравість тематизму сприяє тому, що він легко запам’ятовується.
Костянтин Меладзе – майстер, який здатний створювати хітові композиції. Творам Костянтина Меладзе
притаманне використання в гармонічній мові яскравих співставлень, які надають неповторності звучанню.
У більшості номерів він звертається до куплетної форми. Для змалювання кожного персонажа обираються
різні жанрові сфери, які дають можливість диференціювати головних героїв. Водночас не виникає враження
строкатості, адже всі теми гнучко взаємодіють та демонструють здатність до трансформації.
Ключові слова: мюзикл, куплетна форма, лейтмотив, жанрові витоки, музика, мелодія.
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SPECIFICITY OF THE COMPOSITOR’S STYLE
OF KOSTIANTIN MELADZE (ON THE EXAMPLE OF THE MUSICAL
“EVENINGS ON THE FARM NEAR DIKANKA”)
The article identifies the features of the compositional style of Konstantin Meladze. The analysis of the specifics of
the artist’s creative method is based on the musical “Evenings on a farm near Dykanka”. The composition of Konstantin
Meladze is represented by a large number of songs that are part of the repertoire of leading Ukrainian and Russian artists.
At the same time, musicals written by Meladze play an equally important place in musical culture. In the analyzed work
the composer uses the leitmotif principle. The leitmotifs are both folklore material and individualized musical themes that
characterize different characters. As a unit of meaning can be both the theme and its individual characteristics – rhythm,
intonation, harmony. The leitmotif is the “bonding” of the musical fabric and the provision of semantic connotations not
only to the solo or ensemble vocal numbers of the characters, but also to the instrumental connections between them.
Using the leitmotif principle in the musical “Evenings on a farm near Dykanka” the composer achieves the integrity
of the work. The use of leitmotifs is a feature that is inherent in this genre and shows the borrowing of principles that
were characteristic of other stage forms (opera, ballet, etc.). The style of the artist is characterized by the predominance
of vocal beginnings. The brightness of the theme makes it easy to remember. Konstantin Meladze is a master who is
able to create hit compositions. The works of Konstantin Meladze are characterized by the use of vivid comparisons in
harmonious language, which give uniqueness to the sound. In most rooms, he refers to the verse form in the rooms. To
depict each character, different genre areas are chosen, which make it possible to differentiate the main characters. At the
same time, there is no impression of diversity, because all topics interact flexibly and demonstrate the ability to transform.
Key words: musical, verse form, leitmotif, genre origins, music, melody.
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Мистецтвознавство
Постановка проблеми. Жанр мюзиклу є
одним із найбільш поширених у сучасній музичній культурі. Будучи результатом поєднання академічної та неакадемічної музичної традиції, цей
жанр відкриває широкі можливості для реалізації творчого потенціалу композитора, виконавців, режисера-постановника. Костянтин Меладзе – автор багатьох пісень, а також мюзиклів,
які були екранізовані на телебаченні. Перший із
його мюзиклів «Вечори на хуторі біля Диканьки»
добре ілюструє специфіку взаємодії індивідуального композиторського стилю митця та традицій,
які склалися в межах жанру мюзиклу.
Аналіз досліджень. Жанр рок-опери ґрунтовно досліджувався в публікаціях А. Комлікової. Особливості камерного мюзиклу В. Полянського висвітлювались у статті В. Тормахової та
Ю. Лебідь. Питання використання лейтмотивів у
мюзиклі Е. Л. Уеббера «Привид опери» розкривається в роботі С. Задорожної. Роль композиторського внеску К. Меладзе та його вплив на розвиток української естради окреслюються в тезах
Н. Могилинець.
Мета статті – проаналізувати особливості композиторського стилю Костянтина Меладзе на прикладі мюзиклу «Вечори на хуторі біля Диканьки».
Виклад основного матеріалу. Серед сучасних
вітчизняних композиторів-пісенників виокремлюється постать Костянтина Меладзе. Він написав багато пісень для провідних українських та
російських співаків-солістів та гуртів, які стали
надзвичайно популярними. Також у його творчому спадку є музика до кінострічок та телевізійних мюзиклів. Перше звернення до жанру
мюзиклу для Меладзе стало неабияким випробуванням, зважаючи на ті обмежені строки, які він
мав для написання твору, проте композитор зміг
реалізувати свій задум на високому рівні. Причому в мюзиклах Меладзе простежується дотримання тих традицій, що склались під час написання мюзиклів.
Історія мюзиклу нараховує тисячі зразків
жанру, який по-різному втілювався майстрами.
«Серед митців, що створювали мюзикли, були й
професійні композитори-академісти, і популярні
виконавці. Широкі можливості, що відкрились
для творчої фантазії музикантів у жанрі мюзиклу,
стали підґрунтям для спектру жанрів, дотичних
до нього – це рок-опера та музичний кінофільм»
(Тормахова & Лебідь; 2021: 37). Жанр мюзиклу
приваблював представників як академічної музичної культури, так і популярної, адже його можна
добре модифікувати залежно від потреб аудиторії. Проте завжди звернення до такого великого
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масштабного жанру поставало показником творчої майстерності композитора та давало змогу
простежити, яким чином він втілює ідею єдності
твору та за рахунок чого надає йому «життя».
Мюзикл є жанром, що увібрав у себе риси
багатьох сценічних форм – оперети, музичної
комедії, вар’єте, театральної п’єси. Провідними
рисами мюзиклу є тісна взаємодія вербального,
музичного та танцювального компонентів. Ряд
дослідників мюзиклу вказували на те, що саме
хореографічний чинник починає набувати особливо важливого значення в цьому жанрі. А. Комлікова відзначає, що таким жанрам, як мюзикл та
рок-опера, притаманне використання хореографічних номерів «зі специфічною пластикою, найрізноманітніші прийоми звукового оформлення
та світлові ефекти, які використовуються в мюзиклах» (Комлікова, 2011: 160). Проте нерідко всетаки саме музичний компонент має провідну роль
у створенні драматургії мюзиклу, у підкресленні
ключових ідей.
Мюзикл «Вечори на хуторі біля Диканьки»
було створено в 2001 році за мотивами повісті В. Гоголя «Ніч перед Різдвом». Сценаристом
виступив Антон Фрідлянд. Поєднання комічних
та ліричних ліній давали змогу передати широкий
спектр образів, надати цікавого прочитання «класичному» сюжету. Вибір такої теми добре пасував до задуму створення мюзиклу, який би презентувався у передноворічний час на телеканалах
«Інтер» та «ОРТ». Серед переваг було те, що
сюжет був добре відомий, а отже, легко сприймався б аудиторією.
У багатьох сучасних мюзиклах використовується естрадний вокал, що надає можливість
орієнтуватись на велику слухацьку аудиторію.
«У більшості театралізованих вокально-інструментальних форм, використовується естрадний
вокал. Подібний вибір вокальної манери дає
змогу розширити чисельність та обсяг аудиторії»
(Тормахова & Лебідь, 2021: 40). Якщо ж зважати
на те, що композиції мюзиклу були написані для
провідних виконавців української та російської
поп-сцени, то фактично інша стилістика й не
могла бути застосована у творі. Серед виконавців головних ролей були співаки Ані Лорак, Олег
Скрипка, Верка Сердючка, Андрій Кузьменко
(гурт «Скрябін»), Олександр Пономарьов, учасниці гурту «ВІА Гра» Надія Мейхер та Альона
Вінницька, Таїсія Повалій, Лоліта Мілявська,
Філіп Кіркоров, а також ряд акторів – Володимир
Горянський, Анатолій Дяченко, Лідія Федосеєва-Шукшина та інші виконавці. Такий зірковий
склад сам по собі повинен був привернути велику
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глядацьку аудиторію. Проте не менш важливим
стало винайдення такого музичного оформлення
для мюзиклу, яке б вигідно вирізняло творчу
самобутність кожного співака та водночас не вносило б еклектичності у загальне звучання. Попри
формат, близький до музичного фільму, мюзикл
Костянтина Меладзе став гарним зразком твору,
в якому єдність та композиційна цілісність досягались за рахунок музики. На створення мюзиклу композитору було відведено мало часу, проте
кожна з композицій, що увійшла до цього твору,
мала неповторний характер.
Задля створення відповідного національного
колориту та відтворення обрядових картин із життя
українського народу (колядування перед Різдвом,
святкувань, сватання) Костянтин Меладзе використав ряд пісень, що відносяться до автентичних
шарів фольклору. Зокрема сюди можна віднести
колядку «Ой як же було ізпрежди віка». Також
було залучено в якості цитат уривки з українських
пісень – колядок та щедрівок («Добрий вечір тобі,
пане господарю», «Щедрий вечір, добрий вечір»),
козацької пісні «Ой чий то кінь стоїть», а також
пісня Платона Майбороди «Рідна мати моя». Усі
народні пісні виконувалися в автентичній вокальній манері хором «Берегиня». Проте весь цей
матеріал було влучно обрамлено та доповнено
власною музикою.
Важливою рисою твору Меладзе, яка свідчить
про дотримання традицій написання мюзиклів
композиторами-академістами, стало застосування
лейтмотивного принципу. Зокрема у більшості
мюзиклів британського композитора Ендрю
Ллойда Уеббера використовувались лейтмотиви
для позначення почуттів головних героїв, життєвих обставин чи долі тощо. Власне лейтмотивом
можна позначити будь-який комплекс музичних
засобів, які реалізують елементи сюжету. Впровадження лейтмотивів давало змогу посилити
зв’язок між розділами загальної форми, надати рис
оповідності не лише вербальному, а й музичному
компоненту художнього цілого. «Велика кількість
лейтмотивів надає слухачеві можливість орієнтуватися в тому, що відбувається на сцені, а структурне розмаїття забезпечує захоплюючість музичної оповіді (чого, власне, й очікує слухач від якісної
популярної музики)» (Задорожна, 2019: 68). Вказаний принцип походить від традицій оперних
жанрів романтизму, де завдяки реформі Ріхарда
Вагнера відбулось насичення музичної тканини
темами, кожна з яких мала яскраво неповторний
характер, константне значення, а їхня взаємодія
давала змогу краще осягнути зміст. Проникнення
принципу лейтмотивності в такий доволі комерISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

ційний жанр, як мюзикл, свідчить про його розвиток. Про це зазначає С. Задорожна: «Сучасний
мюзикл не тільки успадковує лейтмотивні техніки, що виникли в оперній музиці ХІХ ст., але й
дуже плідно їх розвиває за рахунок комбінування
та подальшого ускладнення» (2019: 68).
Особливістю методу К. Меладзе є те, що роль
лейтмотивів у нього відіграє і фольклорний матеріал, і індивідуалізовані музичні теми, які характеризують різних персонажів. Причому в якості
одиниці значення може виступати як тема, так і
окремі її характеристики – ритміка, інтонаційні
звороти, гармонія. Завдяки лейтмотивності відбувається «скріплення» музичної тканини та
надання смислових конотацій не лише сольним
чи ансамблевим вокальним номерам персонажів,
а й інструментальним зв’язкам між ними. «Хоча
драматургію мюзиклу утворюють персонажі та
події, саме завдяки лейтмотивам композитору
вдається створити єдину та безперервну лінію
розвитку, у якій усі різкі переходи у часі та просторі сприймаються цілком природно» (Задорожна, 2019: 67–68).
Кожен із персонажів мюзиклу має свою
музичну характеристику. Причому композитор
враховував не лише специфіку образів героїв,
а й особливості індивідуального виконавського
стилю естрадного співака. Переважна більшість
номерів виконувалась українською мовою, тоді як
розмовні діалоги поєднували українську та російську мову. Серед форм, у яких презентувались
номери персонажів, можна згадати як куплетну
форму, так і форму романсу. Незалежно від
характеру героїв, більшість пісень, що увійшли
до мюзиклу, мали яскраву вокальну природу,
інтонаційну виразність. Тематизм К. Меладзе є
таким, що «добре запам’ятовувався за рахунок
наспівності, мелодично-інтонаційної виразності»
(Могиленець, 2021: 60).
У музичному шарі твору використовується
принцип арки, адже колядка «Ой як же було ізпрежди віка» відкриває мюзикл, створюючи картину
народного дійства. Ця тема з певними модифікаціями буде проходити наприкінці твору, а також
наскрізно через весь мюзикл. Вона є першим
лейтмотивом, що асоціюється зі святом Різдва
та відтворює прадавні традиції та вірування
українців. Кожен із головних персонажів здобуває неповторну музичну характеристику. Так,
у вокальному номері коваля Вакули використовується ритмічна фігура, характерна для жанру
танго. Також типова атмосфера буде створюватися завдяки тембру акордеону та особливостям
фактури. Цей лейтмотив буде мати яскраво вира-
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жену танцювальну природу та легко вгадуватись
у загальній музичній тканині твору. Тема Чорта
пов’язана з жанровими витоками естрадної пісні
та латиноамериканською ритмікою, а в темі, яка
характеризує сільську самогонщицю (Андрій
Данилко) використано стилістику рокабілі. Приналежність до вказаного стилю проявляється у
застосуванні гармонії, яка походить від блюзу, а
саме T – D – S – T, а також у виконавському складі
(баян, гітара, які імітують гру на банджо). Для
втілення образу Пацюка Меладзе залучає суто
інструментальну музику орнаментального типу,
де наявна мелізматика, оркестровка, яка побудована на принципі відтворення звучання східних
інструментів. Номер княжни «Три зими» має жанрові витоки романсу, де й тип фактури (бас-акорд),
і застосування секстових інтонацій, і тембр акустичної гітари формують потрібний музичний
колорит. Гармонічна мова композитора пов’язана
із застосуванням таких послідовностей, що ламають очікування. «Своєрідною «родзинкою» фірмового стилю Меладзе стало використання в
гармонічній мові плагальних зворотів, які надавали оригінальності його пісням» (Могиленець,
2021: 60). У композиції «Три зими» наразі є яскравий приклад подібного неочікуваного гармонічного рішення. У місці переходу від заспіву до приспіву у романсі використовується послідовність із
декількох секстакордів, які йдуть замість тризвуків. Також відбувається відхилення в тональність паралельного мажору, яке потім змінюється
поверненням до основної мінорної тональності.
Саме ця тема позиціонується як головна лейттема
мюзиклу – кохання, яке може бути як взаємним та
щасливим, так і нерозділеним і сповненим страждання. Мінливість та багатовимірність теми дає
змогу по-різному трактувати її, адже мінорний
заспів занурює у картину об’єктивної реальності,
тоді як мажорний початок приспіву символізує
суб’єктивні ліричні переживання. Фрагменти
згаданого номеру будуть наскрізно проходити до
його повного проведення, яке припадає на кульмінаційний розділ мюзиклу, що проходить у палаці.
У заключному номері композитор використовує принцип синтезування, адже в ньому про-
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ходить підсумовування всіх основних тем, які
сполучаються у єдиному звучанні. Це й вокальнопісенні елементи, якими характеризовано жіночі
образи, й речитативні елементи, що притаманні
чоловічим персонажам, зокрема Вакулі. Не
менш важливу роль у загальному звучанні відіграє колядка «Ой як же було ізпрежди віка», яка
лунає упродовж всього номеру. Композиторський
талант Костянтина Меладзе дав змогу створити
повноцінний музичний твір, у якому драматургія
розкривається не лише через зовнішню візуальну
сюжетику, а й через формування музичної тканини, де всі компоненти взаємопов’язані. Контрастність дійових осіб підкреслюється за рахунок
музичних характеристик, а наскрізне проведення
тем робить сюжет зрозумілим навіть без перегляду
відеоряду. Номери з цього мюзиклу стали надзвичайно відомими. На відміну від багатьох телевізійних мюзиклів, які відтворювались лише один
раз, весь мюзикл, а також окремі номери з нього
неодноразово виконувались різними виконавцями. К. Меладзе було написано багато музичних
творів, які набули чималої популярності серед глядачів. «Нерідко саме завдяки музичному репертуару, створеному Меладзе, виконавець посідав вершини чартів та рейтингів» (Могиленець, 2021: 61).
Висновки. Композиторська творчість Костянтина Меладзе представлена великою кількістю
пісень, проте не менш важливе місце відіграють
мюзикли. Для стилю митця характерне превалювання вокального начала, звернення до куплетної
форми у номерах. Використовуючи лейтмотивний принцип у мюзиклі «Вечори на хуторі біля
Диканьки» композитор досягає цілісності твору,
в якому музичний розвиток відбувається безперервно, основні музичні теми наскрізно проходять, трансформуючись та взаємодіючи з іншими
темо-образами. Застосування лейтмотивів є
рисою, що притаманна вказаному жанру та свідчить про запозичення принципів, які були характерні для зразків оперних жанрів. Як сама тема,
так і її окремі характеристики – ритміка, інтонаційні звороти, гармонія – надають додаткового
смислового підґрунтя для вокальних та інструментальних номерів.
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«ВИШИВАНИЙ. КОРОЛЬ УКРАЇНИ» А. ЗАГАЙКЕВИЧ: НАЦІОНАЛЬНА ОПЕРА
НА ШЛЯХУ ФОРМУВАННЯ НОВОЇ ПАРАДИГМИ ЖАНРУ
У неоднозначному художньому просторі сучасності особливої актуальності набувають як проблеми збереження національної культурної, історичної пам’яті, так і питання, пов’язані із глобальними змінами моделей
жанрів, зокрема опери. Кардинальна новаційність музичного мислення та мови, детермінована проєкцією жанру опери в царину електронної музики, переосмислення сутності академічного вокалу, архітектоніки жанрової
моделі опери та режисерського, сценографічного бачення твору маркує оперу А. Загайкевич «Вишиваний. Король
України». Мета статті – окреслити вектори формування новаційної парадигми оперного жанру в творі «Вишиваний. Король України» А. Загайкевич.
Твір А. Загайкевич у статті позиціонується як прецедент створення нової оперної парадигми, котра насичена алюзіями-зв’язками з усім буттям жанрової моделі опери, мультикультурними спрямуваннями сучасної
культури, світоглядними пошуками сучасності та її звуковою «аурою», яка створюється зокрема залученням
засобів електроакустики, алгоритмами осмислення сутності та специфіки ролі виконавця у творчому процесі
втілення музичного твору.
У статті виявлено вектори формування нової парадигми жанру в опері А. Загайкевич, які виявляються у
вокальному компоненті твору – в синтезі народно-академічної вокальної традиції та академічної в множинності класичних принципів оперного вокалу та його модифікацій в контексті Sprechstimme; інструментальному
компоненті твору – в мультикультурному синтезі звукової атмосфери симфонічного оркестру як атрибутивної
складової оперного жанру й електроакустичних звукових побудов, самодостатньої колористичності тембру та
тембральних маркерів автентики; драматургії – в домінуванні медитативного начала, перевагою драматургії
станів, сповнених внутрішнім образним розвитком; хореографічному та сценографічному компонентах твору,
які апелюють до досвіду оперного жанру і наділені статусом концептуально вагомих компонентів жанру, носіїв
самодостатніх сенсів; новаційному образі виконавця, який вирізняє в якому рівноправність вокальної, мовної,
пластичної, візуальної складових, мобільність модуляції в контекст різних вокальних традицій; концепції жанрової моделі оперного жанру. Окреслені в статті вектори формування нової парадигми оперного жанру дають
змогу констатувати в її межах актуалізацію проблеми історичної, національної пам’яті та формування нової
парадигми опери – опери-метафори.
Ключові слова: опера, академічний вокал, жанр, парадигма жанру.
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“VYSHYVANYI. THE KING OF UKRAINE” BY A. ZAHAYKEVICH: NATIONAL
OPERA ON THE WAY OF DEVELOPING A NEW GENRE PARADIGM
In the ambiguous artistic space of our time, the problem of preserving national cultural and historical memory, as
well as issues related to global changes in the models of genres, including opera, are becoming relevant. The cardinal
innovation of musical thinking and language, determined by the projection of the opera genre onto the area of electronic
music, rethinking the essence of academic vocals, architecture of genre model of opera and directorial, scenographic
vision of the work marks the opera by A. Zahaykevich “Vyshyvanyi. The King of Ukraine”. The purpose of the article is
to outline the vectors of developing the innovative paradigm of the opera in the work “Vyshyvanyi. The King of Ukraine”
by A. Zahaykevich.
A. Zahaykevich’s work is presented in the article as a precedent for the development of a new opera paradigm, which
is full of allusions and connections with the whole model genre of opera’s being, multicultural trends of modern culture,
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worldview and its sound “aura”, which is created by electro acoustic music, algorithms for understanding the essence
and features of the role of the performer in the creative process of interpreting a musical composition.
The article identifies the vectors of developing a new paradigm of the genre in the opera by A. Zahaykevich, which
are evident in the following: the vocal component of the work – in the synthesis principles of opera vocal and its
modifications in the context of Sprechstimme; instrumental component of the work – in the multicultural synthesis of the
sound atmosphere of the symphony orchestra as an attributive component of the opera genre and electro acoustic sound
constructions, self-sufficient color of the timbre and timbre markers of authenticity; dramaturgy – in the dominance of
the meditative principle, the predominance of dramaturgy of states full of internal figurative development; choreographic
and scenographic component of the work, which appeal to the experience of the opera genre and are endowed with the
status of conceptually significant components of the genre, carriers of self-sufficient meaning; innovative image of the
performer, which distinguishes the equality of vocal, linguistic, plastic, visual components, the mobility of modulation
in the context of different vocal traditions; the concept of the genre model of the opera genre. The vectors of developing
a new paradigm of the opera genre outlined in the article allow to state within its scope the actualization of the issue of
historical, national memory and creating a new paradigm of opera – opera-metaphor.
Key words: opera, academic vocal, genre, paradigm of genre.

Постановка проблеми. Ревізія світоглядних
настанов картини світу межі XX–XXI ст. та аксіологічних орієнтирів особистості, суспільства та
людства, модуляція усталених художніх практик у
локуси, раніше їм не притаманні, що зумовлюють
суперечливу «підміну» знаків масової та елітарної
культур, є маркерами неоднозначного культурного,
художнього простору сучасності. Його характерною рисою нині є також безумовна пріоритетність
суб’єктивного творчого світобачення, у параметрах якого не тільки формуються відповідні кола
концептуальних, тематичних, образних орієнтирів і засобів виразності. Переформатування жанрових моделей, зокрема опери, є тим імпульсом,
який відбиваючи міру та ступінь індивідуалізації
їх інтерпретування як усталених, традиційних
для художньої практики конструктів художнього
мислення та мови, детермінує глобальні зміни
парадигми жанру та детермінується ними.
Новаційність парадигми сучасної національної
опери є безсумнівною, як безсумнівною є багатовекторність її модифікування, зумовлена співіснуванням накладанням фольклорного, академічного, естрадного модусів, принципова стильова
«розімкненість» основи оперного жанру – мистецтва вокалу. Одним із сутнісних компонентів
формування нової парадигми опери слід визнати
й кардинальну новаційність музичного мислення
та мови, архітектоніки жанрової моделі та режисерського бачення твору, що стає не тільки виразником його концептуальної зернини, а й джерелом
нових концептів у його змісті.
У низці таких новаційних перетворень жанрової моделі опери в сучасному національному
музичному просторі, яку складають, зокрема,
міні-моноопера «Сьогодні ввечері Борис Годунов»
К. Цепколенко, «Страшна помста» Є. Станковича,
«Чуже обличчя» Ю. Ланюка, особливе місце належить опері А. Загайкевич «Вишиваний. Король
України». У творі перетинаються найактуальніші
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у сучасній культурі України вектори художнього
опанування світу, які характеризуються як актуалізацією концепту історичної пам’яті, так і винятковою своєрідністю трансформування оперної
лексики, пов’язаного із переосмисленням самої
сутності академічного вокалу та проєкцією жанру
опери в царину електронної музики.
Аналіз досліджень дає змогу констатувати,
що сучасний музикознавчий дискурс щодо творчості А. Загайкевич позначений певною периферійністю питань специфіки оперної творчості
композиторки та концентрується на проблемах
сутності та особливостей електронної музики. Це
детермінує його наповненість пошуками у сфері
формування нового дослідницького інструментарію. Так, А. Бондаренко, виявляючи «різнотипні
підходи до організації акустичних подій у творах
електронної музики авторів, які представляють
різні стилістичні течії» (Бондаренко, 2020: 80),
зокрема А. Загайкевич, послуговується новим
терміном – «спектр», яким характеризується нова
якість звуку, утворювана на перетині часових та
спектральних його характеристик, і констатує
специфічну для творчості композиторки перевагу
мультифонічних та шумових спектрів (Бондаренко, 2020: 86), а також такі особливості електронної музики, як її нефіксованість і неможливість
реконструкції – принципову неповторюваність,
атрибутивну видозмінюваність, імпровізаційність
(Бондаренко, 2015).
А. Чібалашвілі, порушуючи питання щодо специфіки концептуального синтезу, котрий «став
специфічною системою світосприйняття і світовідчуття, яка значно оновлює мову мистецтва,
реалізуючись як на рівні авторського задуму, так
і під час виконання музичного полотна» (Чібалашвілі, 2015: 1), фіксує співіснування та взаємодію у творчості А. Загайкевич електронного,
акустичного, сучасного та автентичного звукових
пластів (Чібалашвілі, 2015: 10). А. Кравченко,

23

Мистецтвознавство
звертаючись до питань специфіки електронної
музики, зокрема А. Загайкевич, наголошує, що
«використання електромузичних та інтерактивних технологій у сучасній академічній практиці,
з одного боку, відкриває неосяжні перспективи
для темброво-акустичних і жанрово-композиційних новацій, але з іншого – ніби «розхитує» усталені кількісно-якісні жанрові параметри, а тому
залишає враження типологічної та семіотичної
нестійкості» (Кравченко, 2020: 150). Зазначимо,
що, апробуючи виразові можливості електронної музики у власній творчості, А. Загайкевич
звертається й до музикознавчого осмислення її
потенціалу (Загайкевич, 2008) і констатує, що
«українська електроакустична музика давно
вийшла за межі експерименту, стала повноцінним жанром сучасного українського мистецтва
і має шанси суттєво впливати як на розвиток
музичної практики, так і формування новітньої
музично-теоретичної думки».
Як утілення такого нового жанрового модусу
в сучасному українському музичному мистецтві, який позначений потужним потенціалом
щодо переосмислення лексики, драматургічних,
концептуальних засад оперного жанру, опера
«Вишиваний. Король України» А. Загайкевич
нині привернула увагу лише на рівні оглядових
нарисів музичної періодики, що засвідчує поодинокість звернень до опери українських дослідників, зокрема П. Кордовської (Кордовська, 2021).
Наявність лакуни, утворюваної на перетині
значного суспільного резонансу та відсутності
музикознавчих розвідок із питань специфіки та
напрямів модифікування оперного жанру в творі
А. Загайкевич та їхньої співвіднесеності зі шляхами буття опери в сучасному українському просторі музичного мистецтва зумовлює актуальність запропонованої розвідки.
Мета статті – окреслити вектори формування
новаційної парадигми оперного жанру в творі
«Вишиваний. Король України» А. Загайкевич.
Виклад основного матеріалу. «Вишиваний.
Король України» – масштабний художній проєкт, який об’єднав навколо знакової для національної культури постаті Василя Вишиваного,
ерцгерцога Вильгельма Франца Австрійського,
знакові постаті сучасної української культури
композиторки Алли Загайкевич і літератора Сергія Жадана. Масштаби проєкту окреслюються й
історичною, концептуальною глибиною та суспільним резонансом, у світлі якого твір постає як
подія року, загалом один із найдорожчих прецедентів реалізації художного потенціалу сучасних
українських митців.
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Продовжуючи цю низку епітетів «вищого ступеня», зазначимо, що твір А. Загайкевич постає і
як прецедент створення нової оперної парадигми,
котра насичена алюзіями-зв’язками з усім буттям
жанрової моделі опери, світоглядними пошуками
сучасності та її звуковою «аурою», утворюваною
зокрема залученням засобів електроакустики,
алгоритмами осмислення сутності та специфіки
ролі виконавця у творчому процесі втілення
музичного твору.
Мультипросторовість – специфічна особливість опери «Вишиваний», яка зумовлює певний
«злам» слухацької інерції щодо оперного жанру.
Безумовно, концептуальна зернина опери – національна ідентичність як особистісна та суспільна
проблема, актуалізована особливостями буття
людини в ситуації зламу усталених аксіологічних
систем, осмисленням значимості для особистості
процесів глобалізації та глокалізації (Уманець,
2020: 186–188). На рівні декларації національних
витоків концептуального ядра твору сама його
назва передвизначає перцептуальні очікування,
спрямовані в бік передвідчуття перш за все національної маркованості інтонаційно-ритмічного простору твору. Парадокс же лексики «Вишиваного»
полягає і у виправданні слухацьких очікувань, і
в певному їх «знятті», що детермінується багатовимірністю лексичного простору «Вишиваного».
Одним із його пластів видається можливим
визнати умовно класичний звуковий простір симфонічного оркестру. Ореол умовності, на наш
погляд, забезпечується функціональною трансформацією оркестру як атрибутивного компонента
жанрової моделі опери. У класичному варіанті
жанру його функція окреслювалася потребою створення масштабного, значущого з інтонаційного,
ритмічного, гармонічного, драматургічного, архітектонічного, концептуально-образного погляду,
пласту «підтримки» домінантного в оперному
жанрі вокального начала. Медитативний плин
інструментальної рефлексії в опері А. Загайкевич
надає симфонічному оркестру функції «незримого» персонажу, на якій покладається роль носія
«пам’яті культури» в усій її багатовимірності.
З одного боку, сутнісні зрушення в традиційному
інтонаційно-темброво-функціональному
«образі» оперного оркестру в опері А. Загайкевич
детерміновані модуляцією в оперний простір тих
носіїв тембру, які постають як знакові репрезентанти національної культури – гонг, там-там, дзвіночки, томи тощо. Завдяки цьому створюється
своєрідна темброва царина, яка «балансує» між
академічною та народною традицією. До того ж,
національна різнобарвність тембрового пласту
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уможливлює осмислення оркестру національна
орієнтованість постає у більш ніж узагальненому
варіанті – як відбиття мультикультурних орієнтирів сучасності.
З іншого боку, вельми показовим маркером
мультикультурної «функції» оркестрового пласту
можемо визнати й уведення в оркестр челести,
яка, на думку творців опери, мала замінити цимбали як темброво виразного носія власне національного начала в його етнічно забарвленому
вигляді. Така заміна зумовила дещо інші змістовно-смислові нюанси і стала, з одного боку,
своєрідною апеляцією до витоків оперного жанру
з його атрибутивною диференціацію речитативів
secco та accompagnato. Специфічний, чарівний,
«ірреальний» тембр челести створює унікальний
«флер» ілюзорності щодо історичних подій, які є
об’єктивним, реальним фундаментом розгортання
сюжету. Як результат, у такому тембровому забарвленні конкретне історичне тло постає в умовному,
метафоричному забарвленні, що є чинником активізації перцепції та формування суб’єктивізованої
інтерпретації твору в перцептуальному вимірі.
Інший художній простір у «Вишиваному»,
створений залученням електроакустики, апелює
водночас до різних вимірів музичного мислення
та мови. З одного боку – це тембровий тезаурус
сучасного музичного мистецтва, який вторгається в жанрову модель опери та певним чином
деструктурує її академічну природу. Виняткова
унікальність електроакустичного компонента
опери А. Загайкевич, на наш погляд, водночас
резонує із винятковою унікальністю гармонічного
мислення та композиційно-архітектонічної організації, заснованої не стільки на класичній функціональній логіці, скільки на імпресіоністській
логіці барв, експерсіоністській, пуантилістичній
емансипації звука, тембру як самодостатнього
носія сенсу, та унікальністю драматургії станів.
З іншого боку, простір електроакустики в опері
«Вишиваний. Король України» демонструє атрибутивне для цієї царини музичного мистецтва
поєднання зафіксованого тексту та імпровізаційно
твореного, застосування показових для електроакустичної творчості А. Загайкевич технологій
«алгоритмічної композиції, синтезу звуку, а також
обробки звуку у запису та реальному часі» (Ракунова, 2008).
Завдяки такій первинній нефіксованості формується не тільки ефект безпосереднього творення, закладаються певні асоціації із перфомансом, а й створюються певні, закладені на рівні
генетичної пам’яті слухацької аудиторії, «посилання» на царину фольклору.
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Такі алюзії з фольклорним мисленням посилюються на інтонаційному рівні твору та виявляються в його насиченні зв’язками з фольклорним
мелосом. Висвітлюючи особливості музичного
мислення та мови в електроакустичних творах
А. Загайкевич, І. Ракунова акцентує, що «не вписана прямолінійно в якості музичного тематизму,
а делікатно й вишукано вплетена в загальне звучання, розсипана по всьому творі, аутентика в
п’єсах А. Загайкевич створює особливе національне забарвлення» (Ракунова, 2008). Зазначимо,
що неофольклорний модус національної опери
є одним із провідних в її бутті на межі століть.
І саме такий, опосередковано виявлений, певним
чином метафорично репрезентований модус стає
чинником первинної мобільності виконавської
позиції вокаліста в опері «Вишиваний. Король
України», його готовності до апробації в межах
однієї партії академічної манери звукоутворення
та звуковедення, народної та народно-академічної,
позначених «відкритістю» звуку, горизонтальною
позицією мовного апарату, сильним або середнім
імпедансом, близькій – щілинній артикуляції тощо
(Карчова, 2016). Зазначимо, що така потенційна
синтетичність академічної та народної, народноакадемічної вокальних традицій в опері «підтверджується» й інструментальним мультикультурним
пластом опери з його фольклорними алюзіями.
Лексика оперного жанру детермінується не
тільки панорамою інтонем і ритмонем, які виявляються на рівні вокальних партій і репрезентують
як стилістичну константу творчості композиторів,
так і стилістику національних оперних шкіл. Первинна комплементарність оперної лексики у творі
детермінована музично-драматичною природою
жанру, вагомістю в його концептуальному та виразовому «полі» усіх компонентів музичного цілого,
його архітектонікою тощо. І тривалий час парадигма оперного жанру визначалася усталеними –
варійованими у процесі художньої практики концептуально-змістовно та інтонаційно-ритмічно
окресленими та лінійно-подієво вибудованими
композиційно-архітектонічними складовими –
арією (в її історично та національно закріплених
різновидах), речитативом, численними ансамблевими формами. Зміни концептуально-змістовних
обріїв національної опери жанру (при первинній
вагомості її історичного спрямування), її зверненість до гострих проблем особистісного та соціального звучання природним чином позначаються
на зміні архітектоніки та драматургії.
Саме особистісна природа проблеми національної ідентичності є чинником модифікування атрибутивних архітектонічних засад у «Вишиваному»
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як одного з вимірів нової лексики оперного жанру.
У творі на перший план виходить подієва нелінійність, яка значно проблематизує для оперного виконавця формування партитури власної ролі. Традиційне «розгортання» образів, яке передбачало
за усталеною оперною практикою виконавське
осягнення еволюції образу з його конструктивно
цілісними етапами в сольних номерах, вихідною та
фінальною «точками» та кульмінацією – вершиною
драматургії, поступається місцем «буттю» образів, насиченим внутрішнім емоційно-почуттєвим
рухом, відповідним до драматургії станів, виявленій в інструментальному пласті твору, медативному
темпоритму та відсутності наочної кульмінації.
Це буття, з огляду на специфіку інтонаційного
поля твору, позначено прагненням до охоплення
всього інтонаційного досвіду, накопиченого в
межах жанрової моделі опери. Водночас із синтезом академічної та народної вокальних традицій,
опера А. Загайкевич позначена концентрацією
в вокальному пласті тенденцій, які співвідносяться із трансформуванням академічного вокалу
в межах мистецтва експресіонізму, зокрема стилістики Sprechstimme. «Відсилаючи» до досвіду
оперного жанру, сформованого на початку XX ст.
у творчості А. Шенберга, така манера пів співу –
пів речитації вимагає від вокаліста формування
відповідної позиції вокального апарату, спрямованої саме не на досягнення досконалого звуковидобування та звуковедення, не на демонстрацію
вокальної майстерності, а на акцентуацію значущості слова, драматичне «проживання» образу.
Синтетичному образу вокаліста-актора в опері
А. Загайкевич відповідає й суміщення художніх
просторів, яке є характерною ознакою пластичного
та сценографічного рішення твору. Зазначимо, що
в межах специфічного пластичного компонента
твору додаткових нюансів набуває й виконавська
позиція вокаліста. Статуарність, яка є маркером
сценічного образу вокаліста в академічному варіанті жанрової моделі опери та яка детермінує зосередження уваги саме на домінантній вокальній
компоненті та творчому вирішенні питань звукоутворення, голосоведення, дихання, динаміки, артикуляції тощо, поступається місцем нетрадиційній
contemporary пластиці. Водночас із особливостями
драматургічного процесу це зумовлює формування нової іпостасі вокаліста – метафори виконавця як такого, поза нюансами та розбіжностями
видових і жанрових векторів творчої діяльності.
Значущість
хореографічного
компонента
в опері «Вишиваний. Король України» певним
чином відсилає до французької ліричної трагедії з
її синтетичною вокально-хореографічною приро-
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дою. Проте хореографія у «Вишиваному» позбавлена умовної декоративності. Це суттєвий змістовий пласт твору, царина, в якій єднаються як
поправні компоненти мультикультурного художнього опанування дійсності знаки академічної традиції (академічні балетні пачки та зачіски), сфер
масової культури (елементи контемпу), знаки, які
мають історичний підтекст (шинелі на танцівницях) та релігійний (умовні тернові вінці – вінки з
маків). Парадоксальним чином, візуальне оформлення образу головного героя слугує своєрідною
«компенсацією» його драматургічно-подієвої знівельованості – поодинокі мотиви національного
орнаменту проростають у суцільний простір вишиванки, на рівні візуальної метафоричності відбиваючи процес осягнення героєм власної сутності.
Алюзійний характер сценографії, який активізує перцептуальне сприйняття й орієнтує слухача
на активне «входження» у простір «кодів» опери,
формується завдяки специфіці сценічного простору. Його багаторівневість уможливлює певні
асоціації з вертепними джерелами українського
театру та водночас зі значущими у сучасному національному культурному просторі необароковими
орієнтаціями, які своєю первинною конфліктністю
та контрастністю резонують із напруженістю
духовних пошуків епохи та сучасної людини.
Метафоричність сценічного простору опери
А. Загайкевич резонує із концептуальною сутністю головного героя, який постає як метафора
української історії. Акцентуємо, що така багаторівнева метафоричність спонукає до проєкціювання дискурсу щодо специфіки трансформування
жанрової моделі опери у «Вишиваному» в царину
режисерських вимірів лексики національного
опери. Притаманні їм такі тенденції, як «відповідність до епохи з характерною статичністю
масових сцен, ілюстративністю сценографічних
засобів і відсутністю метафоричності рішення» та
«необґрунтована ідейна та тематична відірваність
від першоджерела» (Шиленко, 2021; 70), в опері
А. Загайкевич піддаються ревізії саме завдяки
метафоричності, виявленій на всіх рівнях твору –
алюзійності концентрації академічної вокальної
оперної традиції в її історичній тяглості та різнобарвності та народної, народно-академічної.
Висновки. «Вишиваний. Король України»
А. Загайкевич – твір, який, на наш погляд, є метафорично репрезентованим підсумком досвіду
художньої рефлексії у плюралізмі її виявлень,
метафорою пам’яті оперного жанру в його світовому та національному вимірах, глибинних пластів фольклорного мислення та новаційних пошуків у царині формування нової звукової реальності.
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Скворцова О. «Вишиваний. Король України» А. Загайкевич: національна опера на шляху формування...
Опера А. Загайкевич позначена значущістю векторів формування нової парадигми оперного жанру,
які пов’язані з новаційною трансформацією:
–– вокального компонента жанрової моделі
опери, в якому апробується синтез народно-академічної вокальної традиції та академічної в принциповій нероз’єднаності класичних принципів
оперного вокалу та його модифікацій в контексті
Sprechstimme;
–– інструментального компонента жанрової
моделі опери, в якому в мультикультурну цілісність синтезуються: традиційне, виявлене в апеляції до звукової атмосфери симфонічного оркестру як атрибутивної складової оперного жанру,
та новаційне, що закарбовується в апеляції до
електроакустичних звукових реалій; сучасне, що
знаходить відбиття в пріоритетності та самодостатності тембральності, та минуле, що відображається у введенні в площину симфонічної звучності народних, автентичних інструментів;

–– драматургії, позначеної домінуванням медитативного начала, перевагою драматургії станів,
сповнених внутрішнім образним розвитком;
–– хореографічного та сценографічного компонентів, які апелюють до досвіду оперного
жанру і наділені самодостатнім статусом концептуально вагомих компонентів жанру, носіїв самодостатніх сенсів;
–– образу виконавця, рівноправність в якому
власне вокальної, мовної, пластичної, візуальної
складових водночас із винятковою мобільністю
модуляції в контекст різних вокальних традицій
є детермінантом формування гранично новаційного образу вокаліста в контексті нової парадигми
оперного жанру;
–– концепції жанрової моделі оперного жанру,
яка дає змогу констатувати в її межах актуалізацію проблеми історичної, національної пам’яті
та формування нової парадигми опери – опериметафори.
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ДЖАЗ: ДЕФІНІЦІЯ, СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЛЬ У МУЗИЧНІЙ ОСВІТІ
Мистецтво джазу пройшло складний шлях розвитку, починаючи з музики, що мала розважальний характер,
і перетворившись на спосіб та уклад життя європейсько-американського світу. Його вплив поширюється не
лише на естрадні напрями, але й на академічну музику. У статті проаналізовані різні дефініції поняття «джаз».
Висвітлено основні його складники. Наголошено на тому, що розгалуженість дефініцій джазу пов’язана із притаманними йому трансформаційними змінами не лише всередині стилю, а й у його статусі на музичній арені:
від легкої розважальної музики до професійного типу музичного мистецтва. Розуміння історичних етапів формування й еволюції джазу сприяють поглибленому компаративному аналізу його трансформацій на сучасному
етапі розвитку цього музичного напряму. Розглянуто етапи становлення та проведено компаративний аналіз
уведення джазу в музичну освіту на території Сполучених Штатів Америки та в Україні, безпосередньо у вищих
навчальних закладах Харкова. У дослідженні визначаються роль та місце джазу в українській вищій музичній
освіті. Зазначено актуальність поєднання аутентичного звучання української стародавньої мелодики зі своєрідними стильовими особливостями джазу, що приводить до поширення та популяризації української музичної
культури на світовому просторі. До основних методів дослідження у статті віднесені культурно-історичний,
порівняльно-типологічний, структурний, аналізу, систематизації й узагальнення. Зазначається, що джаз – дивовижне явище, яке завдяки своїй здатності трансформувати та синтезувати елементи різних етнічних культур
є джерелом розвитку багатьох нових музичних напрямів. Багатство та розмаїття джазового стилю спонукають до поглибленого вивчення його феномену в мистецтвознавстві світового простору, заглиблюючись в історію формування та розвитку і завершуючи сучасними інноваційними його проявами в композиторській та виконавській діяльності на світовому та вітчизняному просторі.
Ключові слова: джаз, професійний тип музики, стиль, музична освіта.
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JAZZ: DEFINITION, FORMATION AND ROLE IN MUSIC EDUCATION
The art of jazz has undergone a complex path of development, starting with music that was entertaining, and becoming
a way of life of the European-American world. Its influence extends not only to pop music, but also to academic music.
The article analyzes various definitions of the term “Jazz”. Its main components are highlighted. It is emphasized that the
diversity of jazz definitions is due to the inherent transformational changes not only within the style, but also in its status
in the music arena: from light entertainment music to professional type of music art. Understanding the historical stages
of formation and evolution of jazz contributes to an in-depth comparative analysis of its transformations at the present
stage of development of this musical direction. The stages of formation and comparative analysis of the introduction
of jazz in music education in the United States and Ukraine, directly in higher educational institutions of Kharkiv are
considered. The study determines the role and place of jazz in Ukrainian higher music education. The combination of
authentic sound of Ukrainian ancient melodies with peculiar stylistic features of jazz is noted, which leads to the spread
and popularization of Ukrainian musical culture in the world. The main research methods in the article are cultural and
historical; comparative-typological; structural; analysis; systematization and generalization. It is noted that jazz is an
amazing phenomenon, which due to its ability to transform and synthesize elements of different ethnic cultures is a source
of development of many new musical directions. The richness and diversity of jazz style encourages in-depth study of its
phenomenon in art history of the world, delving into the history of formation and development and ending with its modern
innovative manifestations in composition and performance in the world and domestic area.
Key words: jazz, professional type of music, style, musical education.
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Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку музичної освіти в Україні передбачає навчання
за спеціальністю «музичне мистецтво естради».
У свою чергу, такий напрям у вітчизняному музикознавчому просторі актуалізує вивчення особливостей розвитку джазу, як і специфіки становлення
його як навчальної дисципліни, що обов’язково
враховує звернення до витоків джазу, його різновидів, музичної лексики й засобів виразності.
Беручи до уваги те, що джаз кілька десятиліть
традиційно наявний у вітчизняній естраді, одним
із дослідницьких завдань є вивчення особливостей джазу в органічному поєднанні з іншими жанрами та культурними пластами.
Новий виконавський простір та полікультурність у мистецькому розумінні надають широку
палітру для втілення різноманітних ідей та концепцій. Розуміння історичних етапів формування
й еволюції джазу сприяє поглибленому компаративному аналізу його трансформацій на сучасному етапі розвитку цього музичного напряму.
Відкриття джазу у ХХ ст. посприяло відбиттю
та відображенню власних відчуттів від певних
соціальних подій, сформувало новий образ мислення. Щоб розуміти інтерпретаційну специфіку
джазу, необхідно звернутися до дефініцій цього
поняття, зрозуміти передумови й історію виникнення цього музичного напряму, розглянути динаміку ставлення до нього – від розуміння джазу як
менестрельної музики до професійного визнання.
Освіта за напрямом естрадно-джазової підготовки не лише впливає на формування певного
кола знань та навичок, необхідних для здійснення
професійної діяльності, але й забезпечує духовний
потенціал, ураховує тенденції розвитку світової
музичної культури та наштовхує на внутрішні орієнтири реалізації потенціалу та популяризації патріотизму, державності й українського фольклору.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Провідні дослідження специфіки джазу здебільшого
зосереджені на вивченні його історичної еволюції,
формування та чинників впливу на цей жанр. Так,
наприклад, у статті О. Степанової «Фортепіанна
культура США: передумови виникнення та становлення» (2020 р.) джаз розуміється як нова форма
звучання фортепіанної музики, що була притаманна північно-американській музичній культурі
межи ХІХ–ХХ ст. У статті О. Войченко «Джазове мистецтво у просторі художньої практики
ХVІІІ–ХХІ ст.» (2013 р.) зосереджується увага
на генезисі джазу, розвитку стилів та напрямів.
Історія та становлення різних форм джазу
представлені в таких дослідженнях: «Джаз: Генезис. Музыкальный язык. Эстетика» У. Сарджент
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(1987 р.), «История подлинного джаза» Ю. Панасьє (1978 р.), «Джаз в контексте массового искусства» О. Строкова (2002 р.), «Фортепиано в джазе
на рубеже XX–XXI веков: традиции, новации,
эксперименты» О. Лубяна (2013 р.).
Суттєве значення в дослідженні дефініції
джазу мають й енциклопедичні матеріали, серед
яких на окрему увагу заслуговують іноземні
довідники (Oxford English Dictionary, MerriamWebstern Dictionary, Collins English Dictionary)
та вітчизняні джерела («Тлумачний словник»
Д. Ушакова, «Енциклопедичний словник» Л. Акопяна, «Музичний енциклопедичний словник»
Г. Келдиша, «Український словник музичних термінів» Н. Очеретовської та Н. Цицалюк).
В українському науковому середовищі активно
з’являються публікації, присвячені питанням
джазового виховання та джазової освіти. До таких
праць належать наукові здобутки З. Рось («Український джаз як культурологічна проблема»,
2007 р.), Т. Пістунової («Джаз у системі української музичної освіти», 2017 р.).
Мета статті полягає в тому, щоб на основі
вивчення історії формування та розвитку джазової
культури й освіти у США й інших регіонах світу
визначити основні джазові орієнтири в сучасній
вищій музичній освіті в Україні.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Культура і мистецтво, породжені ХХІ ст., відображають суспільні події, настрої світу, що швидко
змінюється, фокусують у собі затребувані суспільством ідеологічні та культурні напрями. Музична
творчість, у такому значному явищі, як джаз,
динамічно еволюціонуючи, привносить нове
осмислення художніх і культурних орієнтирів.
Свій розвиток і поширення джаз бере з Америки.
Велика кількість дефініцій, де підкреслені
місце і статус джазу в музичному мистецтві, свідчить про надзвичайно мінливу природу цього
напряму. Відмітною рисою джазу є його здатність
відбивати становлення та розвиток музичної мови,
еволюцію, нові віяння світу. Аналіз визначень,
запропонованих у різних словниках, енциклопедіях і наукових працях, дозволить означити основні елементи, що становлять зміст поняття «джаз».
Так, за визначенням О. Войченко, «джаз – це
колосальне явище в історії світової музичної
культури, яке синтезувало в собі найкращі здобутки західноєвропейської класичної традиції та
специфічні елементи різних етнічних культур,
ставши джерелом для розвитку багатьох сучасних напрямів популярної музики: pop, rock, soul,
lounge, chill-out тощо» (Войченко, 2013: 266).
Однак така думка науковця не враховує основні
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складники, завдяки яким цей музичний стиль відрізняється від інших. Запропоноване визначення
має більш оглядовий характер та виражає вплив
джазу на формування нових напрямів музичного
мистецтва. Проте для формування цілісного розуміння історії та характерних ознак джазу варто
звернутись до різних дефініцій цього поняття в
енциклопедичній літературі.
У дефініції терміна «джаз», запропонованій словником Oxford English Dictionary, зазначено, що це «тип музики із сильними ритмами,
у якому гравці часто імпровізують (= створюють
музику під час гри), спочатку створений афроамериканськими музикантами на початку XX ст.»
(oxfordlearnersdictionaries.com). Водночас в американському словнику Merriam-Webstern джаз
набуває нових характеристик. Укладачі словника
пропонують таке тлумачення: джаз – «американська музика, що розвинулась особливо з регтайму
та блюзу та характеризується потужними синкопованими ритмами, поліфонічним ансамблем, різним ступенем імпровізації та часто навмисними
спотвореннями висоти та тембру» (https://www.
merriam-webster.com).
У наступному варіанті дефініції поняття
«джаз», окрім означених вище характеристик,
формується уявлення про нього як про груповий
(на відміну від індивідуалізованих) вид мистецтва.
Так, Collins English Dictionary пропонує розуміти
джаз як «різновид музики афроамериканського
походження, що характеризується синкопованими
ритмами, сольною та груповою імпровізацією,
різноманітністю гармонійних ідіом та інструментальних прийомів» (collinsdictionary.com).
«Тлумачний словник» Д. Ушакова визначає джаз
у його інструментальній якості, тобто як «оркестр,
що складається з особливого підбору інструментів, переважно ударних та шумових (спочатку
негритянського походження)» (Ушаков, 1935: 708).
Окрім основних характеристик, притаманних джазу («активна ритмічна основа, що надає
музиці потужного рухового імпульсу (цю особливість джазу прийнято позначати багатозначним словом суінг); опора на короткі мелодійні
остинато – рифи; переважання імпровізації над
точним відтворенням записаного чи заученого
тексту; поліритмія і синкопи, що виникають від
розбіжності акцентів у сольній партії, що імпровізується, і рівномірно пульсуючому супроводі: широке використання ладів зі зниженими
ступенями (так званими блюзовими нотами)»), в
«Енциклопедичному словнику» Л. Акопяна представлено й порівняльну характеристику виконання музики цього напряму з урахуванням етнічISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

ної приналежності: автор акцентує увагу на тому,
що «темношкірі музиканти, порівняно з білими,
грали джаз у більш розкутій манері, по ходу виконання збагачуючи задану музичну канву збудливими синкопами, мелодійними пасажами, стрибками та зламами, підголосками та блюзовими
нотами» (Акопян, 2010: 179).
У «Музичному енциклопедичному словнику»
за редакцією Г. Келдиша образ джазу доповнюється інформацією про його значущість для різних верств населення. Отже, до витоків джазу
віднесено «напівімпровізаційні форми народної
творчості, у трудових релігійних світських піснях негритянського населення, а також у танцювально-побутовій музиці білих поселенців США».
Окрім того, у словнику конкретизовано точну
дату запровадження та використання поняття
«джаз». Так, автор наголошує, що «термін «джаз»
уживається із середини 1910-х рр.; спочатку так
називалися невеликі оркестри, а також музика,
яку вони виконували» (Келдиш, 1990: 170).
Однак зауважимо, що в описі джазу автор охарактеризував його як «термін», однак історична
та соціальна значущість джазу (не тільки як
музичного напряму, але й як життєвого вектора, форми мислення та світогляду) дозволяє
визнати за ним більш широкий понятійний статус.
Згідно зі статтею А. Альшванга, представленою у «Великій радянській енциклопедії» 1931 р., «джаз, або синкопована музика
(syncopaled music – як нині називають джаз в
Америці), яскраве музично-побутове явище <...>.
Музика джазу володіє декількома рисами, що
сильно вирізняють його, насамперед має чітку
моторну ритміку, що метрично виражається у
дводольності з різними, іноді дуже складними
синкопами <…>» (Альшванг, 1931: 728). Аналізуючи цю дефініцію, можна зазначити, що за
часів складання енциклопедії джаз розглядався
як побутове явище. І ще довгий час легка розважальна джазова музика не сприймалась академічним музикознавством, зазвичай через музичну
безграмотність джазменів. Динаміку розвитку
джазу можна простежити, якщо здійснити компаративний аналіз з аналогічним енциклопедичним
виданням від 1972 р., де Л. Переверзєв дає таке
визначення: «Рід професійного музичного мистецтва. Склався на межі XIX–ЧЧ ст. внаслідок синтезу елементів двох музичних культур – європейської й африканської, здійсненого неграми США.
Африканські елементи – поліритмічність, багаторазова повторюваність одного мотиву, виконання
за схемою «вигук – відповідь», вокальна експресивність, імпровізаційність – увійшли до джазу
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разом із поширеними формами негритянського
музичного фольклору – обрядовими танцями,
робітничими піснями, спірічу» (Переверзєв,
1972: 184–185). У цьому визначенні наголошується на статусі джазової музики як професійної
форми, де завдяки різноманітним композиторським технікам джазове мистецтво стає можливим як концертне. Обґрунтовується така зміна
прагненням джазменів підвищити їхні музичну
освіту та соціальний статус.
На сучасному етапі розуміння джазу поняття
трансформується, замість камерного ансамблевого звучання або сольного фортепіанного виконання відбувається процес масштабування. Так,
«Український словник музичних термінів» пропонує розуміти джаз як напрям, що «найпослідовніше практикується у творах для великих оркестрів
(джаз-оркестр, джаз-банд)». Важливою у словнику є також історична примітка, що розкриває
походження назви, відповідно до якої власне назва
«джаз» походить «від імені негра Джазбо Броуна –
організатора й керівника першого такого ансамблю
в Америці» (Очеретовська та ін., 2008: 35). Окрім
означеної теорії про походження джазу від імені
негра-корнетиста Джазбо Броуна, у фундаментальному дослідженні О. Строкової наводиться
низка інших версій виникнення джазу, серед яких:
– уживання цього терміна новоорлеанськими
креолами в 1880 р., що мало значення – пришвидшувати;
– 1913 р.: перше вживання слова «джаз» як
музичного терміна в газеті Сан-Франциско;
– 1917 р.: це слово вперше з’явилося в назві
платівки, записаної відомим новоорлеанським
оркестром “Original Dixieland Jazz (Jass) Band”
(Строкова, 2002: 69).
Необхідно також наголосити, що в «Українському словнику музичних термінів» наведені
прізвища композиторів та виконавців, які поширювали саме напрям симфоджазу, що став відкриттям ХХ ст. Серед тих, хто поширював таку
ідею з-поміж американських композиторів, були
Д. Гершвін, Д. Грін, Р. Роджерс, Е. Берлін. «Фортепіано «нового світу» набуло нового забарвлення й
індивідуальності саме в музичній культурі США»
(Степанова, 2020: 229). У свою чергу, в українській музичній культурі цей напрям формувався
та розвивався завдяки творчості таких видатних
музикантів, як В. Золотухін, В. Губа, О. Литвинов,
В. Шахман, В. Дробязгіна, Ю. Кузнєцов та інші
(Очеретовська та ін., 2008: 35).
Зважаючи на розмаїття тлумачень поняття
«джаз», О. Войченко пропонує розуміти його як
«синтез західноєвропейської класичної тради-
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ції», що підкреслює загальноохоплюваність цього
музичного напряму за межами його батьківщини
завдяки здатності асимілювати елементи різних
етнічних культур.
У проведеному компаративному аналізі дефініцій джазу вражає розгалуженість поглядів. Кожен
автор концентрує увагу на різних характеристиках поняття. Таке розмаїття думок пояснюється
еволюційними процесами в історії джазу. «Здатність постійно змінюватись під впливом світу, що
стрімко змінюється, вбирати нові ідеї і відображати їх засобами музичної мови є однією з найхарактерніших особливостей джазу» (Строкова,
2002: 70), завдяки чому відбувались трансформаційні зміни не лише всередині стилю, а й у його
статусі на музичній арені: від легкої розважальної
музики до професійного типу музичного мистецтва. Зауважимо, що в наведеному огляді тлумачень поняття «джаз» помітно, що американські й
англійські словники, на відміну від вітчизняних, не
надають розгорнутої інформації, яка б проілюструвала історію походження, особливості звучання
та виконання музики цього стильового напряму.
Стилістичні джазові відгалуження, що вирізняються своєю самобутністю, пройшли стадію
художньої еволюції та є естетичним досягненням джазу. Натепер джаз сформував широку стилістичну палітру, «ці стилі об’єднані в напрями:
архаїчний (ранній) джаз, класичний (традиційний), свінг (деякі дослідники відносять його
до класичного напряму), модерн-джаз, авангард
чи вільний джаз» (Строкова, 2002: 71). Якщо
звернутися до історії розвитку джазу на території Латинської Америки, то до переліку джазових
напрямів, запропонованому Е. Строковою, можна
додати й «афро-кубинський джаз», що має власні
стилістичні особливості.
Багатство та розмаїття джазового стилю спонукають до поглибленого вивчення його феномену в мистецтвознавстві світового простору,
заглиблюючись в історію формування та розвитку і завершуючи сучасними інноваційними його
проявами в композиторській та виконавській
діяльності на світовій та вітчизняній арені. Зважаючи на високий професійний рівень зарубіжних
виконавців, важливим питанням є якісна підготовка вітчизняних фахівців, спроможних конкурувати на міжнародному рівні. Значним чинником
у цьому процесі є організація та підготовка спеціалістів за напрямом «естрадно-джазове мистецтво» (Рось, 2007: 261–262).
Освіта естрадно-джазового спрямування
сягає корінням у розвиток музичного виховання
у США, яким притаманний «історичний синер-
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гійний стрибок, що спричинив стрімкий розвиток національного фортепіанного мистецтва та
композиторської творчості, істотної за масштабом і своєрідністю» (Степанова, 2020: 226).
Музичне виховання на території США відрізняється від звичної для України розгалуженої системи освітніх закладів. Воно характеризується
відсутністю спеціалізованих музичних шкіл як
окремої освітньої ланки. Музичне мистецтво
запроваджено у програму шкільного навчання
як вибіркова дисципліна, що дає ґрунтовні знання з окремих видів інструментів, зміцнює теоретичну дисципліну та розвиває навички гри у
шкільному оркестрі. Незважаючи на те, що впровадження джазової музики в масове мистецтво
відбувалось на початку ХХ ст., лише в 60–70-ті
рр. джаз увійшов до освітньої програми закладів музичної освіти США, пройшовши шлях
від розуміння його як розважальної музики до
унікального виду мистецтва. Перші методики
навчання джазової культури, наслідування й
інтерпретації відбувались шляхом гри на слух,
відтворюючи гру майстрів або із грамплатівок. Ю. Панасьє у книзі «История подлинного
джаза» формує думку, що неодмінною умовою
виховання гарного джазового смаку та формування слуху є можливість слухати якісних джазменів та використовувати їхні записи (Панасье,
1978: 21). Такий метод, на наш погляд, навряд
чи можна вважати універсальним і стовідсотково
вдалим, оскільки в роботі над джазовим твором
вирішальну роль може відіграти певний виконавський прийом, який важко відтворити тільки під
час прослуховування запису.
Переламним періодом можна вважати 1927 р.,
коли «імпровізаційні соло та брейки трубача Луї
Армстронга були розписані на ноти і видані під
назвами “50 Hot Choruses for Cornet” та “125 Jazz
Breaks for Cornet”” (Мошков, 2002). Це стало
початком формування професійної музичної
освіти у джазовому напряму, після чого почали
з’являтися ноти, підручники, методичні посібники тощо. «Одна з перших джазових навчальних
програм народилася на воєнно-морській базі. Ця
програма містила ті ж самі елементи, що вважаються фундаментальними для програм більшості
джазових навчальних закладів і нині: ансамблева гра, аранжування, імпровізація і репетиційні
методики (Мошков, 2002).
Сьогодні джаз виявляється і як елемент своєрідної національної культури, і як музичний
напрям, що вивчається в закладах середньої
та вищої музичної освіти на території Америки та
далеко за її межами.
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У вирішенні питання освіти за естрадно-джазовим напрямом в Україні впродовж останніх
30 років відбувались деякі зрушення: відкриття
приватних студій, запровадження навчальних
програм в училищах та вищих навчальних закладах. Ґрунтовні зміни відбулись у 1980 р., у цей
період почали відкриватись естрадні відділення,
як, наприклад, в Одеському музичному училищі
ім. К. Ф. Данькевича.
Джаз – це завжди пошуки. Починаючи від
власного розуміння світогляду до національної
ідентичності. Він ніколи не буває статичним, його
розвиток відбувається паралельно з історичними
подіями. «Одним із дієвих засобів подолання кризових моментів у джазовій мовній системі є використання іншопластових інтонаційних ідей – фольклорних та академічних» (Воропаєва, 2009: 7).
У Харківській консерваторії 2014 р. відбулась
спроба поєднати джазову й українську народні
культури, що посприяло формуванню абсолютно
нового звучання. Студентський колектив ХНУМ
імені І. П. Котляревського “Jazz Club” та фольклорний гурт «Стежка» зробили сміливий крок
у поєднанні аутентичного звучання української
стародавньої мелодики зі своєрідними стильовими
особливостями джазу. «Спорідненість фольклору
та джазової музики проявляється через колективність, імпровізаційність творчості, варіантність
трактувань того самого твору» (Черняк, 2014).
Реалізація такого симбіозу стилів є складною роботою, проте вельми необхідною. По-перше, певна
еклектичність сприятиме поширенню та популяризації української музичної культури на світовому
просторі, долученню сучасної молоді до самобутньої української культури, формуванню патріотизму. Для творчого експерименту колективи
обрали дві українські народні пісні – веснянку «Ой
весна, весна» та композицію «Весняне водіння
козла». Джаз – це фольклор афроамериканського
населення. Тож коли джаз синтезується з різними
етнічними групами, відбувається міжнаціональний
обмін, «унаслідок чого джаз як такий дедалі більше
асоціюється з масштабним музичним напрямом – «світовою музикою»» (Лубяная, 2013: 50).
Незважаючи на певні зусилля у вітчизняному
просторі, естрадно-джазове спрямування не
набуло програмного та системного вивчення. Так,
до навчальних програм провідних мистецьких
закладів вищої освіти, як-от Національна музична
академія ім. П. Чайковського, Одеська національна музична академія ім. А. Нежданової та
Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки,
досі не включено цей сучасний та прогресивний
музичний напрям.
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Мистецтвознавство
У Харкові ще з 1994 р. навчання вокалістів та
інструменталістів за естрадно-джазовим напрямом здійснюється кафедрою музичного мистецтва
естради та джазу Харківського національного університету ім. І. Котляревського. У Харківській
гуманітарно-педагогічній академії було впроваджено елементи джазового навчання в експериментальному курсі «джазове сольфеджіо».
У Харківській державній академії культури з
1997 р. на кафедрі оркестрових інструментів відбувається підготовка за спеціалізацією «музичне
мистецтво естради». У 2020 р. було відкрите нове
відділення спеціального фортепіано. Ураховуючи
нові тенденції, до навчальної програми здобувачів
освіти було включено не лише теоретичні, а й практичні заняття естрадно-джазового спрямування.
Окремо виділено такі навчальні дисципліни:
«Основи мистецтва імпровізації», «Гармонія
в сучасній музиці», «Читання хорових партитур»,
«Сучасні методи музикостворення», «Читання
оркестрових партитур», «Аранжування», «Джазове фортепіанне виконавство», «Фортепіанна
виконавська інтерпретація: теорія, історія», «Історія джазових стилів», «Історія музичної естради».
«Специфіка освітнього процесу, пов’язаного з
вихованням джазових музикантів, полягає в тому,
що обов’язковою умовою є не лише навчання в
рамках навчального закладу, а й ознайомлення
із сучасною фестивальною практикою» (Пістунова, 2017: 137). Останніми роками в Харківській філармонії популярними є «джазові вечори
із Сергієм Давидовим». Такі концертні виступи
не тільки демонструють рівень композиторської
творчості у джазовому стилі, а й знайомлять із
культурними здобутками іноземних митців. Так,
зокрема, у Харківській філармонії відбуваються
регулярні «Джазові вечори із С. Давидовим» у
співпраці з польськими джазовими виконавцями.
Варто погодитись з думкою Т. Пістової щодо
проблем, які постають в українській освіті стосовно джазу. Це передусім відсутність «комплексної універсальної, затвердженої на рівні міністерства програми, що передбачала б поступове
здобуття знань, починаючи від музичної школи
і закінчуючи вищими навчальними закладами»
(Пістунова, 2017: 138).
Щодо формування навчальної програми
в українських музичних школах та закладах
вищої освіти доцільно звернутися до досвіду та
розробок видатних американських педагогів, які
вважаються «трьома китами» джазової освіти. Це:
Д. Еберсолд, розробник концепції «Музика Мінус
Один»; Д. Бейкер автор приблизно 60 підручників та 400 статей із джазової імпровізації, аран-

34

жування, композиції, педагогіки, основ розвитку
музичної пам’яті, методики практичних занять;
Д. Кокер, засновник джазової програми університету Майамі й автор великої кількості підручників
(Мошков, 2002).
Імпровізація – одна із провідних складових
частин джазового мистецтва. На жаль, в Україні
немає достатньої кількості закладів та викладачів,
які б могли втілити цей навчальний курс у життя.
Імпровізування потребує від музиканта певних
умінь і навичок. Насамперед ідеться про «розуміння музичного матеріалу, здатність проаналізувати, виокремити основні інтонаційні, метроритмічні елементи» (Пістунова, 2017: 137). Однак,
окрім імпровізації, варто зосередитись і на інших
важливих у вивченні джазу аспектах, виявлених
дослідником У. Сарджентом: специфічний спосіб
оперування ритмічними моделями; гармонічні та
мелодико-синтаксичні моделі; ладові, фактурні,
артикуляційні та темброві особливості; індивідуально-конкретне «звукоутворення» (Сарджент,
1987). Перелічені фактори насичують музичне
полотно джазу впізнаваними характеристиками,
де не лише мелодія формує власний характер, а
й виокремлюється специфічний стиль виконавця.
Висновки. Огляд джазу в контексті його генези
й історичних етапів формування джазового освітнього простору дає підставу зробити такі висновки. Джаз – це дивовижне явище, що завдяки
своїй здатності до трансформації та синтезу елементів різних етнічних культур є джерелом розвитку великої кількості нових музичних напрямів.
Джаз перебуває на роздоріжжі між розумінням
його як складного у плані виконання та навчання
стилю та ставленням до нього як до легкої та танцювально-розважальної музики. Саме внаслідок
постійних експериментів зі змішування джазу та
класичної або фольклорної музики народжуються
нові перспективи розвитку цього жанру як результату відображення особливого виду світобачення
та світовідчуття. Відображенням готовності джазу
до нових новаторських кроків стала асиміляція
джазу з фольклорною спадщиною українського
народу, яскраво проілюстрованою фольклорним
колективом «Стежка» та студентським колективом “Jazz Club”, представленими ХНУМ імені
І. П. Котляревського.
Для подальшого розвитку та популяризації джазової культури перепоною залишається
освітній складник. Однією із проблем, з якими
доводиться стикатися на естрадно-джазових спеціальностях у вищих навчальних закладах, є відсутність належної підготовки здобувачів освіти в
цьому напрямі ще на рівні базової музичної світи.
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Скляров О. Джаз: дефініція, становлення та роль у музичній освіті
Джаз відіграє велику роль у сучасному освітньому просторі, адже це музичний напрям, який
постійно еволюціонує, а отже, не втрачає своєї актуальності. Дедалі більшою стає кількість здобувачів
освіти, які прагнуть вивчати та виконувати сучасну,
енергійну танцювальну або вокальну музику.

Однак для досягнення такої мети не досить лише
сформувати матеріальну базу у вищих навчальних
закладах, важливо провести реформування базової музичної освіти. Така послідовність у вивченні
джазової культури відповідатиме основному педагогічному принципу безперервності в навчанні.
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ОСНОВНІ ЦЕНТРИ ВИНИКНЕННЯ АВАНГАРДНИХ НАПРЯМІВ
В УКРАЇНСЬКІЙ ГРАФІЦІ ПОРУБІЖЖЯ ХІХ–ХХ СТОЛІТЬ
В останні роки зростає інтерес до українського авангардного графічного мистецтва. Мета статті – виявити основні риси та вектори розвитку українського графічного мистецтва та його загальні естетичні параметри початку ХХ ст. На розвиток нового графічного мистецтва вплинуло переоцінювання естетичних якостей
національного мистецтва.
Найбільш вражаючий результат, який можна вивести з даних, полягає в тому, що графічне мистецтво в
Україні на початку ХХ ст. пройшло фактичне відродження. Виникли мистецькі угрупування, у лоні яких формувались різні авангардні напрями, які народились на основі розвитку ідей «нового» мистецтва.
Упродовж 1910–1930-х рр. особливо плідними для розвитку української графіки були творчі зв’язки з мистецькими осередками Парижа, Мюнхена, Петербурга, Праги, Кракова, де художники здобували освіту, працювали, експонували свої твори, входили до мистецьких об’єднань.
Українська графіка цієї доби демонструє поєднання загальноєвропейських мистецьких тенденцій і національних особливостей художнього процесу.
Розглянуто генезу освітянської, мистецтвознавчої та організаційно-творчої структури розвитку графічного мистецтва в основних містах країни – Одесі, Харкові, Львові та Києві. Виявлено спільний соціокультурний
контекст зазначеної генези та охарактеризовані її спільні та відмінні риси цього процесу. Доведено, що саме
населення великих міст мало потребу й можливість у фундуванні художніх шкіл, друці часописів, які поширювали новаторські мистецтвознавчі ідеї, та формуванні мистецьких угруповань, чия практика мала великий
суспільний резонанс.
Особливий інтерес до мистецтва графіки виник на початку ХХ ст. під впливом нового світогляду, в якому
вагому роль відігравали ідеї стилю модерн. Майстри, які сповідували в мистецтві ідеї цього стилю, ставилися
до графіки як до художньої галузі, що має багаті можливості пластичної мови та здатна активізувати поступ
до більшої умовності образних рішень.
Ці дані можуть допомогти нам зрозуміти, що графіка 1920–1930-х рр. стає різноманітнішою, охоплює
широкі сфери застосування завдяки існуванню графічних факультетів у художніх вищих навчальних закладах
Києва, Харкова, Одеси, мистецької студії у Львові.
Стаття адресована студентам та аспірантам, митцям та науковцям, яких цікавить такий феномен у національному мистецтві, як авангард.
Ключові слова: Україна, національне графічне мистецтво, порубіжжя ХІХ–ХХ століть, мистецька освіта,
мистецтвознавство, мистецькі угрупування.
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THE MAIN CENTERS OF THE EMERGENCE OF AVANT-GARDE TRENDS
IN UKRAINIAN GRAPHICS OF THE FIRST THIRD OF THE TWENTIETH
CENTURY
In recent years, there has been a growing interest in Ukrainian avant-garde graphic art. The purpose of this article is
to identify the main features and vectors of development of Ukrainian graphic art, and its general aesthetic parameters
of the early twentieth century. The development of new graphic art was influenced by the reassessment of the aesthetic
qualities of national art.
The most striking result that can be deduced from the data is that graphic art in Ukraine in the early twentieth century.
there was an actual revival. Art groups emerged, in the bosom of which various avant-garde trends were formed, which
were born on the basis of the development of ideas of “new” art.
During 1910–1930th especially fruitful for development of the Ukrainian graphic arts were creative connections with
the artistic cells of Paris, Munich, Petersburg, Prague, Krakow, where artists got education, worked, exhibited the works,
included in artistic associations.
Ukrainian graphics of this era demonstrates a combination of European artistic trends and national features of the
artistic process.
Genesis of elucidative, study of art and organizationally-creative structure of development of graphic art is considered
in the basic cities of country ̶ Odesa, Kharkiv, Lviv and Kyiv. The general sociocultural context of the marked genesis
is educed and characterized her general and excellent lines of this process. It is well-proven that self-population of
metropolises small requirement and possibility in funding of artistic schools, printing of magazines that distributed
innovative study of art ideas, and forming of artistic groupments, whose practice had large public.
A special interest in the art of graphics arose in the early twentieth century under the influence of a new worldview,
in which the ideas of Art Nouveau played an important role. Masters who professed the ideas of this style in art, treated
graphics as an art field that has rich possibilities of plastic language and is able to intensify progress towards greater
conventionality of figurative solutions.
These data can help us to understand that graphic arts 1920–1930th become more various, embraces wide application
domains due to existence of graphic faculties in artistic higher educational establishments of Kyiv, Kharkiv, Odesa,
artistic studio in Lviv.
The article is addressed to students and graduate students, artists and scientists who are interested in such a
phenomenon in national art as the avant-garde.
Key words: Ukraine, national graphic art, on the fracture of ХІХ–ХХ centuries, artistic education, study of art, artistic
groupments.

Постановка проблеми. Звернення до проблеми витоків авангардних напрямів в українській
графіці першої третини ХХ ст. досі видається
актуальним у вітчизняному науковому дискурсі,
адже, незважаючи на наявність певних розвідок
в українському мистецтвознавстві (праці Є Костіної, Л. Соколюк, О. Лагутенко), необхідно вирішити кілька наявних суперечностей:
1) суперечність між явним відродженням
інтересу як науковців-теоретиків, так і митцівпрактиків до творчого доробку українського авангардного графічного мистецтва початку ХХ ст. та
відсутністю системного аналізу діяльності основних центрів виникнення авангардних напрямів
в українській графіці першої третини ХХ ст.;
2) суперечність між акцентуванням уваги
багатьох дослідників до формування конкретної
школи графічного мистецтва в Україні та браком
порівняльного аналізу між школами.
Науково-теоретичний та критичний доробок
українських мистецтвознавців (праці Д. Антоновича, П. Балицького, М. Вороного, І. Врони,Е. Голлербаха, М. Голубця, С. Гординського, М. Жука,
М. Зубаря, Ф. Ернста, П. Ковжуна, Є. Кузьміна,
Ю. Меженка, В. Січинського, О. Сліпко-Москаль-

38

ціва, С. Таранушенка, Д. Чукіна та інших) є важливими джерелами, які вимагають ґрунтовного
звернення і сьогодні. У 1990-ті в вкрай цікавими
виявились дослідження Д. Горбачова, у яких автор
осмислював таке явище, як український авангард,
систематизував матеріал, надавав характеристику
певним авангардним напрямам в українському
мистецтві першої третини ХХ ст.
Аналіз останніх досліджень та публікацій
свідчить, що в науковому дискурсі доволі осмисленими є окремі аспекти зазначеної проблеми,
а саме:
1) проблеми теоретичного обґрунтування інноваційності авангардних напрямів в українській
графіці першої третини ХХ ст. та формування
порівняльної характеристики між європейськими
та вітчизняними доробками авангардного графічного мистецтва першої третини ХХ ст. (праці
О. Лагутенко, Ю. Бірюльова, О. Ільницького,
С. Лущика, Ю. Легенького);
2) проблеми творчого доробку окремих персоналій в українській графіці першої третини ХХ ст.
(роботи Л. Савицької, Л. Соколюк, В. Овсійчука,
О. Федорука, Р. Шмагала, статті А. Банцекової,
О. Кашуби, Т. Лупій, О. Ноги, В. Сусак);
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3) проблеми впливу українській графіці першої третини ХХ ст. на сучасне українське мистецтво (праці О. Голубця);
4) останнім часом з’являються публікації,
у яких уточнюються сучасні творчо-освітянські
зв’язки окремих центрів українського графічного
мистецтва з творчим доробком першої третини
ХХ ст. (праці О. Лагутенко).
Утім, відсутність порівняльного аналізу діяльності основних центрів виникнення авангардних
напрямів в українській графіці першої третини
ХХ ст. досі не дає змоги виявити спільні та відмінні риси у процесах як інституціональної, стилістично-творчої генези зазначеного явища, а тим
самим зумовлює наявність лакун у вітчизняному
науковому дискурсі з цієї проблеми.
Мета статті — дослідити та порівняти соціокультурний та мистецький контекст, стилістику,
тематику у діяльності основних центрів виникнення авангардних напрямів в українській графіці
першої третини ХХ. Методологія дослідження
заснована на методах, розроблених у працях
О. Лагутенко, Л. Соколюк та інших дослідників
зазначеної проблеми. Украй важливою в зазначеному сенсі виявилась докторська дисертація
О. Лагутенко, у якій була сформульована нова концепція історії української графіки першої третини
ХХ ст. у річищі загальноєвропейського художнього
процесу та виявлені основні стилістичні напрями,
акцентовано національні особливості розвитку графічного мистецтва України. Це стосується також
важливого методологічного висновку української
дослідниці щодо «вагомої ролі у становленні національної графічної школи відіграли Українська
Академія Мистецтв і освітні мистецькі заклади
Харкова, Одеси, Львова» (Лагутенко, 2008: 34).
Виклад основного матеріалу. На початку
ХХ ст. мистецтво графіки пережило справжній
ренесанс. Журнальна графіка, малюнок до газетного видання, плакат – ці форми графічної творчості здобували пріоритетного розвитку в образотворчому мистецтві у його стиканнях з плинним
життям. У графічному мистецтві віднайшли вихід
ті проблеми, що постали перед митцями на зламі
століть і які вони відчували як зустріч протилежностей – матеріальне і духовне, елітарне і
масове, рукотворне і тиражоване, новітнє і традиційне. На зламі ХІХ–ХХ ст. розквіту графічного мистецтва в Україні сприяло те, що у розвиткові авангардної художньої ситуації збіглися
в часі кілька важливих чинників як об’єктивного
соціокультурного характеру (насамперед піднесення національно-культурного руху в Україні,
демократизація українського суспільства, формуISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

вання національної еліти, враховуючи і художню),
так і власне суб’єктивно-мистецького характеру
(поширення символізму і стилю модерн як першого стилю, що сповістив художньому світу про
зміну мистецької стилістичної парадигми).
Художники відчули зв’язок із єдиним мистецьким процесом, що захопив тогочасну Європу.
Творчі поїздки занурили молодих українських
майстрів у художнє життя Москви, Петербургу,
Парижу, Кракова. На зламі ХІХ–ХХ ст. взаємодія
з польським та російським мистецтвом була особливо важливим чинником розвитку української
культури. Європейські впливи на генезу українського графічного мистецтва наприкінці ХІХ ст.
безперечні. Але важливо й те, що українське
суспільство того часу, особливо жителі великих
українських міст, було певним чином підготовлені до того, що в їхніх містах виникнуть інституціонально-освітянські осередки національного
графічного мистецтва.
Найстарішою в хронологічному вимірі таким
осередком стала портова Одеса, в якій у 1865 р.
відкрилася Одеська малювальна школа. У газеті
«Одесский вестник» від 29 травня 1865 р.,
№ 114 було надруковано оголошення про відкриття Одеської малювальної школи, а також
виставки «предметів образотворчих мистецтв»
(Костіна, 1964: 239–243). З 1885 р. при Школі було
засновано Загальноосвітнє Училище 1-го розряду без обмежень за віком – одне з найстаріших
навчальних закладів в Одесі й перший художній
навчальний заклад в Україні. При Школі засновується Загальноосвітнє Училище 1-го розряду, розраховане на 5 класів, із шістьма спеціальними для
бажаючих вступити на архітектурне відділення
Академії мистецтв. Тимчасове виконання директорських обов’язків було покладено на професора
М. Кондакова, потім директором реорганізованої
Одеської малювальної школи був призначений академік Олександр Андрійович Попов (1852–1919).
Він закінчив ІАМ із великою й малою золотими
медалями, до того ж пройшов стажування протягом 4 років у Франції й Італії. О. А. Попов
залишався на цьому посту й після реорганізації
Школи в Художнє училище, а був звільнений з
посади тільки в 1917 р., після ліквідації Імператорської Академії мистецтв. Саме при Попові
Одеську Малювальну школу визнають одним
із кращих художніх навчальних закладів імперії. І. Ю. Рєпін говорив: «Одеська школа – єдина
в Росії школа, що вчить правильному розумінню й
погляду на мистецтво» (Костіна, 1964: 242). Того
ж року приходить ряд нових викладачів (в основному колишні випускники Школи): К. Костанді,
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Г. Ладиженський, О. Красовський, В. Шмідт.
Як пише М. Луговий, «Рескриптом Президента
Імператорської Академії Мистецтв Великого
князя Володимира Олександровича від 27 березня
1886 р. і визначенням Ради Академії від 3 лютого
1890 р. особам, що закінчили Школу й Училище,
надавалося право надходження в Імператорську Академію Мистецтв без іспиту на мальовниче відділення за контрольним випробуванням
з математики й фізики – на відділення архітектурне» (Костіна, 1964: 239–243). 30 грудня (за ст.
ст.) 1899 р. «найвище був затверджений статут,
за яким Школа була перейменована в Художнє
училище Суспільства Образотворчих мистецтв
в Одесі», що надійшло у ведення Імператорської
Академії мистецтв у Санкт-Петербурзі й Міністерства Імператорського двору Одеського Суспільства образотворчих мистецтв. У 1909 р. після
смерті Президента одеського Суспільства Образотворчих Мистецтв Великого Князя Володимира
Олександровича, що виділяло протягом багатьох
років училищу суму з особистих коштів, навчальний заклад носив його ім’я – Ім’я Великого князя
Володимира Олександровича. Художнє училище
Одеського Суспільства образотворчих мистецтв
складалося з: 1) п’яти малювальних класів – елементарного, орнаментального, гіпсоголовного,
гіпсофігурного й натурного, при відділеннях:
мальовничому, скульптурному, гравірувальному і
архітектурному; 2) загальноосвітніх класів. Була
розроблена велика, багатоступінчаста і чітка
освітня програма. Предмети, які викладалися в
наукових класах розподілялися на загальноосвітні
й спеціальні. Спеціальні художні заняття розподілялися між чотирма відділеннями: мальовничим,
скульптурним, гравірувальним і архітектурним.
У 1902 р. було розпочато першу спробу виїзних
пленерних практик до Криму. З того часу пленерні
практики стали обов’язковою частиною програми навчання. Цього ж року в програмі школи
з’являється новий предмет – «методика краснопису й малювання». Успішно закінчили училище
випускники 1901–1902 навчального року. Вперше
видається диплом із правом викладання. Учні,
що закінчили повний курс з мистецтва й успішно
витримували іспити (тоді вони йменувалися
випробуваннями) з усіх загальноосвітніх і спеціальних предметів, удостоювалися диплома на
звання Вчителя Малювання й Креслення в середніх навчальних закладах, атестата про закінчення
й право надходження у Вище Художнє училище
при Імператорській Академії мистецтв.
Другим за хронологією виникнення центрів
мистецької освіти став Харків – великий промис-
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ловий, торговий та освітянський центр, в якому
у 1869 р. була започаткована Харківська художня
школа М. Раєвської-Іванової. Її школа у 60-ті роки
ХІХ ст. стала однією з перших ланок у тогочасній
ланці навчальних закладів з художньо-промисловим нахилом, після Строганівського училища
в Москві та училища Штиглиця в Петербурзі (Звенігородська, 2011: 14). Художниця поставилась
відповідально до питання, якою повинна бути
мистецька школа. М. Раєвська-Іванова звернулась
до європейського досвіду, прагнучи зрозуміти
той напрям в її організації, який був викликаний
потребами часу, вона відвідала художньо-технічні
школи Франції і Німеччині, які досягли певного
успіху. У результаті сучасна школа була зорієнтована як учбовий заклад, який об’єднав художню і
технічну базу (Звенігородська, 2011: 14). Завдяки
отриманому закордонному досвіду М. РаєвськаІванова у своїй школі відкрила вечірні класи
технічного рисунку, де ремісники у вільний час
від роботи отримували знання, які давали змогу
покращити свої ремесла і зробити їх більш вигідними для себе. Художниця вважала, що «…едва
ли найдется такое ремесло, где бы оно (рисование) оказалось лишним» (Звенігородська,
2011: 14). Навчальний процес школи РаєвськоїІванової багато в чому визначався контингентом
учнів та потребою міста в художніх кадрах з конкретної спеціальності. Для школи характерні такі
типи учнів: 1) майбутні ремісники; 2) учні, які
прагнули вступити до Академії мистецтв; 3) учні,
які навчались рисунку та кресленню для вступу
до вищих технічних навчальних закладів; 4) дилетанти, з яких утворювались любителі мистецтва
(Звенігородська, 2011: 14).
Такий різноманітний склад учнів вимагав від
школи бути джерелом художньої освіти в широкому сенсі. Головним предметом, який викладався
в школі був – рисунок з натури. Він розглядався як
основа образотворчого мистецтва для художників
всіх спеціальностей. Для зображення предмета,
недостатньо лише зовнішнього спостереження
тому, що кожен предмет, кожна форма має визначену закономірність побудови. Пройшовши школу
малювання з натури, художник отримує знання і
навики, які дають змогу працювати професійно.
Важливо, що принципова позиція, зайнята школою М. Раєвської-Іванової щодо навчального
рисунку як першооснови художньої освіти, сприяла складанню міцних реалістичних позицій (Звенігородська, 2011: 14). Марія Раєвська-Іванова
вважала, що неможливо навчити малювати без
уміння аналізувати форму. Учень котрий навчиться
бачити й розуміти особливості конструкції
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Сорокопуд І. Основні центри виникнення авангардних напрямів в українській графіці порубіжжя...
форми, зможе усвідомлено будувати зображення
на площині, а не механічно копіювати натур,
вважала засновниця (Звенігородська, 2011: 14).
Кількома роками пізніше за школу Раєвської-Іванової в Харкові були засновані Київська малювальна школа (1875 р.) та промислова
школа малюнка і моделювання у Львові, згодом
стала Львівським державним коледжем декоративно-прикладного мистецтва імені Івана Труша
(1876 р.). (Костіна, 1964: 239–243). Формування
зазначених художніх шкіл практично протягом
десятиліття наприкінці ХІХ ст. свідчить про те,
що об’єктивні та суб’єктивні чинники для формування основних центрів розвитку української
графіки збіглися. Можна констатувати, що практично всі зазначені центри генези українського
графічного мистецтва пройшли аналогічний
шлях від шкіл малювання до коледжів мистецької освіти біля яких формується мистецька еліта
великих міст.
Окрім перших установ мистецької освіти в
Одесі, Харкові, Львові та Києві, осередками формування засад розвитку графіки в Україні стали
чисельні часописи як загальнокультурного характеру, так і власне суто мистецькі. Саме часописи
стали джерелом розповсюдження та укріплення
ідей «нового» мистецтва на порубіжжі ХІХ–ХХ ст.
Велику місію у поліпшенні художньої ситуації,
наприклад, у Львові виконали часописи «Iris»
(1899–1900), «Будучність» (1899), «Молода Україна» (1900–1903) «Liberum Voto» (1904–1905),
«Nasz Kraj» (1906–1910). У 1905 р. у Львові почав
виходити створений І. Трушем «Артистичний
вісник» – перший мистецький україномовний
журнал. З 1907 по 1910 р. виходив журнал «В мире
искусств», заснований художниками Г. Бурдановим, С. Яремичем, Г. Золотовим, В. Замирайлом.
Журнал «В мире искусств» поєднав художників,
яким було притаманне сповідування символізму
і використання пластичних засобів модерну.
у численних часописах, що виходили у 1910−
1920-ті рр., найбільшу увагу графіці приділяв журнал «Бібліологічні Вісті», що видавався
Українським науковим інститутом книгознавства (УНІК). Загальна картина розвитку нового
графічного мистецтва відображена у статтях
Д. Антоновича, М. Винницького, С. Гординського,
Є. Кузьміна, К. Сліпка-Москальцева та інших
дослідників. Творчості окремих українських
художників, огляду досягнень української графічної школи присвячувалися статті в часописах, що
виходили у Празі, Берліні, Парижі, Варшаві.
Часописи стали не тільки джерелом критичного осмислення першого досвіду існування ценISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

трів генези вітчизняного графічного мистецтва,
але й «платформою» самореалізації українських
графіків-ілюстраторів. З новими журналами охоче
співпрацювали художники, які сповідували стиль
модерн, як, наприклад, Т. Терлецький. У стилі
модерн було оформлено більшу частину журналів 1910-х рр. в Україні. Над їхнім оформленням
працювали Г. Золотов, І. Каришев, М. Денисов,
А. Середа, О. Судомора, М. Жук.
Окрім зазначеного, можна назвати ще один
осередок – чинник генези графічного мистецтва в України на порубіжжі століть. Це поява
мистецьких угрупувань, у лоні яких формувались різні авангардні напрями, які народились
на основі розвитку ідей «нового» мистецтва.
«Львівським Морісом» називають дослідники
М. Ольшевського, який став засновником товариства «Зеспул». У Харкові склався певний осередок художників-символістів, які входили до
об’єднання «Блакитна лілія» або залишалися
поза об’єднаннями. Другою важливою ознакою
мистецького життя Харкова було існування тут
Художнього Цеху, який брав замовлення на виконання суто практичних завдань. Для засновників цього цеху особливо привабливими були ідеї
В. Моріса про злиття мистецтва з плинною дійсністю, про культ художнього ремесла. У 1906 р.
було засноване Товариство харківських художників, яке проіснувало до 1916 р. і чимало зробило для об’єднання творчих сил цього міста.
Дух модерну і символізму передає вислів митців
з київської групи «Кольцо»: «Краса не у баченому,
а у відчутому переживанні. Немає предмета,
немає речі, а є щось інше, приховане, і це інше –
світ взаємних стосунків, впливів, дивно прекрасних сказань, ліній і барв, світ, вловлений душею»
(Петутіна, 2012: 65). Митці групи «Молода
Муза» (1906) Б. Лепкий, В. Пачовський, П. Карманський, М. Яцків, С. Чарнецький, О. Луцький,
С. Людкевич, скульптор М. Паращук проголошували гасла «мистецтво заради мистецтва»,
збагачення мови мистецтв, творчої трансформації здобутків модерних європейських течій.
Космічним пориванням означені твори наддніпрянців М. Вороного, А. Кримського, М. Філянського, Х. Алчевської, О. Кандиби, Гр. Чупринки
(«Українська хата» – група і журнал, 1906).
Висновки. Отже, з кінця ХІХ ст. до 1910-х рр.
в Україні почала створюватись освітянська,
мистецтвознавча
та
організаційно-творча
структура розвитку графічного мистецтва,
яка сконцентрувалась у великих містах Одесі,
Харкові, Львові та Києві. Завдяки порівняльному аналізу можна констатувати, що освітян-
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ська складова розвитку графічного мистецтва
в Україні мала спільні риси, а саме: на основі
художніх шкіл зазначених міст були відкриті
коледжі професійної мистецької освіти, в програмах яких значне місце посідало графічне
мистецтво. Мистецтвознавча складова генези
графічного мистецтва сформувалась у лоні
різноманітних часописів, враховуючи і суто
мистецтвознавчі. Критична думка періоду, що
розглядався, по-перше, «опрацьовувала» емпіричний матеріал розвитку вітчизняної графіки;
по-друге, популяризувала мистецтвознавчі ідеї
європейської культури; по-третє, формувала
суспільний резонанс щодо мистецької практики
українських графіків. Найактивнішими мистецтвознавці були на Заході країни, адже доступ
до європейських видань та виставок тут був
полегшеним. Організаційно-творча структура
розвитку графічного мистецтва основних його

центрів втілилась не тільки у взаємозв’язках
між освітою та ЗМІ, але в динамічному
створенні чисельних мистецьких угрупувань,
основним завданням яких було поєднання практики з теорією. Саме в зазначеному «трикутнику» системи графічного мистецтва в наступному періоді першої «хвилі» українського
авангарду почали визрівати тематичні, стильові
та художньо-творчі інновації українського графічного мистецтва.
Перспективи подальших розвідок. Дослідження в галузі культури графічної творчості є
важливим фактором у питаннях пластичного мистецтва та актуальним у сучасних умовах культурного відродження України. Тому перспективним є
подальше дослідження, систематизація та широке
наукове використання естетичної спадщини
видатних майстрів українського графічного мистецтва першої третини минулого століття.
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МОДЕЛЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИХ УМОВ ВИКЛАДАННЯ
ДУЕТНО-СЦЕНІЧНОГО ТАНЦЮ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ХОРЕОГРАФІВ
У статті розкривається актуальність проблеми удосконалення методики викладання дуетно-сценічного
танцю, що є невід’ємним і важливим складником фахової підготовки майбутніх хореографів. Зосереджується увага на тому, що для ефективного її вирішення слід створити відповідні організаційно-методичні умови в
освітньому процесі закладу вищої освіти як комплексу дидактико-методичних можливостей, технологій і засобів організації освітнього процесу у вищій школі, які забезпечують ефективність і результативність цього процесу у підготовці майбутніх хореографів.
Визначено сукупність організаційно-методичних умов викладання дуетно-сценічного танцю у підготовці
майбутніх хореографів (створення у закладі вищої освіти педагогічних майстерень дуетно-сценічного танцю
викладачів хореографічних дисциплін і залучення студентів до їхньої діяльності; розроблення системи сучасного
дидактико-методичного забезпечення для викладання дуетно-сценічного танцю; активізація дуетних виступів
у студентських хореографічних колективах на культурно-мистецьких івентах). Розроблено модель реалізації
організаційно-методичних умов, котра включає методологічно-цільовий, змістово-методичний та оцінювальнорезультативний блоки. Методологічно-цільовий блок відображає мету, методологічні підходи (компетентнісний, діяльнісний, акмеологічний, особистісно орієнтований, технологічний, системний, ресурсно орієнтований),
дидактичні та специфічні принципи, які покладаються в основу реалізації визначених організаційно-методичних
умов викладання дуетно-сценічного танцю у підготовці майбутніх хореографів. Змістово-методичний блок містить організаційно-методичні умови як один із ключових складників моделі та дидактико-методичні складники
їх реалізації (навчальна дисципліна «Дуетно-сценічний танець та методика його викладання», цифрові навчальні
ресурси для її вивчення, авторська педагогічна майстерня Олени Таранцевої «Дуетно-сценічний танець» і спецкурс «Теорія і методика українського народно-сценічного танцю»). Оцінювально-результативний блок відображає визначені критерії оцінювання набутих студентами практичних навичок з виконання дуетно-сценічного
танцю (пізнавальний, методичний, практичний); репродуктивний, репродуктивно-творчий, продуктивно-творчий рівні сформованості цих навичок та очікуваний результат від реалізації моделі.
Ключові слова: хореографія, методика хореографічної освіти, дуетно-сценічний танець, організаційнометодичні умови.
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MODEL OF IMPLEMENTATION OF ORGANIZATIONAL
AND METHODOLOGICAL CONDITIONS OF TEACHING DUETO-STAGE DANCE
IN PREPARATION OF FUTURE CHOREOGRAPHERS
The article reveals the urgency of the problem of improving the methodology of teaching duet-stage dance is an
integral and important component of professional training of future choreographers. Attention is focused on the fact
that for its effective solution it is necessary to create appropriate organizational and methodological conditions in the
educational process of higher education as a set of didactic and methodological opportunities, technologies and tools for
organizing the educational process in higher education choreographers.
The set of organizational and methodological conditions for teaching duet and stage dance in the preparation of future
choreographers (creation of pedagogical workshops of duet and stage dance teachers of choreographic disciplines and
involvement of students in their activities; intensification of duet performances in student choreographic groups at cultural
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and artistic events). A model of realization of organizational and methodological conditions has been developed, which
includes methodological-target, content-methodical and evaluation-effective blocks. Methodological and target block
reflects: purpose; methodological approaches (competence, activity, acmeological, personality-oriented, technological,
systemic, resource-oriented); didactic and specific principles that underlie the implementation of certain organizational
and methodological conditions for teaching duet and stage dance in the training of future choreographers. Contentmethodical block contains organizational and methodological conditions as one of the key components of the model, and
didactic-methodical components of their implementation (discipline “Duet-stage dance and methods of its teaching”,
digital educational resources for its study, author’s pedagogical workshop Elena Tarantseva “Duet and Stage Dance”
and a special course “Theory and Methods of Ukrainian Folk and Stage Dance”. The evaluation and performance
block reflects the defined criteria for evaluating the practical skills acquired by students in performing duet-stage dance
(cognitive, methodological, practical); reproductive, reproductive-creative, productive-creative levels of formation of
these skills and the expected result from the implementation of the model.
Key words: choreography, methods of choreographic education, duet-stage dance, organizational-methodical
conditions.

Постановка проблеми. Методика викладання дуетно-сценічного танцю є невід’ємним і
важливим складником фахової підготовки майбутніх хореографів, цілісністю, виділеною у
процесі освітньої діяльності, тому слугує предметом об’єктивного наукового дослідження. Безсумнівно, для ефективного вирішення проблеми
удосконалення методики викладання дуетно-сценічного танцю слід створити відповідні організаційно-методичні умови в освітньому процесі
закладу вищої освіти (ЗВО) як комплексу дидактико-методичних можливостей, технологій і засобів організації освітнього процесу у вищій школі,
які забезпечують ефективність і результативність
цього процесу у підготовці майбутніх хореографів.
Аналіз досліджень. Проблематику викладання дуетно-сценічного танцю у підготовці майбутніх хореографів висвітлювали у своїх працях
А. Басов, О. Енська, А. Максименко, В. Пуйова,
В. Пуйов, М. Серебренніков, І. Ткаченко, В. Шевченко та інші дослідники. Дотичними до цієї проблеми є наукові розвідки Н. Базарової, Г. Березової, А. Ваганової, С. Головкіної, В. Звьоздочкіна,
Л. Цвєткової та інших учених, які розкривають
проблеми методики навчання різних видів танцю
у системі хореографічної освіти.
Мета статті – розробити модель реалізації організаційно-методичних умов викладання дуетно-сценічного танцю у підготовці майбутніх хореографів.
Виклад основного матеріалу. Сучасна методична система підготовки майбутніх хореографів потребує суттєвих змін у площині дидактики
й методики професійної освіти, що викликано
стрімким розвитком хореографічного мистецтва
та зростанням вимог щодо майстерності викладачів хореографічних дисциплін. Дієвим механізмом реагування на ці зміни є розробка нових підходів, умов, моделей, методик викладання танцю
у системі підготовки майбутніх хореографів.
Зокрема, на особливу увагу заслуговує моделювання процесу реалізації організаційно-методич-
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них умов викладання дуетно-сценічного танцю
у підготовці майбутніх хореографів.
На основі аналізу та систематизації літератури
нами було встановлено, що під терміносполученням «дуетно-сценічний танець» розуміється
такий вид танцю, який можна представити у трьох
загальновідомих формах: танець в унісон «двійкою», танець пари (чоловіка та жінки) та танецьдіалог (Пуйова та ін., 1994). Система дуетно-сценічного танцю є поширеною системою роботи
хореографічних колективів (дитячих, юнацьких),
які працюють у розмаїтті жанрів і видів мистецтва
хореографії. Тож фахова підготовка майбутніх хореографів має ураховувати необхідність навчання
студентів дуетно-сценічного танцю (навичок
виконання танцювальних комбінацій, технічноакробатичних парних рухів, володіння технікою
партерної та повітряної підтримки, розвиток відчуття взаємного темпу й руху «в унісон» тощо).
Під час наукового пошуку з’ясовано, що
«форма дієвого дуету наділяє хореографію більш
глибоким драматизмом, збільшуючи її смислові
можливості. У дуеті на перший план висувається
проблема взаємодії персонажів, їх спілкування.
Персонажі спілкуються між собою, визначаючи
їх сполучну дію. У дуеті обидва персонажі важливі, навіть якщо один із них виконує другорядну
роль» (Енська та ін., 2020: 150).
Аналітичне осмислення напрацювань учених
(А. Басов, О. Енська, А. Максименко, В. Пуйова,
В. Пуйов, М. Серебренніков, І. Ткаченко, В. Шевченко та ін.) уможливило виокремити низку організаційно-методичних умов викладання дуетно-сценічного танцю у підготовці майбутніх хореографів:
–– створення у ЗВО педагогічних майстерень
дуетно-сценічного танцю викладачів хореографічних дисциплін і залучення студентів до їхньої
діяльності;
–– розроблення системи сучасного дидактико-методичного забезпечення для викладання
дуетно-сценічного танцю;
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–– активізація дуетних виступів у студентських
хореографічних колективах на культурно-мистецьких івентах (концертах, фестивалях, творчих
вечорах, оглядах).
Водночас актуальність, складність і багатоаспектність проблеми нашого дослідження зумовлюють необхідність моделювання реалізаційних механізмів організаційно-методичних умов
викладання дуетно-сценічного танцю у підготовці майбутніх хореографів як одного з найбільш
оптимальних шляхів її вирішення.
На підставі аналізу праць О. Ільченко, Н. Кононец і В. Мокляка доходимо висновку, що модель
реалізації організаційно-методичних умов викладання дуетно-сценічного танцю у підготовці
майбутніх хореографів повинна відображати
навчання студентів у системі його зв’язків із
інформаційним, культурно-освітнім і соціальним
середовищем та імітувати спосіб поведінки такої
системи професійної підготовки (Кононец, 2016;
Kononets et al., 2020).
Надалі, окреслюючи концептуальні положення побудови моделі реалізації організаційнометодичних умов викладання дуетно-сценічного
танцю у підготовці майбутніх хореографів, ми
зважали на такі методологічні засади:
–– компетентнісний підхід як спрямованість
фахової підготовки майбутніх хореографів на
досягнення програмних результатів навчання,
якими є фахові компетентності, а також на формування у них умінь володіння технікою підтримки
та навичок сценічного спілкування між партнерами під час практичних занять із дуетно-сценічного танцю;
–– діяльнісний підхід, що уможливлює розглядати процес викладання дуетно-сценічного танцю
у підготовці майбутніх хореографів як максимальну стимуляцію самоосвіти викладача-хореографа, механізм переведення викладача у позицію
суб’єкта пізнання, діяльності та спілкування зі
студентами мовою танцю, що забезпечує ефективність процесу створення авторських методик;
–– акмеологічний підхід (педагогіка успіху), яка
забезпечує пріоритетність практико-орієнтованих
форм організації навчання майбутніх хореографів
під час оволодіння ними мистецтвом дуетно-сценічного танцю, покликаних розвивати професіоналізм як базову категорію акмеології; акумулює
сукупність методів, форм, засобів організації
їхньої освітньої діяльності, орієнтованих на розвиток їхньої фахової компетентності, майстерності у виконанні дуетно-сценічного танцю та
задоволення потреб творчого зростання;
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–– особистісно орієнтований підхід як вища
форма гуманізації освітнього процесу дає можливість враховувати суб’єктивний досвід викладачів-хореографів, практику індивідуальної роботи
зі студентами та створити комфортні умови для
самоосвіти майбутніх хореографів, забезпечити
побудову індивідуальної траєкторії професійного
вдосконалення у мистецтві дуетно-сценічного
танцю кожного студента, розвиток його особистісного та творчого потенціалу, а також сприяти
формуванню індивідуального авторського стилю
викладання дуетно-сценічного танцю;
–– технологічний підхід заснований на оволодінні викладачами хореографічних дисциплін
варіативними технологіями навчання дуетносценічного танцю, цифровими технологіями та
їх використання в освітньому процесі з метою
досягнення високого рівня розвитку навичок
виконання технічно-акробатичних парних рухів і
техніки підтримки та навичок сценічного спілкування між партнерами під час практичних занять
із дуетно-сценічного танцю;
–– системний підхід вказує на структурованість
і багатокомпонентність фахової компетентності
майбутніх хореографів; сприяє цілісному погляду
на проблему реалізації організаційно-методичних
умов викладання дуетно-сценічного танцю у підготовці майбутніх хореографів і дозволяє розглядати їх, по-перше, як крок до удосконалення методики викладання таких видів танцю, а по-друге,
забезпечити єдність, цілісність і функціональність усіх складників моделі;
–– ресурсно орієнтований підхід, котрий зумовлює необхідність застосування педагогічних
технологій ресурсно-орієнтованого навчання
майбутніх хореографів в умовах цифровізованого освітнього процесу: хмарні технології, вебтехнології, освітніх проєктів, кайдзен-технологію, майндмеппінг та ін. (Kononets et al., 2020).
На підставі аналізу праць науковців (А. Басов,
А. Борисов, Н. Бугаєць, В. Волчукова, О. Енська,
А. Максименко, О. Пархоменко, В. Пуйова, В. Пуйов,
М. Серебренніков, І. Ткаченко, В. Шевченко та ін.) з
метою цілісного уявлення процесу реалізації організаційно-методичних умов викладання дуетносценічного танцю у підготовці майбутніх хореографів нами розроблено модель, яка віддзеркалює
особливості її структури, представленої такими
блоками: методологічно-цільовим, змістово-методичним та оцінювально-результативним (рис. 1).
Як бачимо з рис. 1, методологічно-цільовий
блок відображає: мету (реалізація організаційнометодичних умов); методологічні підходи (компе-
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Рис. 1. Модель реалізації організаційно-методичних умов викладання дуетно-сценічного танцю
у підготовці майбутніх хореографів

тентнісний, діяльнісний, акмеологічний, особистісно орієнтований, технологічний, системний,
ресурсно орієнтований); дидактичні принципи
науковості, наочності, систематичності, індивідуалізації); специфічні принципи (дисемінаційності,
креативності, поєднання традицій і новаторства,
руху від простого до складного, поєднання вербальних і невербальних факторів впливу; багаторазового повторення та варіативності, міжпредметних зв’язків), які покладаються в основу
реалізації визначених організаційно-методичних
умов викладання дуетно-сценічного танцю у підготовці майбутніх хореографів.
Змістово-методичний блок містить організаційно-методичні умови як один із ключових
складників моделі, що відображає сукупність внутрішніх (які забезпечують особистісний розвиток
майбутніх хореографів під час опанування мистецтвом дуетно-сценічного танцю) і зовнішніх
(що сприяють реалізації процесуального аспекту
моделі під час її імплементації у систему фахової підготовки майбутніх хореографів) елементів,
які забезпечують її ефективне функціонування і
подальший розвиток у ЗВО.
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Також цей блок представлений такими дидактико-методичними складниками, як навчальна
дисципліна «Дуетно-сценічний танець та методика його викладання» (її завдання спрямовані на
опанування студентами практичними навичками
з дуетно-сценічного танцю, навичками технічно
й методично правильно виконувати танцювальні
комбінації, а також застосовувати отримані знання на практиці); цифрові навчальні ресурси для
вивчення навчальної дисципліни «Дуетно-сценічний танець та методика його викладання» (електронні конспекти лекцій, відеоуроки, відеотека
записів зразків дуетно-сценічного танцю, дистанційний курс, система електронного автоматизованого тестування теоретичного матеріалу);
авторська педагогічна майстерня Олени Таранцевої «Дуетно-сценічний танець» і спецкурс
«Теорія і методика українського народно-сценічного танцю» (майстер-класи, воркшопи, цифрові
навчальні ресурси для вивчення спецкурсу тощо).
Доречно зазначити, що кожна з визначених
організаційно-методичних умов логічно зумовлює функціонування інших, без яких вона не може
бути реалізована; ці умови існують у межах ціліс-
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Таранцева О. Модель реалізації організаційно-методичних умов викладання дуетно-сценічного танцю...
ної моделі та забезпечують успішний професійний розвиток у студентів-хореографів практичних
навичок із виконання дуетно-сценічного танцю.
Оцінювально-результативний блок відображає визначені критерії оцінювання набутих
студентами практичних навичок із виконання
дуетно-сценічного танцю (пізнавальний, методичний, практичний); репродуктивний, репродуктивно-творчий, продуктивно-творчий рівні сформованість цих навичок та очікуваний результат
від реалізації моделі.
Пізнавальний критерій демонструє систему
знань із методики виконання технічно-акробатичних парних рухів із класичного й дуетно-сценічного танцю, якими має володіти майбутній
хореограф.
Методичний критерій відбиває ступінь сформованості у майбутніх хореографів у процесі
навчання технічним прийомам підтримки відчуття
пластичної краси, усвідомлення й розуміння естетики хореографічного мистецтва, а також ступінь
сформованості методології розмаїття прийомів
виконання у парі під час виконання дуетно-сценічного танцю.
Практичний критерій віддзеркалює ступінь
сформованості практичних навичок виконання
дуетно-сценічного танцю, техніки партерної

та повітряної підтримки, навичок сценічного
спілкування з партнером або партнеркою, відчуття взаємного темпу під час виконання дуетносценічного танцю.
Висновки. Таким чином, проведене дослідження засвідчує доцільність створення цілісної
моделі реалізації організаційно-методичних умов
викладання дуетно-сценічного танцю у підготовці майбутніх хореографів, яку складають три
взаємопов’язані блоки (методологічно-цільовий,
змістово-методичний та оцінювально-результативний). Ця модель може розглядатися як основа
своєрідної стратегії удосконалення методики
викладання дуетно-сценічного танцю у процесі
фахової підготовки майбутніх хореографів у ЗВО.
Окрім цього, схарактеризовані методологічні підходи до реалізації запропонованої моделі відповідно до умов навчально-пізнавальної діяльності
студентів-хореографів забезпечують ефективність усього процесу навчання під час опанування
мистецтвом дуетно-сценічного танцю. Перспективи подальших розвідок вбачаємо у глибшому
вивченні системи принципів реалізації організаційно-методичних умов викладання дуетносценічного танцю у підготовці майбутніх хореографів в умовах різноманіття методик сучасної
хореографічної освіти.
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ХАРАКТЕРНІ РИСИ ОРКЕСТРОВКИ У РЕПЕРТУАРІ
БІГ БЕНДУ ТЕДА ДЖОНСА ТА МЕЛА ЛЬЮЇСА
Біг бенд Теда Джонса та Мела Льюїса є одним із найвпливовіших оркестрів із часів свінгу. Він за роки свого
існування опанував такі стильові напрями: свінг, фанк, бугі вугі, блюз, шаффл, кул. Створені у цих напрямах композиції відрізняються особливостями оркестрового письма та професійним аранжуванням. У них використовуються такі засоби оркестрового письма: контрапункт, темброві імітації, гармонічні заповнення, протиставлення різних оркестрових груп, одночасне поєднання контрастних тем. Серед форм можна знайти тричастинну,
варіаційну структуру та форму з елементами рондо. Форми тем є доволі традиційними – використовуються
блюз і проста двочастинна репризна, проте гармонічна мова тяжіє до ускладнення. Серед акордів зустрічаються альтеровані нонакорди та поліакорди, а найбільш вживаний тип фактури в аранжуваннях – блок акорди.
Багато творів біг бенду аранжовані із застосуванням засобів музичної виразності, що належать до декількох
стилів. Таким твором є «Tow Away Zone» Теда Джонса. Вона є блюзом, аранжованим у стилі фанк із додаванням
засобів виразності стильового напрямку бугі вугі у вступі. У творі Теда Джонса «Don’t Git Sassy», «Little Pixie»
присутні ознаки стильового напрямку свінг (типова свінгова ритміка, блукаючий бас, альтеровані акорди, блокакордова фактура у викладі теми, контрапунктів і заповнень), а в оркестровці наявні поліфонічні розділи, що
походять від стилю кул. Композиція «Tow Away Zone» витримана у напрямку фанк, ознаками якого є рифовий
бас, поліритмія у партіях ритмічної секції; синкопована мелодія, побудована на блюзовому ладі, опора на блюзову
гармонічну послідовність. Оркестр Теда Джонса та Мела Льюїса передбачив шлях розвитку для наступних біг
бендів другої половини ХХ – початку ХХІ століть.
Ключові слова: біг бенд, оркестровка, аранжування, джаз, стиль.
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CHARACTERISTICS OF ORCHESTRATION
IN THE BIG BAND THAD JONES AND MEL LEWIS
The big band of Thad Jones and Mel Lewis is one of the most influential orchestras since the swing era. Over the
years of his existence, he mastered the following styles: swing, funk, boogie woogie, blues, shuffle, cool. The compositions
created in these directions differ in the peculiarities of orchestral writing and professional arrangement.
The orchestral arrangements use the following means of orchestral writing: counterpoint, timbre imitations, harmonic
fillings, opposition of different orchestral groups, simultaneous combination of contrasting themes. Among the forms of
works of the big band you can find a three-part, variational structure and a form with elements of the rondo. Although
the forms of the themes are quite traditional – blues and a simple two-part reprise are used, but harmonious language
tends to complicate things. Among the chords are altered nonachords and polyacords, and the most commonly used type
of texture in arrangements – block chords. Many of the big band’s works are arranged using means of musical expression
that belong to several styles.
Such a work is “Tow Away Zone” by Ted Jones. It is a blues, arranged in a funk style with the addition of means of
expression of the style of the boogie woogie in the introduction. Ted Jones’s “Don’t Git Sassy”, “Little Pixie” features
swing style (typical swing rhythms, wandering bass, altered chords, blockchain texture in the presentation of the
theme, counterpoints and fillings) and in the orchestration there are polyphonic sections come from the style of bullets.
The composition “Tow Away Zone” is sustained in the direction of funk, which is characterized by riff bass, polyrhythm in
the parts of the rhythmic section; syncopated melody, built on the blues system, based on the blues harmonica sequence.
The orchestra of Ted Jones and Mel Lewis foresaw the path of development for the next big bands of the second half of
the twentieth century.
Key words: big band, orchestration, arrangement, jazz, style.
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Постановка проблеми. Творчість біг бендів
завжди мала велике значення у джазовій музиці.
Їхніми досягненнями були і різноплановий репертуар, і велика кількість аудіозаписів, і виведення
на велику сцену багатьох талановитих джазменів.
Деяким колективам вдалося прокласти шлях до
розвитку бендової музики на десятиліття вперед.
Таким колективом, що сформував основні стильові напрями аранжувань для біг-бендів, став
оркестр Теда Джонса і Мела Льюїса. Їхні яскраві
композиції та віртуозні імпровізації видатних
музикантів, котрі у різні періоди були солістами
біг бенду, є доволі актуальними нині. Хоча творчість біг бендів є затребуваною в українській джазовій музиці, проте їхній репертуар, особливості
аранжувань не відображені у сучасному музикознавстві. Саме тому детальний розгляд особливостей оркестровки творів із репертуару оркестру
Теда Джонса і Мела Льюїса й історичні аспекти
його розвитку є актуальними.
Аналіз досліджень. Питання, пов’язані з місцем біг бендів у сучасній музичній освіті, досліджуються у статті Н. Брояко та В. Дорофєєвої
«Епоха біг-бендів у розвитку джазу: поява нового
типу джазового оркестру» (Брояко&Дорофєєва,
2018). Засоби створення аранжувань для біг бендів детально описані у праці Г. Гараняна (Гаранян, 2010). Основи створення інструментовки для
біг бенду шляхом узагальнення досвіду музикантів, що працюють у цій галузі, викладені у посібнику Д. Браславського «Основи інструментовки
для естрадного оркестру» (Браславский, 1967).
Вплив складу біг бенду на формування виконавського репертуару ери свінгу розглянуто у роботі
Г. Постоя «Вплив складу джазового оркестру на
специфіку виконавського репертуару ери свінгу»
(Постой, 2017).
Мета статті – проаналізувати оркестровку
творів із репертуару «Thad Jones &Mel Lewis Big
Band», дослідити специфіку впливу колективу на
сучасну джазову музику.
Виклад основного матеріалу. Практика створення великих оркестрів формується у еру свінгу,
яка припадає на першу третину XX століття. Згодом із початком музичного напряму бібоп відбувається поступове зниження інтересу до таких
виконавських складів, адже роль імпровізаційного начала у свінгових оркестрах була доволі
низькою. Водночас у напрямі бібоп стала відстоюватися думка, що джазове мистецтво має бути
вільним, спрямованим на імпровізаційне начало.
Такої мети бути важко досягнути великим оркестровим об’єднанням. Саме тому назріває потреба
у формування оркестрів, які би грали за новими
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«правилами», де б імпровізація була панівним
компонентом, як і у малих складах за часів розвитку напрямку бібоп. Поява «Thad Jones & Mel
Lewis Big Band» у 1966 році стає визначною
подією у джазовому житті, адже головним естетичним принципом колективу стало досягнення
балансу між імпровізаційним мінливим і стабільним нотним компонентами.
Джазовий оркестр Теда Джонса та Мела
Льюїса розпочав виконавську діяльність у відомому джаз-клубі Village Vanguard у Нью-Йорку.
У лютому 1966 року цей колектив виступив тричі
(у вечір понеділка). Незважаючи на незручний час
виступів, концерти були надзвичайно успішними,
і виступи колективу були продовжені на невизначений термін. Власник клубу «Village Vanguard»
Макс Гордон сказав Мелу Льюїсу: «Ми продовжимо ці виступи, поки не зменшиться глядацька
аудиторія» (Льюис). Пройшло понад півстоліття
та понад 2 700 джазових вечорів, які проходили по
понеділках, а потреба у цій музиці досі не зменшилася. «Thad Jones & Mel Lewis Big Band», котрий
нині називається «Vanguard Jazz Orchestra», виділяється серед усіх інших сучасних біг бендів такого
типу, будучи й сьогодні яскравим і актуальним.
Склад оркестру «Thad Jones & Mel Lewis Big
Band» є таким, що може бути охарактеризований
як класичний. Тобто у ньому наявні п’ять саксофонів, чотири труби, чотири тромбони та ритмсекція (рояль, контрабас, електрогітара й ударна
установка). Отже, репертуар біг бенду був розрахований на «класичний» інструментальний склад,
тільки у деяких творах саксофоністи заміняли
альт чи тенор саксофон саксофоном сопрано,
якщо цього вимагало аранжування.
Джонс і Льюїс плідно співпрацювали 13 років і
випустили п’ятнадцять альбомів, здійснили низку
світових турів і створили велику кількість композицій, які стали стандартними для біг-бенду та досі
подобаються глядачам, і кидають виклик найкращим джазовим музикантам світу досі. Упродовж
свого функціонування кількісний склад цього біг
бенду залишався незмінним, хоча одні учасники
йшли, а інші приходили їм на заміну. Тед Джонс
залишив оркестр і переїхав до Данії у 1979 році,
а Мел Льюїс став одноосібним лідером колективу, змінивши назву біг бенда. «Мел Льюїс Jazz
Orchestra» продовжував виконувати музику Теда
Джонса, але на посаду музичного керівника був
запрошений аранжувальник Боб Брукмайер (Thad
Jones). Його новаторські композиції відкрили
абсолютно новий напрямок для розвитку колективу. Кілька інших композиторів зробили внесок
до репертуару колективу (включаючи Боба Мін-
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Тормахова В. Характерні риси оркестровки у репертуарі біг бенду Теда Джонса та Мела Льюїса
цера та Джима Макнілі), під керівництвом Льюїса оркестр записав ще дев’ять альбомів. За свою
творчість гурт 14 разів відзначався номінацією на
премію «Греммі», а у 1979 році за альбом «Live
in Munich» нарешті отримав бажану нагороду.
Льюїс до самої смерті продовжував керувати
оркестром, регулярно робив записи та по понеділках давав нічні концерти у Village Vanguard.
Після смерті Льюїса у 1990 році колектив став
називатися «Vanguard Jazz оркестр». Із Джимом
Макнілі, як його композитором і художнім керівником, оркестр продовжує виконувати репертуар,
створений Тедом Джонсом і Мелом Льюїсом, але
весь цей час продовжує доповнювати його, вдало
експериментуючи у різних стильових напрямках
джазу. Як зазначає Г. Гаранян: «Тільки аранжувальник, що всебічно знає інструменти оркестру,
володіє прийомами оркестрового письма, може
у своїх роботах досягти тих творчих висот, які
поставлять його твори до рівня шедеврів жанру»
(Гаранян, 2010: 9).
Творчим обличчям біг бенду є не тільки його
імениті бенд-лідери та талановиті музиканти, а
й неповторні композиції, що були створені ще у
другій половині ХХ століття та виконуються досі,
не втрачаючи своєї актуальності. Сучасне аранжування включає не лише поняття оркестрування, а
й суто композиторську творчість. Тут слід враховувати не лише співвідношення контрапунктів чи додавання гармонічних педалей, а й певну
обробку мелодії (створення тутті), гармонію і
навіть форми. Розглянемо декілька найбільш
популярних композицій біг бенду.
У творі «Don’t Git Sassy» Теда Джонса використовується принцип оркестрування, який
буде характерний для багатьох його композицій.
За образом тема є активною, «нахабною» завдяки
повторюваним синкопам і доволі масивною за
фактурою – вона викладається блок акордами як
у рояля на початку твору, так і у оркестру в подальших проведеннях. За визначенням Ю. Холопова,
«блокакорди (англ. block chords) – вид гармонічної техніки у джазі, дублювання мелодії м’яко
дисонуючими акордами. У техніці блок-акордів
використовуються переважно септакорди» (Холопов, 2005: 161).
У джазовій фактурі, особливо в оркестровій і
фортепіанній, найбільш типові блок-акорди у тісному розташуванні: мелодія дублюється у нижню
октаву, а її простір заповнюється ще трьома різними звуками відповідно до гармонії. Таким
чином, кожний звук мелодії гармонізується, а фактура багатоголосного цілого виливається у безперервний ланцюг м’яких дисонансів. На опорних
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звуках мелодії розміщуються основні акорди.
Звуки, що проходять, допоміжні й отримують відповідно лінеарні гармонії – проходять допоміжні,
з таким розрахунком, щоб увага слухача не фіксувалася на них, а прямувала на основні гармонії. Із прохідних акордів найбільш характерним є
зменшений септакорд. Техніка блок акордів присутня не тільки у гармонізації теми композиції
«Don’t Git Sassy», а й у багатьох контрапунктах,
що зустрічаються у фрагментах оркестрового
tutti, в оркестрових педалях і гармонічних заповненнях. У творі таким чином викладені тема В та
Е і її варіації С та D. Причому В і Е гармонізовані паралельними блок акордами, що виконують
група мідних і дерев’яних духових інструментів.
Мелодію виконують труби, що надає їй яскравості за рахунок різкої атаки, а середній і низький
регістри заповнені саксофонами та тромбонами.
Оскільки тема виконується духовими інструментами у єдиному ритмі, виникає відчуття монолітної та щільної фактури. Ритмічна секція підтримує цей шар активною пульсацією у стилі шаффл
у партії ударної установки, гітара та рояль виконують гармонічну послідовність теми, а контрабас відтворює супровід у техніці «блукаючий
бас». За визначенням В. Симоненко: «Блукаючий
бас (walking bass) – безперервне, ритмічно рівномірне ведення лінії басу, переважно по секундових інтервалах, із використанням акордових і прохідних звуків» (Симоненко, 1981: 18).
Варіантне проведення основної теми С та D
супроводжується оркестровими педалями у виконанні тромбонів, а потім труб, що додаються по
черзі та піднімаються, охоплюючи більш високий регістр. Після кульмінаційного проведення
теми Е, що закінчується ефектним оркестровим
глісандо, починається соло труби. Перший квадрат імпровізації F, як часто відбувається в аранжуваннях такого типу, проходить за підтримки
виключно ритмічної секції. У наступному квадраті
G додається контрапункт у групи саксофонів, що
є яскравою мелодичною лінією, гармонізованою
блокакордами. Це є проявленням ролі малих груп
в оркестрі, котрі виконують новий музичний матеріал на гармонію теми, що вдало відтіняє і доповнює імпровізаційну лінію одного інструменту. За
думкою Д. Браславського: «Зазвичай оркестрові
контрапункти додаються на основі гармонії
даного музичного твору» (Браславский, 1967: 33).
Оркестровий контрапункт, виділений у самостійну мелодійну лінію із загальної гармонійної
основи музичного твору, є одноголосною мелодією, яка в оркестрі може бути викладена одним
інструментом або групою інструментів в унісон,
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а також у вигляді октавного подвоєння. У контрапункті до імпровізації у квадраті G перші 3 такти
наявне викладення голосів в октаву в групі саксофонів, що поступово із 4 по 8 такти переходять у
блок акордову фактуру. У 8 такті стрімкий паралельний рух голосів вгору призводить до місцевої
кульмінації. У наступному квадраті Н відбувається
спад, виражений половинними тривалостями у
низхідному русі, що утворюють акорди у протилежному русі. У 8-му, останньому такті цього
квадрату звучить коротке акордове заповнення.
«Заповнення в естрадній музиці – це переважно
короткі музичні репліки, які утворюють подібність
мотиву, котрі заповнюють наявні в основній мелодії цезури. Вони виконують епізодичну роль і вводяться (додаються) в оркестрову тканину так само,
як і оркестрові контрапункти, тобто на основі гармонії твору, що інструментується» (Браславский,
1967: 38). Для заповнень більш характерна ритмічна сутність, і якщо оркестрові контрапункти
часто стають важливим мелодійним матеріалом,
що збагачує звучання оркестру, то заповнення
несуть скоріше функцію прикрашення музичного
матеріалу. Заповнення викладаються тими самими
прийомами, як і оркестрові контрапункти, тобто
в унісон, в октавному подвоєнні, або як мелодія з гармонійними голосами (акордовий склад).
У фінальному проведенні теми до мелодії у
викладі саксофонів додаються педалі у труб, що
є витриманими звуками, які закінчуються яскравими губними трелями. Видів педалізації в оркестрі існує багато. У біг бенді частіше за інші
зустрічаються такі типи: органний пункт; витримані звуки у середньому, нижньому або верхньому регістрах оркестрової тканини; витримані
гармонічні побудови у нижньому, середньому
або верхньому регістрах оркестрової тканини.
«Органний пункт може бути не тільки витриманим звуком, але й мелодичним або ритмічним
оборотом, що багаторазово повторюється – так
званою остинатною формою» (Браславский,
1967: 41). Такий мелодичний зворот, побудований на витриманому звуці із треллю і пунктирним ритмом у кінці, супроводжує всю коду. Він
виконується трубами та тромбонами у середньому регістрі, що імітують одне одного, створюючи тло для мелодії у проведенні групи саксофонів. Образ суперечки, яка виникає, яскраво
підкреслює назву цього характерного твору.
У творі «Little Pixie» завдяки складній мелодиці, блок акордовій фактурі, безлічі штрихів, що
виконуються у швидкому темпі, виникає алюзія
на віртуозний концерт для оркестру, де використовуються зіставлення різних тембрів, оркестро-
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вих груп та імпровізацій солістів. Після короткого
(2 такти) вступу у виконанні труб і тромбонів,
що грають витриманий альтерований домінант
нонакорд, з’являється основна тема А, викладена
короткими мотивами з вибагливою ритмікою,
багатою на синкопи. Частина В є контрастною за
мелодією – вона складається з довгих фраз, що,
включають у себе синкоповані мотиви, поєднані
між собою лігами та груповим глісандо. Теми
А та В викладені у групи саксофонів, а в частині
В додаються октавні контрапункти у тромбонів,
що виконують пластичну синкоповану мелодію
і короткі акордові заповнення разом із трубами.
Реприза частини А доповнюється контрапунктом у групи мідних духових, який через 1 такт
після вступу стає акордовою підтримкою мелодії,
за допомогою якого тема звучить більш яскраво та
щільно. Наступний розділ (у партитурі літера D)
є новою мелодією, створеною на гармонію теми.
Вона викладена у саксофонів у блок акордовій
фактурі, а у мідних духових інструментів акордовий контрапункт супроводжує її.
Наступний розділ (у партитурі літера Е) вступає
у групи саксофонів. Вона є найбільш віртуозною,
оскільки йде восьмими тріолями з додаванням
глісандо і чергування стакато та легато, що створює святковий феєричний образ. Її у кожному четвертому такті підтримують акордові заповнення
у мідних духових інструментів. У розділах партитури І та К варіації теми проходять у партіях мідних духових інструментів, під супровід тільки ритмічної групи. У наступних розділах J та G варіації
на мелодію викладені у групи саксофонів. Таким
чином ми спостерігаємо своєрідну демонстрацію
чистих тембрів і «змагання» у віртуозній груповій
грі. Тут можна згадати принципи барокового кончерто гроссо, де відбувалося чергування різних
оркестрових груп, а також зіставлення солюючих
інструментів і груп або соло та тутті оркестру.
У розділі партитури Н варіації на тему проходять спочатку у групи саксофонів, потім у мідних духових інструментів, наприкінці – знов у
саксофонів, демонструючи темброві переклички.
У розділі N такі темброві переклички стають
коротшими – по 2 такти, і під час проведення
теми інша оркестрова група виконує блок акордовий контрапункт або заповнення до неї. Рух стає
більш інтенсивним, фактура щільною, поліфонічною і призводить до кульмінації, викладеної у всіх
мідних духових інструментів, а потім переходить
до групи саксофонів у кінці розділу L партитури.
Після цього починається імпровізація рояля, що
триває 2 квадрати та підтримується тільки ритмсекцією. За нею виконується імпровізація саксо-
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фону, яка підтримується спочатку ритм-секцією,
а в кінці соло звучать переклички саксофона та
коротких ритмічних заповнень у всього оркестру.
Далі йде коротке соло контрабасу, знову саксофону і контрабасу, що ведуть свої імпровізації у
поліфонічній фактурі.
Наступним імпровізує саксофон сопрано,
соло якого доповнене оркестровими октавними
контрапунктами та гармонічними заповненнями.
Останнім імпровізацію створює контрабас під час
прозорого супроводу ударних і рояля. Реприза
основної теми (розділ R партитури) повертається
у виконанні tutti. Лише в останньому проведенні
знов звучить тема почергово у різних оркестрових груп, демонструючи чисті тембри і короткі
акордові заповнення та контрапункти. «У практиці існує два способи використання гармонійної
основи для створення оркестрових контрапунктів. 1. Використовуючи лише звуки тих акордів,
які беруть участь у загальній гармонійній основі
цього музичного твору. 2. Поряд із акордовими
можуть бути використані і неакордові звуки»
(Браславский, 1967: 34). У творі «Little Pixie» присутні контрапункти обох типів.
Перше проведення теми «Tow Away Zone»
звучить у групи саксофонів у супроводі ритмсекції. Друге проведення теми відбувається з
додаванням імітацій і гармонічних заповнень у
виконанні мідних духових інструментів. Після
цього звучить імпровізація у саксофона альта, що
у першому та третьому квадраті підтримується
лише ритм секцією, а у другому та четвертому
гармонічними заповненнями мідних духових
інструментів. Згодом упродовж одного квадрату
твору проводиться варіація теми у виконанні

всього оркестру, де наявні контрапункти, переклички та гармонічні заповнення. Звучить один
квадрат імпровізації рояля, що підтримується
тільки ритмічною секцією. Після нього знов слідує два квадрата оркестрових варіацій на тему, де
відбувається протиставлення чистих тембрів двох
оркестрових груп – мідних і дерев’яних групових,
що виконують фрази по 2 такти. Причому першу
фразу, як питання, виконують мідна група, а відповідь звучить у групи саксофонів. Кожна репліка
мідної групи є статичною, без змін, а кожна відповідь у саксофонів варіантно змінюється. Таким
чином готується проведення коди, де звучить tutti
на новій темі у блокакордовій фактурі із застосуванням акордів із неакордовими звуками та коротким соло барабанів.
Висновки. Серед репертуару оркестру Теда
Джонса та Мела Льюїса можна знайти багато
композицій у стилях свінг, фанк, бугі вугі, блюз,
шаффл, хард боп. Багато творів аранжовані із
застосуванням засобів музичної виразності декількох стилів. У творі Теда Джонса «Don’t Git Sassy»,
«Little Pixie» присутні ознаки стильового напряму
свінг. Композиція «Tow Away Zone» Теда Джонса
є блюзом, аранжованим у стилі фанк із додаванням засобів виразності стильового напрямку бугі
вугі у вступі.
В аранжуваннях оркестру використовуються
такі засоби оркестрового письма: контрапункт,
темброві імітації, гармонічні заповнення, протиставлення різних оркестрових груп, одночасне
поєднання контрастних тем. Оркестр Теда Джонса
та Мела Льюїса у своїх аранжуваннях передбачив
шлях розвитку для наступних біг бендів другої
половини ХХ – початку ХХІ століття.
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ТРАДИЦІЇ АМЕРИКАНСЬКОЇ ПОП-СЦЕНИ
(НА ПРИКЛАДІ БЕЙОНСЕ НОУЛЗ-КАРТЕР)
У статті аналізуються ті методичні принципи, на яких базується виконавська діяльність представників
американської поп-сцени. Виокремлення особливостей співацької майстерності із залученням персоналістичного підходу дозволяє наочно продемонструвати ті тенденції, які постають зразком для вітчизняних виконавців.
Серед американських співачок, котрі вирізняються технікою володіння голосом і високим професіоналізмом,
варто згадати Бейонсе Ноулз-Картер. Роль традиційного начала завжди була важливою, адже вона становила основу вокальних шкіл. Наявні теоретичні положення, що підкріплюються співацькою практикою, дозволяли створити універсальні методики, які містили базові установки та водночас відкривали можливість для
індивідуального розвитку. Традиції, які сформувалися у межах американської вокальної практики, базуються
на зверненні до принципу співу у мовній позиції Сета Ріггза та використанні різних прийомів звуковидобування, що дозволяють досягнути високого рівня володіння голосовим апаратом. Для американської практики частим явищем є використання змішаного тембру (міксту або «середнього голосу»). Для американської вокальної
поп-традиції не характерне згладжування меж різних регістрів, вони, навпаки, диференційовані. У кожному з
вокальних регістрів Бейонсе здатна продемонструвати свої сильні сторони – тембр голосу, вібрато, здатність
до філірування тощо. Градація регістрів урізноманітнює вокал співачки та дозволяє втілити різну образну сферу. Стильова належність пісень із репертуару Бейонсе пов’язана з напрямом хіп-хоп-соул. У її творчому доробку
є низка альбомів, які отримали визнання публіки та професіоналів. Визначні вокальні здібності співачки проявляються у її широкому голосовому діапазоні, майстерному володінні різними вокальними прийомами. Різні режими
звукоутворення (фрай, гроул, тванг, йодль, белтінг), характерні для поп-музики, дозволяють диференціювати
тембральне забарвлення звуку, допомогти зробити звучання більш експресивним і виразним. За рахунок використання мелізматики, вібрато, що притаманні для соул, створюється чуттєве та надзвичайно проникне звучання.
Ключові слова: соул, хіп-хоп, традиція, вокал, Бейонсе, поп-сцена, вокальні прийоми.
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TRADITIONS OF THE AMERICAN POP SCENE
(ON THE EXAMPLE OF BEONCE KNOWLES-CARTER)
The article analyzes the methodological principles on which the performance of the American pop scene is based.
Highlighting the features of singing skills with the involvement of a personality approach allows you to clearly
demonstrate the trends that are a model for domestic performers. Among the American singers, who are distinguished
by voice technique and high professionalism, it is worth mentioning Beyoncé Knowles-Carter. The role of the traditional
beginning has always been important, because it was the basis of vocal schools. Existing theoretical positions, supported
by singing practice, allowed to create universal methods that contained basic attitudes and, at the same time, opened the
possibility for individual development. The traditions formed within the American vocal practice are based on the appeal
to the principle of singing in the language position of Seth Riggs and the use of various techniques of sound production,
which allow achieving a high level of mastery of the vocal apparatus. For American practice, the use of mixed timbre
(mixed or “middle voice”) is quite common. The American vocal pop tradition is not characterized by smoothing the
boundaries of different registers; they are, on the contrary, differentiated. In each of the vocal registers, Beyoncé is able to
demonstrate her strengths – voice tone, vibrato, ability to file, and so on. The gradation of registers diversifies the singer’s
vocals and allows embodying different figurative spheres. The style of Beyoncé’s repertoire is related to hip-hop soul. Her
creative work includes a number of albums that have received recognition from the public and professionals. The singer’s
outstanding vocal abilities are manifested in her wide vocal range, skillful mastery of various vocal techniques. Different
modes of sound production (fry, growl, twang, yodel, belting), typical pop music allow to differentiate the timbre color of
the sound, to help make the sound more expressive. Due to the use of melisma, vibrato, which are inherent in soul, creates
a sensual and extremely permeable sound.
Key words: soul, hip-hop, tradition, vocals, Beyoncé, pop scene, vocal techniques.

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

55

Мистецтвознавство
Постановка проблеми. Американська попсцена представлена великою кількістю виконавців. Традиції, які сформувалися у межах американської вокальної практики, базуються на зверненні
до принципу співу у мовній позиції Сета Ріггза та
використанні різних прийомів звуковидобування,
які дозволяють досягнути високого рівня володіння голосовим апаратом. Нагальним питанням
є виокремлення особливостей співацької майстерності із залученням персоналістичного підходу.
Серед американських співачок, котрі вирізняються технікою володіння голосом і демонструють неабиякі досягнення на музичному Олімпі
сьогодення, доречно згадати Бейонсе Ноулз-Картер. Розглянемо, які традиції вокальної поп-сцени
можна віднайти у творчості співачки.
Аналіз досліджень. У сфері сучасного музикознавства є низка робіт, у яких досліджуються
актуальні питання естрадного виконавства. Методичні рекомендації Н. Фоломєєвої присвячені
виконавським аспектам, загальному теоретичному осмисленню та дидактиці естрадно-джазового вокалу. Важливе значення для розуміння традицій, представлених у вокальній практиці США,
має розробка Сета Ріггза (Риггс, 2000). Вплив
методики Сета Ріггза на мистецтво естрадного
співу розкривається у роботі А. Попової й О. Войченко (Попова, Войченко, 2020). Внаслідок того,
що багато американських виконавців звертаються
у своїй творчості до напрямку соул, у тому числі
Бейонсе Ноулз-Картер, вкрай важливо визначити
його специфіку. Саме цій тематиці присвячено
дисертаційне дослідження М. Смородської (Смородська, 2020). Деякі міркування щодо специфіки вокалу Бейонсе Ноулз-Картер представлені
у публікації С. Багдасарова. Питання актуальності стильового синтезу як запоруки розвитку
естрадного мистецтва побіжно окреслено в роботі
А. Фурдичка (Фурдичко, 2021).
Мета статті – визначити специфіку традицій
американської вокальної поп-сцени на прикладі
творчості провідної співачки Бейонсе НоулзКартер.
Виклад основного матеріалу. Більшість
музичного продукту, що формується упродовж
останніх років, демонструє кореляцію з музичною практикою, яка реалізується в американській культурі. Поп-виконавці орієнтуються на
ті вокальні техніки, що вдало використовуються
співаками у США. Не менш часто застосовуються
подібні форми сценічних виступів, для яких притаманна увага до вражаючих декорацій, яскравих
костюмів, потужного балету. У вітчизняному медіапросторі транслюються шоу, котрі були вперше
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впроваджені на американському та західноєвропейському телебаченні. Таким чином відбувається
поширення певного «стандарту», який згодом
стає прикладом і своєрідною нормою для вітчизняних виконавців. Саме тому доречно визначити,
у чому полягає специфіка цих традицій і яким
чином вони реалізуються у музичній творчості.
Роль традиційного начала завжди була важливою, адже вона становила основу вокальних шкіл.
Наявні теоретичні положення, що підкріплювалися
співацькою практикою, дозволяли створити універсальні методики, які містили базові установки
та водночас відкривали можливість для індивідуального розвитку. Зокрема, це і методико-теоретичні установки, котрі є узагальненими моделями,
проте можливе їх індивідуалізоване трактування
кожним педагогом. Важливо, щоб навчання відбувалося таким чином, щоб базові положення добре
засвоювалися та не потребували контролю, натомість зусилля співака спрямовувалися на формування індивідуального стилю. «Вихідним пунктом
для будь-якого співака має бути не обмірковування
технічних аспектів видобування звуку, дотримання
правильного ступеня подання звуку, керування діафрагмою, а створення належного образу, причому
не лише за допомогою голосу, але й акторської
гри» (Попова, Войченко, 2018: 62).
Роль провідної традиції в американській системі вокального виконавства відіграє принцип
співу у мовній позиції, обґрунтований Сетом
Ріггзом. Простота та доступність цього методу
зробила його найбільш поширеним і таким, що
відіграє роль базисного для багатьох представників поп-сцени. Він зазначав, що співати потрібно
без жодних утисків для голосу, звук має лунати
природно, тобто без напруження. Для американської практики доволі частим явищем є використання змішаного тембру (міксту або «середнього
голосу»), який «заповнює всю порожнину рота і
носоглотки» (Фоломєєва, 2021: 7), причому він
має бути наявним у всьому голосовому діапазоні ‑
від найнижчих до найвищих звуків. Застосування
його методики, як вказував Сет Ріггз, можливе
для співаків, котрі використовують різні вокальні
манери. Причому доволі важко визначити критерії, за якими доречно було б оцінювати співака,
адже кожен музичний напрям має власні правила,
і виконавець може по-своєму регулювати силу
голосу, вібрато, амплітуду та ін. «Інтерпретація
популярної музики є суб’єктивним фактором, і не
існує критеріїв, за якими можна було би швидко
оцінити виконання пісні у цьому стилі. Якість
звуку та фразування визначаються самим співаком» (Риггс, 2000: 77).
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Тринько О. Традиції американської поп-сцени (на прикладі Бейонсе Ноулз-Картер)
При формуванні вокальних принципів Бейонсе
Ноулз-Картер велику роль відігравала практика співу у мовній позиції. Початок співацької
кар’єри виконавиці відбувався у складі дівочого
гурту «Destiny’s Child», із яким працював Девід
Лі Бревер. Його базові принципи роботи з вокальним апаратом співаків включали вироблення правильного дихання, розширення вокального діапазону та принципів звуковидобування, осягнення
методів передачі художнього образу за допомогою голосу. Тобто всіх тих атрибутів, що мають
бути наявними у будь-якого поп-виконавця. Після
початку сольної кар’єри Бейонсе Ноулз демонструє поступову трансформацію власного стилю,
яка відбувається у напрямку руху поєднання стилю
хіп-хоп із африканською автентикою. Особливо
яскраво це проявляється в останніх альбомах співачки. Бейонсе отримала 28 нагород «Греммі», 25
із них вже як сольна виконавиця. Загалом у творчому доробку співачки сім студійних альбомів,
серед яких «Dangerously in Love», «B’Day», «I
Am… Sasha Fierce», «4», «Beyoncé», «Lemonade»
та «Everything Is Love», який був створений разом
із її чоловіком Jay-Z. Домінантним компонентом її виконавської манери є застосування соул,
що є базовим для естрадно-джазового вокального виконавства другої половини ХХ – початку
XXI століття. Його формування відбувалося на
основі традицій афро-американського фольклору.
Поступово «фольклорність» цього напряму зменшується, а принцип соул (тобто душевного, чуттєвого співу) стає базисним для популярної музики
США та Європи. Соул надзвичайно добре адаптується до різних стильових напрямів, додаючи
вокальне начало та сприяючи формуванню нових
стилів. М. Смородська вказує на можливість
позначити стиль, у якому працює Бейонсе, як хіпхоп-соул. Серед тем, котрі розкриває виконавиця,
є акцент на «актуальних цінностях західної цивілізації, основними з яких є досягнення успіху,
уміння знайти опору в самому собі, протистояти
несприятливим зовнішнім обставинам тощо»
(Смородська, 2020: 8). У хіп-хоп-соулі риси автентичного африканського фольклору можуть проявлятися через інтонаційні виміри, ладові, ритмічні
тощо. Також можливе включення типових етнічних інструментів чи особливостей голосоведення.
Якщо виділити специфіку вокального стилю
Бейонсе Ноулз-Картер, то потрібно відразу відзначити широкий діапазон, який охоплює чотири
октави. Такі прекрасні вихідні вокальні дані доповнюються й колористикою тембру, адже у неї
ліричне мецо-сопрано. Завдяки тривалій роботі
над вокальною технікою Бейонсе не лише може
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співати у різних регістрах, а й блискуче застосовує різні за технікою прийоми звуковидобування.
Наявність стійкого дихання, що підтримується
роботою діафрагми, дозволяє виконувати стрибки
між різними регістрами, вкрай точно інтонувати звуки у крайніх точках діапазону. Фізичні
дані співачки дозволяють їй поєднувати спів і
хореографію під час виступів наживо, а також
виконувати тривалі звуки. Серед сильних сторін
вокалу Бейонсе можна відзначити сильне вібрато,
завдяки якому її голос має насичене та потужне
звучання, сповнене чуттєвістю. Порівняно з
початком вокальної діяльності у складі «Destiny’s
Child» її голос у зрілий період творчості характеризується більш потужнім і стабільним нижнім
регістром. Для середнього регістру притаманна
округлість, м’якість, задля досягнення більшої
різноманітності звучання Бейонсе нерідко варіює
тембральні барви, дещо розтягує слова. Для високого регістру співачки характерне використання
обертонів. Саме завдяки використанню обертонів
голос співачки є вкрай виразним. У нижньому регістрі голос звучить надзвичайно яскраво. «Обертони – найяскравіша частина голосу Бейонсе.
Нижня позиція працює з резонансним звуком,
чистим і пронизливим. Чим вище піднімається
голос, тим світлішим і жіночнішим він стає. Найвища нота у п’ятій октаві, тон кристально чистий
і трохи металевий» (Багдасаров).
Для американської вокальної школи притаманне широке застосування різних співацьких
прийомів звуковидобування, які дозволяють
істотним чином пристосовувати вокал для передачі різних емоційних станів. Зокрема, важливу
роль відіграє оздоблення ліній мелізматикою, як,
наприклад, у пісні «Crazy in Love». Серед сучасних
прийомів, що поширюються в естрадному вокалі,
можна згадати гроулінг («Me myself and I»), фальцет («No Angel»). Водночас для Бейонсе вкрай
легко виконувати й пасажі, характерні для академічної оперної сцени («Background Flawless»).
Більшість композицій, які виконує Бейонсе,
спрямовані на використання елементів таких
жанрів, як балада та госпел, що є доволі розповсюдженими в американській вокальній практиці.
Для творів із репертуару співачки характерне
поєднання енергійного танцювального ритму та
виразного мелодичного компоненту. Стильові уподобання Бейонсе Ноулз-Картер пов’язані з R&B,
поп і хіп-хоп, соул і фанк, які нерідко поєднуються
у межах однієї композиції. «Хоча у поп-музиці
нерідко встановлюються певні стандарти, за межі
яких важко вийти виконавцю, якщо він хоче мати
популярність, проте досягнути оригінальності
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можна завдяки поєднанню рис різних напрямків»
(Фурдичко, 2021: 471). Вокальна манера Бейонсе
стала прикладом для багатьох співачок сьогодення, адже вона надзвичайно майстерно комбінує спів у різних регістрах, де у межах однієї
фрази нерідко використовуються різні вокальні
прийоми. У цьому можна переконатися на основі
біглого аналізу тих принципів, які вона застосовує
у композиціях. Так, у пісні «Halo» співачка використовує з перших звуків переддихальну атаку.
Голос звучить доволі приглушено спочатку, але
вокальна лінія відразу здобуває чуттєвого характеру, адже наприкінці фрази йде невелике вібрато.
Коли у тексті йде слово «down», співачка підкреслює його значення за рахунок використання
прийому слайд (тобто плинне сковзання вниз на
легато), що поєднується із фраєм. Під час повторення фрази відбувається її незначне варіювання,
пов’язане з додаванням мелізматики. До того ж її
завершення співається з використанням прийому
йодль. При видобуванні звуків, які досягаються
за рахунок стрибка, Бейонсе застосовує принцип
фальцету. Загальне звучання пов’язане з використанням назального твангу. Під час співу Бейонсе
чергує грудний і фальцетний регістр. Цікаво, що
за умови того, що можуть повторюватися мотиви,
вони щоразу розквітають за рахунок вокальних
прийомів. У верхньому регістрі вона використовує белтінг. «Белтінг, як і драйв, характеризується великою кількістю металу у звуці та використовується здебільшого у високій теситурі за
великої динаміки» (Фоломєєва, 2021: 12). Тванг
у співачки нерідко йде у мікстовій позиції, що
дозволяє робити звук не настільки різким, а дещо
приглушеним. У приспіві Бейонсе може використовувати академічну манеру співу задля розспіву
окремих складів та імпровізування. Це проявляється у превалюванні грудного регістру.

Н. Фоломєєва вказує на те, що складність
естрадного співу «полягає у необхідності часто
(іноді у межах однієї фрази) міняти техніку звукоутворення» (Фоломєєва, 2021: 6). Так, у пісні «If
I were a boy» використовуються фрай, тванг, раттл,
гроул, вібрато. У витриманих звуках відбувається
застосування вібрато, під час виконання якого
здійснюється зміна якості звуку. Доволі цікаво,
що промовляння вербального тексту відбувається
відповідно до доль такту, що водночас не створює враження відсутності свободи. Відзначимо,
що для американської вокальної поп-традиції не
характерне згладжування меж різних регістрів,
вони, навпаки, досить сильно диференційовані.
Водночас це не створює враження строкатості, у
чому можна переконатися на прикладі Бейонсе.
У кожному з вокальних регістрів вона здатна
продемонструвати свої сильні сторони – тембр
голосу, вібрато, здатність до філірування тощо.
Висновки. Співачка Бейонсе Ноулз є визначною представницею американської поп-сцени. Її
вокальний стиль вихований у межах національної
традиції. Базовим принципом, притаманним для
багатьох американських поп-виконавців, є застосування співу у мовній позиції. Стильова належність пісень із репертуару Бейонсе пов’язана з
напрямком хіп-хоп-соул. Її творчий доробок представлено низкою альбомів, які отримали визнання
публіки та професіоналів. Визначні вокальні здібності співачки проявляються у її широкому голосовому діапазоні, майстерному володінні різними
вокальними прийомами. Різні режими звукоутворення, характерні для поп-музики, дозволяють
диференціювати тембральне забарвлення звуку,
допомогти зробити звучання більш експресивним
і виразним. Різниця між регістрами у співачки
дозволяє передати часом протилежні за художньою образністю сфери.
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КІТЧ У ПРОСТОРІ КУЛЬТУРИ МЕЖІ XX–XXI СТ.
Кітч як явище, яке маркує низовий пласт культури й актуалізується у парадигмальних вимірах культури межі
XX–XXI ст., позначений дискутивністю на рівні наукової рефлексії щодо питань його феноменології, онтології
та морфологічної специфіки. Метою розвідки є окреслення специфіки втілення кітчу у парадигмальних вимірах
культури постсучасності на основі компаративної методології й синтезу інструментарію аналітичного, історико-культурного, культурологічного, мистецтвознавчого методів і підходів.
У статті підкреслюється актуалізація кітчу у зв’язку із соціокультурними зрушеннями у культурній парадигмі Нового часу, дисонансом настанов академічного мистецтва й естетичних, художніх потреб нової аудиторії, відчуженої від фольклору внаслідок процесів урбанізації та демократизації культури, інтенсифікацією
функціонування квазі-художньої продукції. Багатовимірний і варіабельний, кітч на межі XX–XXI ст. демонструє активізацію у царині масової культури, концентроване втілення таких її маркерів, як стереотипізованість, тиражованість, розрахованість на масового споживача, апеляція до рефлективної емоційності, а також
винятковий універсалізм і плюралізм утілення у сучасній художній практиці. Акцентуються показові для кітчу
у просторі сучасної культури експансія у царину академічного мистецтва, значущість орієнтації на позитивні
миттєві, поверхневі естетичні емоції, а також ілюзії квазі-долучення індивіда до сфери мистецтва, первинна
привабливість, декларативна простота на концептуальному та виразовому рівнях, розрахованість на емпатію,
активізацію участі аудиторії та створення позитивізуючого квазі-художнього простору буття. Балансуючи
між мистецтвом і побутово спрямованим не-мистецтвом, кітч «експлуатує» знаки світової художньої культури, які піддаються баналізації, десакралізації, тиражуванню, функціональній, споживацьки орієнтованій модуляції в утилітарну царину. Окреслюється специфіка кітчу як нового вектору художньої практики, спрямованого
на відбиття «низового» пласту культури, специфіки аксіологічних, етично-естетичних орієнтацій стереотипізованої маси, конкретизованого зокрема у мистецько-культурологічному проєкті «Жлоб. Жлобство. Жлобізм».
Ключові слова: кітч, масова культура, духовні цінності, аксіологічні орієнтації.
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KITCH IN THE CULTURAL SPACE AT THE TURN OF XX–XXI CENTURIES
Kitsch as a phenomenon that marks the lower strata of culture and is actualized in the paradigmatic parameters of
culture at the turn of the XX–XXI centuries, denoted by discuability at the level of scientific reflection on issues of its
phenomenology, ontology and morphological specifics.
The purpose of the research is to outline the specific of the implementation of the kitsch in the paradigmatic parameters
of postmodern culture on the basis of comparative methodology and synthesis of tools of analytical, historical and cultural,
art methods and approaches.
The article emphasizes the actualization of kitsch in connection with socio-cultural changes in the cultural paradigm
of modern times, the dissonance of academic art and aesthetic, artistic needs of the new audience, alienated from folklore
due to urbanization and democratization of culture, intensification of quasi-artistic production. Multidimensional and
variable, kitsch at the turn of the XX–XXI centuries demonstrates activation in the field of mass culture, concentrated
embodiment of such markers as stereotyping, reproduction, targeting the mass consumer, appeal to reflective emotionality,
exceptional universalism and pluralism of the embodiment in modern artistic practice. The expansion into the field of
academic art, the importance of focusing on positive moments, superficial aesthetic emotions, as well as the illusions of
quasi-involvement of the individual in the field of art, primary attractiveness, declarative simplicity at the conceptual and
expressive level intensification of auditor’s participation and сreating a pozitivating quasi-artistic space of being. Balanced
between art and everyday non-art, kitsch “exploits” the signs of world art culture, which are banalized, desacralized,
replicated, functional, consumer-oriented modulation in the utilitarian realm. The specifics of kitsch as a new vector
of artistic practice aimed at reflecting the “lower” layer of culture, the specifics of axiological, ethical and aesthetic
orientations of the stereotyped mass, specified in particular in the art and cultural project “Zhlob. Zlobstvo. Zhlobism”.
Key words: kitsch, mass culture, spiritual values, axiological orientations.
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Уманець О. Кітч у просторі культури межі XX–XXI ст.
Постановка проблеми. У просторі культури
межі XX–XXI ст., який постає перед особистістю
як винятково неоднозначне перехрестя тенденцій
глобалізації та глокалізації (Уманець, 2020), суперечливої дифузії аксіологічних орієнтацій, детермінованих взаємовпливом і взаємопроникненням елітарного та масового пластів, численності
художніх спрямувань, позначених винятковою ж
суб’єктивністю творчого світобачення й індивідуалізованістю концептуальних конструктів і палітри засобів виразності, значно проблематизуються
питання щодо сутності, специфіки та перцептуальних обріїв мистецтва, зокрема тих його явищ, які
тривалий час були витіснені на периферію культурологічного, мистецтвознавчого дискурсу. Кітч
як одне з таких неоднозначних явищ демонструє у
світоглядних вимірах постсучасності інтенсивне,
певним чином агресивне вторгнення у культурне
буття людства, що детермінує актуальність звернення до питань його специфіки. Щільність насичення культурного простору на межі XX–XXI ст.
кітчем засвідчує його функціонування як явища
культури, реалізованого у різних сферах естетичної
діяльності, видах мистецтва та стильових вимірах.
Певний плюралізм дефініцій, який маркує культурологічний і мистецтвознавчий дискурс із проблематики кітчу та резонує із постмодерністською
парадигмою світобачення, доводить неусталеність
його статусу й актуалізує потребу в осмисленні
кітчу як компонента системи культури.
Аналіз досліджень, пов’язаних зі специфікою
та функціональним колом кітчу, демонструє, що,
солідаризуючись у думках щодо належності кітчу
до сфери масової культури й універсальності функціонування, дослідники подеколи кардинально
відмінним чином дефініціюють означене явище
як: культурну категорію та метамову постмодерної культури (Гундорова, 2010: 231–232); «реалію
культури та як засіб ідеалізації національних культурних традицій» (Ярко, 2010: 229); специфічний
феномен – подвійну маску, яка є «копією оцінного
морально-етичного характеру нашого часу (ціннісні стереотипи – запорука жорсткості форми
етнічної ідентичності) та наближеним виразом
духом незбагненної вічності (Ярко, 2010: 229);
новий, універсальний і всепроникний культурний
пласт (Муха, 2013: 251); нову естетичну категорію, необхідність апробації якої у системі категорій і понять естетики детермінована новим реаліями естетичного / художнього простору (Муха,
2012: 249); невід’ємну частину сучасної масової
культури (Мельников, 2019); компонент індивідуальної творчої лексики митця (зокрема у музиці)
(Жалейко, 2020: 232).
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Водночас в обріях сучасної гуманітаристики
кітч постає у негативному «ореолі», що доводять
його характеристики як: винятково негативного
явища, яке загалом девальвує значимість творчості (Мусянкова, 2012) і належить до «найнижчих шарів масової культури» (Будяк, 2012: 43);
утілення вульгарності та конформізму, яке спричиняє «підміну реальності ілюзіями, маніпулювання
нерозвиненою свідомістю» (Карцева, 1977: 19).
Із різноманіттям осмислення сутності кітчу
резонує й неусталеність осмислення його морфології. Науковці вирізняють такі форми кітчу, як: категорія естетики, стиль дизайну, спосіб мислення та
контрабанда класичного мистецтва (Муха, 2012);
політичний, євро-кітч і сільський кітч (Гундорова,
2010); самодіяльний, аматорський, професійний
(Мельников, 2019: 144); у сфері музики – стилізація, гротеск, ілюзія, символ (Жалейко, 2020).
Неоднозначність визначення сутності кітчу,
зокрема у параметрах сучасної посткультури,
детермінує й неоднозначність осмислення кола
його феноменологічних конструктів. На думку
дослідників, ними є здатність характеризувати
об’єкт з певного погляду та «знімати» відмінність
між мистецтвом і життям, здатність до заміни
краси її «знаком», часова актуалізація зображуваного об’єкта, домінування форми над змістом,
пограничний статус між естетичним, етичним
та економічним, посередність, орієнтованість на
миттєвий емоційний відгук (Муха, 2012: 248–249).
Дослідниками окреслюються і такі риси кітчу, як
потужна привабливість, очевидна некорисність,
насиченість шаблонними емоціями, здатність
викликати позамисленневий, типовий, первинно
розчулено-позитивний емоційний відгук унаслідок апеляції до певних світоглядних, аксіологічних домінант (зокрема краси, чарівності, материнства) (Кулка, 1996: 18–27). Як певні маркери
кітчу науковцями визначаються первинні комерціалізованість, тиражованість, розрахованість на
масового споживача, рімейковість – здатність до
стилістично еклектичного оперування готовими
зразками елітарної культури, сентиментальність,
шаблонність і стереотипність, монотематичність – опора на доволі вузьке коло образів і тем,
які у певному емоційному забарвленні закріплені
у свідомості аудиторії (Мельников, 2019).
Акцентуація негативної сутності кітчу спонукає
дослідників до виокремлення таких рис кітчу, як:
вульгарність, імітативність, еклектичність, антикультурність і водночас маскування під доброту
та красивість (замість краси) (Мусянкова, 2012);
«епатажність, навмисна екзальтованість, неприхована вульгарність» (Жалейко, 2020: 224); сурогат-
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Мистецтвознавство
ність, однозначність, опора на низку стереотипних
формул, наповненість відчуттям «самовпевненого спокою», банальне та вульгарне модифікування зразків «високої культури» (Будяк, 2012).
Завданням статті є окреслення сучасного
стану культурологічного, мистецтвознавчого
осмислення кітчу й особливостей його проявів
у просторі культури межі XX–XXI ст., що забезпечить досягнення мети – окреслення специфіки
втілення кітчу в парадигмальних вимірах культури постсучасності.
Онтологічні особливості кітчу та його універсалізація у культурному просторі постсучасності
детермінують потребу в опорі на компаративну
методологію та вибір дослідницької стратегії,
у якій синтезуються інструментарій, використовуваний у контексті аналітичного, історико-культурного, культурологічного, мистецтвознавчого
методів і підходів тощо.
Виклад основного матеріалу. Традиційно
у мистецтвознавчому дискурсі поява поняття
«кітч» пов’язується із характерним для 2 пол.
XIX ст. процесом інтенсивного наповнення
художнього простору тиражованою продукцією, спеціально створеною для певного адресата – середнього (нижчого) класу та позначеною
декларативною відсутністю претензій на високий
естетичний статус. Активізація створення такої
квазі-художньої продукції – значущий маркер
сутнісних соціокультурних демократичних зрушень у культурній парадигмі Нового часу, детермінант формування нової надмасштабної художньої аудиторії, яка за причин урбанізації втратила
зв’язок зі сферою фольклору. Його синкретична
природа, генетична вкоріненість у природний
цикл дисонували зі специфікою міської культури,
первинна варіативність, колективність творення,
як і перцептуальна специфіка, позначена недиференційованістю творця та виконавця, відсутність
дистанції між аудиторією й автором дисонували із
природою професійного мистецтва.
Відповіддю на цей дисонанс, актуалізованою
та проблематизованою відсутністю перцептуально усталених механізмів осягнення професійного мистецтва стало конкретизоване у кітчі
задоволення перманентних, атрибутивно антропних естетичних, художніх потреб нової аудиторії.
Слугуючи «охудожненню» простору її буття, кітч
знаменував формування й розвиток нової культурної площини, яка на функціональному рівні виконувала місію мистецтва, на аксіологічному – не
претендувала на репрезентацію вищих духовних
цінностей, на емоційно-почуттєвому – відповідала очікуванням і смакам відповідної аудиторії,
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постаючи як знак наявності та значущості у її
духовних обріях мистецького начала.
Проте кітч не феноменом, який маркує саме
культуру XIX ст. Осягнена як опозиція мистецтва академічної, елітарної царини, продукція
середнього та низького концептуального, тематично-образного, виразового рівнів, призначена для задоволення естетичних потреб найширших верств соціуму, завжди була присутня
у художньому просторі будь-якої історико-культурної епохи. Фактом і масштабністю існування
така продукція перманентно проблематизувала
питання не тільки щодо сутності мистецтва як
носія вищої духовності, а й щодо його феноменологічних, онтологічних, перцептуальних маркерів
і первинної та перманентної ієрархічності – «форматності» – культури та мистецтва.
Від початку формування кітч як знак мистецтва «для всіх» демонстрував більш ніж своєрідну перцептуальну дуалістичність. Це, власне,
і становить загострену в реаліях сьогодення
проблему його осмислення, пов’язану, на наш
погляд, із тим, що у перцептуальних обріях різної аудиторії кітч набуває відмінного статусу.
В емоційно-почуттєвому сприйнятті «власного»
реципієнта – індивіда, орієнтованого не стільки
на складну синтетичну інтелектуально-емоційну
діяльність, пов’язану з осмисленням концептуально «згорнених» у художніх творах світоглядних настанов і проблем, скільки на «охудожнення»
простору буття, кітч має статус мистецтва і серйозно осмислюється як такий, що має художню
цінність. Проте у контексті культурологічного,
мистецтвознавчого дискурсу, будучи осягненим у
вимірах академічної, елітарної культури, кітч змінює свій позитивний знак виразника естетичних,
художніх потреб масової аудиторії на негативний і
постає як опозиція мистецтву в його істинній значущості носія та репрезентанта духовності.
Дихотомічність кітчу, актуалізована нівелюванням меж культурних форматів і винятковою
свободою естетичного буття індивіда, спонукає
до констатації певним чином диференційованого
існування мистецтва кітчу та кітчу в мистецтві.
Мистецтво кітчу постає як концентроване втілення масової культури, репрезентант таких її
атрибутивних маркерів, як стереотипізованість,
тиражованість, розрахованість на масового споживача та водночас апеляція до рефлективної
емоційності. У такому функціональному колі кітч
позначений свідомою орієнтованістю на резонанс
із певною емоційною палітрою – близькими та
знайомими кожному реципієнту переживаннями,
які характеризуються миттєвістю, відсутністю
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Уманець О. Кітч у просторі культури межі XX–XXI ст.
глибини та водночас претензії на те, що вони є
значущим компонентом духовного, естетичного,
художнього досвіду. Парадоксальним чином саме
такий емоційно-почуттєвий «флер» кітчу створює
ілюзію наближення-прилучення особистості до
сфери художнього опанування світу та тим самим
детермінує його первинну привабливість.
Палітра засобів, що забезпечують таку притяжність, є винятково масштабною. З одного боку,
такими засобами, зокрема у сфері масової музики,
стає оперування короткими, виразними інтонаційно простими інтонемами в обмеженому діапазоні, які сягають первинних джерел пісенності.
Водночас із багаторазовою повторюваністю таких
інтонаційних утворень це створює потенційну
можливість непрофесійного виконання мелосу в
позахудожньому просторі, так і несвідоме, проте
дуже міцне його запам’ятовування. Зазначимо,
що ефект «втовкмачування» такого мелосу забезпечується невибагливістю аранжування та гармонічного рельєфу, який найчастіше окреслюється
типовими гармонічним формулами T-D-T, T-SD-T, а також повторюваністю простих ритмонем
і підвищеним динамічним тонусом.
З іншого боку, типовою для кітчу є й вербальна
невибагливість масового музичного мистецтва –
первинна пряма адресність, безпосередня зверненість до особистості як об’єкта кохання, зокрема.
Це не тільки «втягує» реципієнта у глибоко емпатичну художню ситуацію. Реципієнт у ній постає
не стільки як відсторонений слухач, скільки як
безпосередній, а часто і єдиний адресат – унаслідок насичення вербального шару масової музики
прямими, багаторазовими звертаннями до нього, й
активний учасник, що детерміновано насиченням
вербального тексту спонукальними формулами,
які закликають до спільного виконання, зокрема
у типовій для масової музичної культури ситуації
«підхоплення» аудиторією приспіву.
Апеляція до поверхневих емоцій, позитивація
та водночас декларативне оперування простими,
смислово однозначними засобами виразності
становлять вектор буття кітчу у сфері дизайну.
Чарівні, розчулені діточки-янголятка, декларативно яскраві квіти, невибагливі пейзажі тощо
створюють квазі-художній простір, сповнений
маркерів квазі-краси.
І у сфері дизайну, і у сфері реклами кітч
демонструє парадоксально потужну тенденцію
активного «вбирання» зразків світової художньої
культури, зокрема класичної спадщини. Зазначимо, що оперування знаками культури минулого
є атрибутивним для культури постмодернізму, що
детермінує її комплементарний, цитатний харакISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

тер, однак експансивне «запозичення» кітчем знакових репрезентантів вічно значимого мистецького опанування світу не має основою апеляцію
до духовного досвіду людства, осмисленого як
цілісність. У разі зміни простору існування та
функціональної, споживацьки орієнтованої модуляції в утилітарну царину знакові репрезентанти
вічно значимого мистецького опанування світу
втрачають освячений культурною пам’яттю людства високий статус та аксіологічну значущість.
Яскравим прикладом цьому слугують знакові
цитати із творчості В.А. Моцарта, Л. ван Бетховена тощо, використані як рингтони та «мелодії
очікування». У такій самій утилітарній «аурі»
постають і введені у простір реклами, декорування харчової продукції, оздоблення побутової техніки тощо образи світового живопису
як в оригінальному, так і алюзійному варіантах, зокрема славетні «Вітрувіанська людина»,
«Таємна вечеря», «Джоконда» Л. да Вінчі,
«Ранок у сосновому лісі» І. Шишкіна, «Богатирі» В. Васнецова, «Невідома» І. Крамського,
«Дівчинка на кулі» П. Пікассо, «Поцілунок»
Г. Клімта, «Крик» Е. Мунка. Кітч у його утилітарно спрямованій функціональності демонструє
і здатність до мобільної апробації та популярних
творів сучасного мистецтва, що доводять тиражування на посуді, листівках, декоративних сувенірних магнітах, календарях, навіть банківських
картках персонажів творчості Є. Гапчинської.
Унаслідок тиражованості та безумовної пріоритетності консьюмеристської функції, штучно та
свідомо «виведені» з академічного локусу, баналізовані, утилітаризовані та позбавлені унікальності
художні відкриття та шедеври свідомо піддаються
знеціненню у контексті більш ніж своєрідної
царини мистецтва кітчу. Оперування «квантами»
мистецтва з метою досягнення побутово-споживацького результату надає йому статусу своєрідного
перетину власне художнього й утилітарного начал,
який позначений дифузією естетичного та практичного ставлення до дійсності. Водночас таке оперування вічно значимими концентратами художнього
досвіду детермінує і формування особливих комунікативних ситуацій, перцептуальна специфіка
яких позначена емоційно-почуттєвою реакцією,
позбавленою унікальної особистісності та глибини.
В означених ситуаціях слід диференціювати
також різні завдання щодо використання загальновідомих знаків світової художньої спадщини:
серйозне (цитата або алюзія), яке детермінує
функціональну модуляцію споживчого продукту
з винятково утилітарного кола до сфери духовності та водночас заміну самоідентифікації інди-
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віда від споживача учасника духовних процесів;
миттєву активізацію уваги споживача, перед яким
знак мистецтва постає як закодований компонент
рекламного простору і потребує «розкодування»,
забарвленого ігровим началом; пародійне зниження, знецінення та десакралізацію, що також
має підґрунтям пріоритет гри.
Інший вимір мистецтва кітчу – кемп – закладається у сфері сучасного професійного мистецтва,
декларативно орієнтованого на відбиття «низового» пласту культури, специфіки буття, аксіологічних, етично-естетичних орієнтацій стереотипізованої маси. Один із проявів такого варіанту кітчу у
просторі сучасного масової музики видається можливим позиціонувати так званий шансон. Так званий – з огляду на його принципову відмінність від
праджерела, французького шансону та первинну
орієнтацію на певну сакралізацію девіантної спрямованості культурної-художньої практики, поетизацію й ідеалізацію криміналізованого світобачення.
Унікальним зразком осмислення кітчу як
повноправної складової частини професійного
мистецтва є започаткований у 2012 р. мистецькокультурологічний проєкт «Жлоб. Жлобство. Жлобізм», спрямований на осмислення художньо конкретизованого у кітчі явища жлобства. Як зазначає
очільник проєкту А. Мухарський: «На основі культурно-мистецького діалогу ми прагнемо якомога
об’єктивніше дослідити, класифікувати, структуризувати і створити прецедент для обговорення
в суспільстві» (Жлобологія, 2013; 6). В есеях
Ю. Андруховича, Ю. Вінничука, В. Бебешка,
С. Жадана, Б. Жолдака, І. Малковича, О. Покальчука, Ю. Іздрика, В. Цаголова тощо порушуються
болючі питання неоднозначності духовного
буття людини, суперечливості художніх реалій.
У їх контексті не тільки піддається ревізії феноменологічно детермінована вічна орієнтованість
художньої діяльності на відбиття високих ідеалів
духовності. Насамперед нівелюються межі між
мистецтвом і «не-мистецтвом», створюються прецеденти визнання примітиву як сучасного варіанту
норми та певної поетизації (завдяки переміщенню
кітчу в сферу художньої академічної рефлексії)
«низової» культури, у якій, на думку одного із
представників «жлоб-арту» О. Манна, відбувається потужні «пошук героя й антигероя, маніпулювання зі свідомістю, підміна естетичних критеріїв та естетичних понять (Жлобологія, 2013: 161).
Візуальною демонстрацією цього у проєкті слугують роботи С. Хохла (С. Мезенцева), О. Манна,
І. Семесюка (лідера так званого жлоб / гоп-арту),
Н. Мурашкіної, Д. Кришовського, С. Коляди,
А. Єрмоленка. Асолютизація у них декларативної
демонстрації сурогатного, первинно обмеженого,
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стереотипізованого, примітивізованого й агресивного щодо духовних цінностей світогляду людини
маси викриває його істинну сутність – непробивну духовну пустоту та лінь, які унеможливлюють буття особистості у духовних зусиллях, спрямованих на самореалізацію.
Висновки. Просякаючи собою простір культури межі XX–XXI ст., кітч на рівні наукової
рефлексії позначений дефініційним плюралізмом, критеріальною варіативністю, що зумовлює
амплітуду його оцінок від нейтральної до декларативно негативної, варіабельність осмислення
феноменології та морфології. Багатовимірність
кітчу проблематизує проведення демаркаційної
лінії між кітчем у мистецтві та мистецтвом кітчу
й осмислення його тривалої історії буття у контексті художньої практики, яке активізується за умов
процесів урбанізації та демократизації культури
Нового часу.
У парадигмальних вимірах культури межі XX–
XXI ст., активізуючись у царині масової культури
та вторгаючись до царини академічного мистецтва,
кітч постає у численності варіабельних утілень і
певній двоїстості. З одного боку, у наративах культурології та мистецтвознавства кітч позиціонується
як знецінена, стереотипізована, знижена опозиція
мистецтву. З іншого, концентруючи в собі атрибутивні риси масової культури, кітч є тією відповіддю
на запити масової аудиторії, яка резонує з домінантною в її художній свідомості орієнтацією на позитивні миттєві, поверхневі естетичні емоції, позначена первинною привабливістю, викликає ілюзію
квазі-долучення індивіда до сфери мистецтва.
Типовими покажчиками кітчу в масовій
музиці є декларативна простота повторюваних
інтонем, ритмонем, гармонії, аранжування, вербального пласту, пряма адресність, спрямованість на емпатію й активізацію участі аудиторії.
У сфері дизайну кітч має на меті позитивізуюче
квазі-«охудожнення» простору буття. Здатність
кітчу до нівелювання меж академічною та масовою культурою, балансування між мистецтвом і
не-мистецтвом виявляється в «експлуатуванні»
знаків світової художньої культури – їх функціональній, споживацькі орієнтованій модуляції
в утилітарну царину. Використання виведених із
локусу академічного мистецтва зразків класичного музичного мистецтва як рингтонів і «мелодій очікування», використання (пряме й алюзійне,
серйозне, пародійне, ігрове) символів світового
живопису в рекламі та зразків сучасного живопису в естетизації побуту відбивають атрибутивні
для кітчу тиражованість, десакралізацію, баналізацію, пріоритетну спрямованість на досягнення
побутово-споживацького результату при ство-
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Уманець О. Кітч у просторі культури межі XX–XXI ст.
ренні комунікативної ситуації та перцептуальної
атмосфери, позначених привабливістю сприйняття та водночас відсутністю унікальної особистісності та глибини.
На межі XX–XXI ст. кітч демонструє формування нових векторів художньої практики, спрямованої на відбиття «низового» пласту культури,
специфіки аксіологічних, етично-естетичних орієнтацій стереотипізованої маси. Варіантами такої
кітчевої «гілки» сучасного національного мистецтва є шансон і мистецько-культурологічний проєкт «Жлоб. Жлобство. Жлобізм», у якому закуму-

льовані зусилля Ю. Андруховича, Ю. Вінничука,
В. Бебешка, С. Жадана, Б. Жолдака, І. Малковича,
О. Покальчука, Ю. Іздрика, В. Цаголова, а також
С. Хохла, О. Манна, І. Семесюка, Н. Мурашкіної,
Д. Кришовського, С. Коляди, А. Єрмоленка та ін.
щодо проблематизації засобами кітчу питань неоднозначності духовного буття людини, суперечливості художніх реалій, статусу мистецтва, змістовного наповнення естетичних категорій.
Виявлення специфіки втілення кітчу в концептуальних і виразових обріях сучасного мистецтва
становить подальші перспективи дослідження.
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ВИКОРИСТАННЯ DIGITAL-МЕТОДИК У ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ
ВИЩОЇ ОСВІТИ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
У статті розглянуто вимоги до особистісних та професійних якостей майбутніх спеціалістів, що
пред’являються сучасним суспільством, проаналізовано їхній розвиток у процесі навчання іноземних мов, а
також застосування для цього цифрових технологій та ресурсів Інтернету. Зокрема, показано значення планомірного вибору засобів навчання задля досягнення конкретних цілей, які стоять перед викладачами іноземної
мови. Підкреслено, що цифровізація сама по собі не є новим методичним підходом, а лише здатна допомогти
в реалізації наявних дидактичних методів і, за необхідності, запропонувати нові види діяльності в межах цих
методів. Частина статті присвячена актуальній проблемі можливостей використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі вивчення іноземної мови. Розкрито поняття мобільного навчання та розглянуто
його переваги у викладанні іноземних мов. Наведено короткий огляд мобільних додатків для навчання англійської
мови та досвід їхнього використання у самостійній роботі студентів. Зазначено, що практичне застосування
мобільних додатків несе в собі величезний потенціал у підвищенні ефективності процесу вивчення іноземних мов і
здатне значно удосконалити процес іншомовної підготовки студентів, відкрити його нові сторони та перетворити із серйозного трудомісткого процесу на захоплююче заняття. Доведено, що використання digital-методик
дає змогу спростити збір даних про те, як студенти вивчають іноземну мову. Сучасні цифрові технології здатні
підсилити будь-які підходи та методи навчання іноземних мов. Визначено, що цифровізацію можна з однаковим успіхом використовувати як для створення нових, так і для вдосконалення наявних методичних підходів.
Зроблено висновок, що основними питаннями у виборі викладачем digital-методик є такі: що застосовувати, як
застосовувати та навіщо застосовувати той чи інший ресурс. Наголошено, що різні види взаємодії між викладачем і студентами необхідно застосовувати залежно від цілей викладання та навчання. Зазначено, що більш
продуктивним є саме змішаний тип навчання, за якого різноманітні методичні підходи та дидактичні рішення
пов’язані один з одним на різних рівнях вивчення іноземної мови та визначають форму її викладання.
Ключові слова: digital-методики, інформаційні технології, комп’ютерні засоби, комунікативні системи,
навчальні засоби, цифровізація, мобільні додатки, електронне навчання, іноземні мови, Інтернет.
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THE USE OF DIGITAL-METHODS IN THE PREPARATION
OF STUDENTS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS
IN THE STUDY OF FOREIGN LANGUAGES
This article examines the requirements for personal and professional qualities of future professionals in modern
society, analyzes their development in the process of learning foreign languages, as well as the use of digital technologies
and Internet resources. In particular, the importance of systematic choice of teaching aids in order to achieve specific
goals of foreign language teachers is shown. The paper emphasizes that digitization in itself is not a new methodological
approach, but can only help in the implementation of existing didactic methods and, if necessary, to propose new activities
within these methods. Part of the article is devoted to the current problem of the possibility of using information and
communication technologies in the process of learning a foreign language. The concept of mobile learning is revealed
and its advantages in teaching foreign languages are considered. The article provides a brief overview of mobile
applications for learning English and the experience of their use in independent work of students. The author outlines
the development of digital methods and ways of further research on this topic. The use of digital tools will change (and
ultimately facilitate) the organization of teaching and learning. Digital systems for managing administrative processes
in educational institutions, software for organizing and conducting exams, platforms that provide methodological and
educational materials and support educational processes will become more widespread in the future. This will simplify the
collection of data on how students learn a foreign language, as well as the analysis of methods used by the teacher. Future
research on foreign language teaching and learning will be able to build on these data sets. The collected information can
be used to create adaptive learning materials that will simplify, above all, individual learning.
It is noted that the practical application of mobile applications has great potential in improving the efficiency of
the process of learning foreign languages and can significantly improve the process of foreign language training,
discover new aspects and turn from a serious time-consuming process into an exciting activity. It is proved that the
use of digital methods simplifies the collection of data on how students learn a foreign language. Modern digital
technologies are able to enhance any approaches and methods of teaching foreign languages. It is determined that
digitalization can be used with equal success both to create new and to improve existing methodological approaches.
It is concluded that the main questions when choosing a teacher of digital methods are: what to use, how to use and
why use a resource. It is emphasized that different types of interaction between teacher and students should be used
depending on the goals of teaching and learning. It is noted that more productive is the mixed type of learning, in
which different methodological approaches and didactic solutions are interconnected at different levels of learning
a foreign language and determine the form of its teaching. Teachers ‘and students’ access to virtual communication
materials and opportunities is likely to be further simplified, and the number of free teaching and learning materials
and mobile applications will continue to grow.
Key words: digital methods, information technologies, computer tools, communication systems, teaching aids,
digitization, mobile applications, e-learning, foreign languages, Internet.

Постановка проблеми. В епоху стрімкого
розвитку інформаційних технологій суспільство
пред’являє до майбутніх фахівців вимогу мати
навички та вміння, необхідні для самостійного
набуття знань та застосування їх на практиці, для
ефективного збору та аналізу фактів, виконання
узагальнень та аргументованих висновків. Для
вирішення цих питань та досягнення успіху необхідно бути комунікабельними, мислити критично і
творчо, знаходячи шляхи вирішення проблем з використанням сучасних інформаційних технологій.
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Розвиток зазначених вище вмінь та пізнавальних навичок студентів відбувається за рахунок
технологій активного е-навчання. Тому питання
вибору електронних засобів навчання задля досягнення конкретних цілей, які стоять перед студентами та викладачами іноземної мови, сьогодні є
надзвичайно актуальним.
Мета статті. Розглянути шляхи використання
основних digital-методик у вивченні іноземних
мов, виокремити проблеми їх впровадження та
перспективи розвитку.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Сьогодні основним показником у виборі засобів
навчання є досягнення підсумкових рівнів володіння іноземними мовами, розроблених Радою
Європи, які представляють ефективну загальноєвропейську систему інформаційного обміну.
Навчальна діяльність із вивчення мови має стати
захоплюючим, осмисленим заняттям та справжньою мовною творчістю (Digital Competences
Framework; Horizon Report, 2017).
Аналіз останніх досліджень у галузі новацій
у е-навчанні іноземних мов показав, що одним
із актуальних напрямів є впровадження в освітній процес сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема, пов’язаних з мобільним навчанням, які забезпечують оптимізацію
навчання, його доступність та ефективність,
інтеграцію студентів в інформаційне суспільство.
Це виявляється, зокрема, у поступовому впровадженні в процес навчання додатків для мобільних телефонів на базі різних платформ: Android,
iOS тощо. у рамках концепції електронного
навчання (e-Learning – Electronic learning) нового
напряму – мобільного навчання іноземної мови
(M-Learning – Mobile learning). Багато вчених та
педагогів упевнені, що майбутнє навчання з підтримкою інформаційно-комп’ютерних технологій
пов’язане саме з поширенням мобільних засобів зв’язку, появою великої кількості навчальних
додатків та програм, нових технологій, які розширюють можливості та якість освіти (MOTILL –
Mobile technologies in lifelong learning; UNESCO).
Теорія та практика використання мобільних
пристроїв та мобільних освітніх ресурсів активно
обговорюється на наукових конференціях та
форумах. З 2002 року в Європі та США щорічно
проводиться низка конференцій та семінарів, на
яких обговорюється використання мобільних
освітніх технологій або ресурсів. З 2002 року проводиться Міжнародна конференція «MLearnCon»
з проблем інтеграції мобільних технологій у
навчання, створення та використання навчального мобільного контенту (Huang & Sun, 2010).
Міжнародна конференція з мобільного навчання
«The International Conference of Mobile Learning» (з 2005 року) є майданчиком для обговорення результатів досліджень у галузі мобільного
навчання та досягнень у цій галузі (International
Conference on Mobile Learning).
Загалом сьогодні більшість дослідників доходять висновку, що унікальність мобільного
навчання порівняно з традиційними методами
навчання полягає в наявності доступу до навчального матеріалу завжди, у будь-який зручний час.
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Виклад основного матеріалу. У нашу добу
глобальна комп’ютеризація охопила всі сфери
діяльності, у тому числі науку та освіту. Розвиток Інтернету та поява безлічі комп’ютерних
програм, що спрощують процес навчання, значною мірою змінили вивчення іноземних мов,
прискоривши та полегшивши, зокрема, роботу
з автентичними джерелами.
Комп’ютерні навчальні програми мають низку
переваг перед традиційними методами навчання,
будучи насамперед засобами прямої аудіовізуальної інтерактивної взаємодії. Застосування їх
на заняттях спільно з традиційними методами
навчання дає змогу тренувати різні види мовної
діяльності, усвідомити природу мовних явищ,
формувати лінгвістичні здібності, створювати
комунікативні ситуації, автоматизувати мовні
та мовленнєві навички, забезпечити реалізацію
індивідуального підходу та інтенсифікацію самостійної роботи студента, а також його активності,
мотивації та якості засвоєння знань.
Digital-методики, зокрема з використанням
комп’ютерних комунікаційних технологій, надають можливість по-новому реалізовувати методи,
що активізують творчу активність студентів.
Наприклад, вони можуть брати участь у віртуальних дискусіях на різних освітніх сайтах та
тематичних форумах, виконувати спільні творчі
проєкти разом зі студентами різних навчальних
закладів (Kosharna, 2020).
Таким чином, використання сучасних digitalметодик у рамках сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі може
розглядатись як одна з активних форм індивідуалізації навчання. Суттєві властивості нових технологій, такі як: інтерактивність, полімодальність,
мультимедійність, візуалізація змісту, відіграють
важливу роль у навчанні. Так, комп’ютерна візуалізація освітнього контенту, особливо в ігровій,
інтерактивній формі розвиває когнітивні стилі
мислення, креативність та розумову активність
студентів, а також позитивно впливає на їх психологічний та емоційний стан (Opanasenko, 2016).
Отже, застосування digital-методик вносить
пізнавальну новизну в процес навчання та створює мотивацію для продуктивного самопізнання
та самовдосконалення, а також робить заняття
привабливим та по-справжньому сучасним; відбувається індивідуалізація навчання, полегшується підбиття підсумків та контроль, які відбуваються своєчасно та прозоро. Коли викладачі,
розмірковують про застосування цифрових технологій у навчальних цілях, вони найчастіше
фокусуються на питанні: «Які комп’ютерні про-
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грами необхідно використовувати для досягнення найкращого результату?».
Необхідно зазначити, якщо ми хочемо, щоб
навчання було найефективнішим, то маємо змінити порядок розгляду даних питань на зворотний
і розпочати планування використання технологій
з постановки мети, до досягнення якої ми прагнемо, тобто з питання «Навіщо?». Під час розгляду
питання «Що використовувати?», ми неминуче
зіткнемося з величезною кількістю доступних цифрових ресурсів, кожен з яких має велику кількість
поціновувачів, які віддають перевагу саме йому,
як найбільш ефективному або революційному.
Існує безліч цифрових ресурсів, як он-лайн,
так і тих, які вимагають установки на пристрій, що
реалізують процеси створення нового або дослідження вже існуючого. Дані ресурси також можуть
бути представлені у вигляді різних навчальних
курсів (MOOCS, I-tunes Courses), інструментів (Google Docs, Camtasia, Explain Everything),
енциклопедій та інших академічних джерел
(Google Search, Wikipedia, автономних словників,
Microsoft Office) та допомагати проводити дослідження на різних етапах: збір інформації, синтез,
подальший процес вивчення та робота з результатами дослідження, а також процес створення,
починаючи з об’єднання у творчі групи, планування та закінчуючи аналізом проведеної роботи.
Зважаючи на зазначене вище, розглянемо
основні причини використання digital-методик та
зазначимо проблеми їх упровадження. Основна
складність у виборі цифрових технологій – це,
насамперед, питання: Що використовувати в процесі навчання? Вибір і розгляд усіх цих додатків
полягає в тому, що ми часто не усвідомлюємо
складнощів, які виникають під час безпосереднього використання обраних ресурсів через недостатню поінформованість про те, як їх правильно
застосовувати. Викладачу може не вистачити часу
або бажання попередньо вивчити всі можливості
та правила використання обраних ресурсів.
Для того, щоб найефективніше використовувати програми та додатки, ми повинні насамперед
поставити запитання: «Навіщо? Яка основна мета
використання комп’ютерних технологій у процесі
навчання?».
Причини вирішення застосування digitalметодик можуть бути різними:
1. Поліпшення розуміння досліджуваного
матеріалу.
2. Заохочення студентів використовувати освітні
ресурси за межами аудиторії.
3. Підвищення рівня ефективності роботи
викладача.
ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

4. Розвиток навичок самостійної роботи у студентів.
5. Удосконалення рівня роботи з комп’ютерними
технологіями.
6. Підвищення мотивації до навчання у студентів.
Наприклад, якщо хочемо поліпшити розуміння
студентами досліджуваного матеріалу чи окремої розмовної теми, ми маємо під час планування
розглянути ті ресурси, які сприятимуть усвідомленню цього матеріалу. Для цього необхідно розглянути цю проблему під різними кутами.
Наразі Інтернет та різні ресурси он-лайн пропонують викладачам та студентам великий доступ
до думки експертів з багатьох питань. Оскільки
викладач не завжди може бути повністю обізнаним у кожній сфері, під час вивчення певної теми
необхідно ознайомитися з думкою експерта, який
має більш повне і сучасне баченням предмета
дослідження.
Щоб ознайомитися з думкою експертів, підходять такі ресурси Інтернету, як youtube.com та
ted.com із платформою ed.ted.com, що дає змогу
на основі запропонованого відео створити та реалізувати свій план заняття. Викладач може розбити відео на тематичні фрагменти та опрацювати
обговорення побаченого на занятті.
Використання ресурсів Інтернету в навчанні
іноземних мов надає можливість створювати
умови для розвитку всіх необхідних та відповідних реалій сучасності компетенцій у студентів.
На практиці digital-методи спільного ознайомлення з сучасними ідеями і тенденціями та їх
подальше обговорення, широко застосовуються
викладачами та мають велику мотиваційну силу
при навчанні іноземних мов.
Водночас, наявність власного комп’ютера та
цифрових пристроїв із доступом до Інтернету
практично в кожного студента істотно полегшує
завдання викладача із залучення студентів у процес навчання іноземної мови за допомогою Інтернету (Sitalo, 2012).
На наш погляд, потрібно підкреслити, що
іншомовна освіта стає одним із базових компонентів підготовки спеціаліста. У зв’язку з цим
значно зростає роль іноземної мови в підготовці
фахівців у закладах вищої освіти, в яких курс іноземної мови має комунікативно-прагматичний
та професійно-орієнтований характер. Сьогодні
перед вищою школою стоїть завдання не лише
модернізації змісту навчальних курсів, а й запровадження нових технологій формування іншомовної комунікативної компетенції майбутніх спеціалістів, зокрема мобільних.
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Мобільне навчання сьогодні – це новий напрямок освіти, що розвивається, його відмінною
рисою є створення нового навчального середовища. Завдяки поширеності мобільних технологій та постійному зростанню функціональності мобільних пристроїв, експерти ЮНЕСКО
в галузі освіти пропонують використовувати їх
потенціал для підвищення якості та доступності
освіти, а також побудови індивідуальної траєкторії навчання (UNESCO).
Існує ціла низка великих зарубіжних проєктів,
спрямованих на створення нового віртуального
середовища навчання з використанням мобільних технологій. У Європі та США існують періодичні видання, присвячені проблемам мобільного
навчання, зокрема, International Journal of Mobile and
Blended Learning (з 2009 року) та International Journal of Mobile Learning and Organisation (з 2007 року).
Таким чином, принциповою відмінністю
мобільного навчання є два моменти:
1. Неформальний характер навчання, у якому
зростає частка самостійної роботи студентів, по
суті, керованого чи контрольованого самонавчання.
2. Постійний процес навчання, стирання кордонів між навчальними заняттями та позаурочним
часом, роботою в аудиторії та за її межами.
Мобільні пристрої успішно використовуються щодо різних навчальних дисциплін, і іноземна мова – не виняток. Доцільність використання мобільних додатків у процесі вивчення
іноземної мови не викликає сумнівів, з огляду
хоча б на той факт, що сучасне покоління студентів, насамперед підлітки та молоді люди,
сприймає мобільні пристрої з їхнім привабливим
інтерфейсом, інтерактивністю, націленістю на
потреби користувача як складову частину свого
життя (Opanasenko, 2016).
Сьогодні для користувачів мобільних пристроїв є величезна кількість програм з вивчення
іноземних мов, насамперед англійської. На наш
погляд, навчання використанню програм для
мобільних електронних пристроїв на даний
момент є особливо актуальним. Теперішні студенти, незважаючи на певну освіченість у сфері
цифрових технологій, як нам здається, недостатньо орієнтуються у сфері пропонованих послуг
е-навчання. Завдання викладача – допомогти студентам вибрати необхідні та відповідні продукти,
які можуть максимально сприяти вивченню мови,
тим самим індивідуалізувати процес навчання.
Натепер існують мобільні програми та програми, орієнтовані на різні аспекти викладання
іноземної мови. На ринку мобільних додатків із
вивчення іноземних мов представлено велику
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кількість цікавих для викладачів та студентів продуктів, їх можна поділити на такі основні групи:
1. Мобільні додатки, спрямовані переважно на
вдосконалення певного мовного вміння.
2. Мобільні програми, розроблені для розвитку
мовних навичок, наприклад, лексичних або граматичних.
3. Універсальні мобільні програми, призначені
для комплексного розвитку іншомовної комунікативної компетенції.
Цей поділ дуже умовний, оскільки більшість
додатків не обмежена рамками роботи над одним
із видів мовної діяльності або конкретною навичкою. Так, наприклад, додатки, у яких навчання
аудіювання є домінуючою метою, так чи інакше,
поєднують у собі сприйняття усного мовлення на
слух із навчанням читання, говоріння, розвитком
лексичних навичок. З точки зору практичного
застосування в процесі навчання іноземної мови
спеціалізовані мобільні програми зацікавили нас
як засіб оптимізації та інтенсифікації навчального процесу, а також ресурсна база для розробки
навчальних матеріалів.
На наш погляд, практичне застосування мобільних додатків несе величезний потенціал, але водночас інтеграція роботи з додатками в структуру
практичного заняття є дещо проблематичною і
може використовуватися досить обмежено.
Тим часом, упровадження інтерактивних технологій у процесі навчання з метою організації
та інтенсифікації самостійної роботи студентів
(переважно позааудиторної) є дуже перспективним напрямом. Так, мобільні програми можуть
досить ефективно використовуватися для розвитку вміння аудіювання, тому що сучасні мобільні
пристрої пропонують багаті технічні можливості
перегляду відеороликів, прослуховування аудіофрагментів, запису мовних фрагментів та відеороликів. Розробники представляють програми для
тих, хто хоче вдосконалити навички вимови, розпізнавання звуків на слух, співвідношення звукового та зорового способу слова. Із найбільш вдалих продуктів можна назвати Sounds Right (British
Council), Youglish (рис. 1), а також програму
Sounds: Pronunciation App (Macmillan Education).
Дані програми включають інтерактивні фонетичні таблиці для британського та американського варіантів англійської мови, вправи, ігрові
завдання, тести. З точки зору розвитку умінь
сприйняття та розуміння мови на слух надзвичайно цінними є програми BBC, використовуючи
які учні можуть отримати доступ до автентичних
аудіо-, відео- та текстових матеріалів, наприклад,
Learning English for BBC, Minute British English.
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Рис. 1. Головна сторінка сайту
Джерело: https://youglish.com/

Рис. 2. Сторінка підкастів
Джерело: https://www.britishcouncil.org/english/business/apps/learnenglish-podcasts

Рис. 3. Головна сторінка сайту
Джерело: https://dopeoplesay.com/
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Вони можуть використовуватися і для розвитку
інших лінгвістичних та лінгвокультурних компетенцій, оскільки включають спеціалізовані секції,
присвячені вивченню лексики, граматики, розвитку комунікативних та мовленнєвих навичок.
У безкоштовних програмах, розроблених
у рамках навчальних програм Британської Ради –
Learn English Audio & Video (рис. 2), Learn English
Great Videos, Learn English Elementary Podcasts –
представлені найкращі підкасти та відеоматеріали, призначені для вивчення англійської мови.
Програми мають низку додаткових функціональних можливостей, таких як інтерактивні тексти
аудіозаписів, інтерактивні глосарії ключових слів,
вправи на розуміння кожної частини інформаційного матеріалу. Вони представлені матеріалами
різного рівня складності, дають змогу поліпшити
навички сприйняття мови на слух і навіть поповнити словниковий запас.
Мобільні додатки Two Minute English, Real
English, побудовані на навчанні сприйняттю
мови на слух, також становлять значний інтерес
для викладачів англійської мови та студентів,
оскільки містять величезну кількість ресурсів та
завдань для роботи над цим дуже затребуваним і
часто недостатньо розвиненим у студентів мовним умінням (Microsoft research program, 2010).
Загалом, усі згадані додатки мають високий
мотиваційний потенціал через велику різноманітність тем і форм, тому можуть бути використані
для самостійної роботи студентів. Далі ми розглянемо низку додатків, призначених для формування та розвитку граматичних навичок, які
можна використовувати як для аудиторної роботи,
так і самостійної роботи студентів.
Серед мобільних додатків, призначених для
роботи над розвитком граматичних навичок,
слід передусім назвати програму Learn English
Grammar (British Council). У ній представлені
граматичні вправи чотирьох рівнів. У тренувальних завданнях використовується 10 видів вправ,
наприклад, заповнення перепусток, множинний
вибір, зіставлення питань та відповідей.
Варто зазначити, що програма Learn English
Grammar перебуває на першому місці в категорії «Освіта» iTunes у 9 країнах світу, а також
входить до десятки кращих більш ніж у 40 країнах. Ще одна програма Британської ради Johnny
Grammar’s Word Challenge – це вікторина для тих,
хто вивчає англійську мову, яка допоможе перевірити не тільки загальний рівень володіння граматикою, але також правописи та лексики, що вживається в побутовій англійській мові. Тести поділені
на категорії (Words, Grammar, Spelling) у межах
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трьох рівнів складності. Безкоштовний додаток до
курсу MyGrammarLab видавництва Pearson містить мобільні інтерактивні вправи різних рівнів.
Додаток дає користувачеві можливість вибирати
цікаві для його теми і питання й створювати власні
добірки вправ і тестів. Цей курс підходить як для
самостійної підготовки, так і для використання
у групових заняттях з курсу англійської мови.
Ще однією зручною програмою, призначеною
для перевірки знань граматики англійської мови,
є English Grammar Test. У додатку представлено
60 тестів, кожен із яких присвячений окремій граматичній темі. Після виконання тесту в додатку
наводиться список правильних та неправильних
відповідей, а також пропонується просте та зрозуміле пояснення помилок.
Далі ми хотіли б зупинитися на додатках, які
розроблені з метою розвитку лексичних навичок
та розширення словникового запасу студентів.
Багато з цих електронних програм призначені для
самостійного вивчення іноземних мов і побудовані на ігровій основі.
Додаток MyWordBook, доступний на сайті Британської ради, виконаний у вигляді інтерактивної
записної книжки для тих, хто вивчає англійську
мову. Лексика в додатку представлена як набір
інтерактивних флеш-карт, організованих як у
довільному порядку, так і у вигляді тематичних
груп, розподілених за рівнями складності. Кожна
флеш-карта має дефініцію та приклад вживання
зі словника Cambridge University Press, перекладом, полями для нотаток, аудіоприкладом, зображенням. Рубрика «Practice» містить п’ять видів
завдань, після виконання яких користувач може
перемістити слово до списку вивченої лексики.
Серед інших популярних серед користувачів
додатків, призначених для роботи над розширенням словникового запасу, можна назвати для
англійської мови: Do People Say (рис. 3); Words;
Easy ten; Memrise. Ці програми відрізняють індивідуалізований підхід до потреб користувача,
зокрема, в них включені такі функції, як можливість створювати індивідуальні списки слів, озвучені слова та контексти вживання, індивідуальний
графік навчання, різні види тренувальних завдань,
інтерактивні та ігрові компоненти (наприклад,
статистика успіхів користувача, картки для повторення пройденого матеріалу, бальна система заохочення). Розділи для розвитку лексичних навичок входять також і до Johnny Grammar’s Word
Challenge, Learning English for BBC та інших.
На наш погляд, багато додатків для поповнення
словникового запасу можуть використовуватися
насамперед для самостійної роботи студентів,
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для активізації та розвитку лексичних навичок,
для самоперевірки. Проте еобхідно зазначити, що
далеко не всі програми мають якісне мовне наповнення, різноманітні види завдань і не повною
мірою використовують технічні можливості,
якими наділені сучасні мобільні пристрої.
Проведений огляд дає змогу зробити висновок,
що натепер розроблена значна кількість мобільних додатків та програм для вивчення іноземної
мови, спрямованих як на формування різних навичок та умінь, так і на розвиток різних видів мовної
діяльності. Досить широкий спектр та різноманітність існуючих мобільних навчальних ресурсів
дають змогу вибирати програми відповідно до
індивідуальних потреб, інтересів та рівня мовної
підготовки студентів. Практично всі мобільні програми, описані вище, можуть досить ефективно
використовуватися для самостійної роботи.
На наш погляд, практичне застосування
мобільних додатків несе величезний потенціал у
підвищенні ефективності процесу вивчення іноземних мов і здатне значно вдосконалити процес
іншомовної підготовки студентів, відкрити його
нові сторони та перетворити із серйозного трудомісткого процесу на захоплююче заняття.
Практика показує, що вони мають чимало
переваг перед традиційними методами навчання:
інтенсифікація самостійної діяльності, індивідуалізація навчання, підвищення пізнавальної активності та мотивації вчення. Водночас використання
мобільних технологій у процесі навчання сприяє
не тільки збагаченню освітнього процесу, але й
придбанню студентами навичок і вмінь, формування та розвиток яких на основі традиційних
засобів навчання вважається досить трудомістким.
Отже, застосування мобільних технологій в освітньому процесі сприяє вдосконаленню процесу
формування іншомовних умінь та навичок студентів, забезпечує ефективну самостійну роботу,
підвищує мотивацію та пізнавальну активність
студентів, інтерес до предмету, допомагає інтенсифікувати та індивідуалізувати навчання.
Висновки дослідження і перспективи
подальших розвідок. Таким чином, згодом відбуватимуться поступові зміни, особливо у сфері
організації занять і розробки навчальних засобів,
які можна використовувати як для групового, так
й індивідуального навчання, як в аудиторії, так і
віддалено за допомогою Інтернету.
Використання цифрових інструментів змінить
(і зрештою полегшить) організацію викладання та
навчання. Цифрові системи управління адміністративними процесами в закладах вищої освіти, програмне забезпечення для організації та проведення
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іспитів, платформи, що надають методичні та
навчальні матеріали та підтримують навчальні процеси, у майбутньому отримають більше поширення.
Це дасть змогу спростити збір даних про те,
як студенти вивчають іноземну мову, а також
аналіз методик, які використовує викладач.
Майбутні дослідження на тему викладання та
вивчення іноземних мов зможуть спиратися
на ці масиви даних. Зібрані відомості зможуть
використовуватися для створення адаптивних
навчальних матеріалів, які спростять, перш за
все, індивідуальне навчання.
Доступ викладачів та студентів до матеріалів
і можливостей віртуального спілкування, ймовірно, ще більш спроститься, кількість безкоштовних методичних та навчальних матеріалів, а також
мобільних додатків продовжить стрімко зростати.
Роль викладача змінюється, але в жодному разі
не стає зайвою, оскільки студенти все частіше
використовують нові технічні можливості для
спілкування з носіями мови, а також матеріали та
вправи з Інтернету. Навпаки, за таких умов підтримка та консультації викладача стають незамінними, тому що тільки він може направити студента в самостійному навчанні, навчити коректно
використати вищезгадані можливості та надати
допомогу у питаннях змісту та форми.
Для вивчення іноземних мов більше не
потрібна фізична присутність в аудиторії. Крім
того, навчання має безліч форм взаємодії. Водночас фізична присутність та робота викладача й
студентів – це лише одна з можливих форм занять,
а віддалена робота он-лайн – інша. Різні види взаємодії необхідно застосовувати залежно від цілей
викладання та навчання. Можливо, більш продуктивним виявиться саме змішаний тип навчання,
за якого різноманітні методичні підходи та дидактичні рішення пов’язані один з одним на різних
рівнях вивчення іноземної мови та визначають
форму її викладання.
Сучасні цифрові технології здатні підсилити
будь-які підходи та методи навчання іноземних
мов. Тому цифровізацію можна з однаковим успіхом використовувати як для створення нових, так і
для вдосконалення наявних методичних підходів.
Отже, основними питаннями у виборі викладачем digital-методик є такі: що застосовувати,
як застосовувати та, найголовніше, навіщо застосовувати той чи інший ресурс. Необхідно, перш
за все, визначитися з основними цілями самого
заняття, а відтак і застосуванням комп’ютерних
інновацій. Потім необхідно вже ставити питання,
який ресурс задіяти для найбільш ефективного
досягнення поставлених цілей і завдань, і, наре-
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шті, як функціонує обраний засіб навчання.
Детальне усвідомлення вищезазначених питань
може значно збільшити залученість студентів до

освітнього процесу та розвиток у них навичок та
умінь, необхідних для успішної реалізації майбутньої професійної діяльності.
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МОТИВ СТРАЖДАННЯ ЯК СПОКУТА ПРОВИНИ
В ПОВІСТІ І. БАГРЯНОГО «ОГНЕННЕ КОЛО»
Статтю присвячено феномену страждання як провідному мотиву повісті І. Багряного «Огненне коло». Звертання до біблійних тем та образів, органічне поєднання них з тканиною художнього твору – це провідна риса
творчого доробку письменника. Аналіз попередніх критичних досліджень дають можливість зробити висновок,
що повертання до християнської тематики не є самоціллю автора, але є тим важелем, за допомогою якого
митець конструює свій власний образно-мистецький світ та висловлює власну авторську та громадянську позицію щодо болючих подій сьогодення. Шлях головного героя повісті розглядається як месіанство, як наслідування
долі Христа. Але в більш широкому контексті він розглядається як очищення та поступове відродження всієї
української нації.
У статті робиться спроба проаналізувати мотив страждання на образному, композиційному, та ідейнохудожньому рівні. На образному рівні мотив мучеництва подається через низку подвійних метафоричних символів: кінь із перебитим хребтом – людина з перебитим хребтом; образ Мадонни з мертвим дитям – понівечена
статуя Божої Матері біля зруйнованого селища; молитва селян, що ховаються від ворожої артилерії у церкві –
молитва воїнів на полі брані. На композиційному рівні вищезазначена категорія має тенденцію до розширення
всупереч сюжетній лінії, яка, навпаки, має тенденцію до звуження географічного простору. На художньому рівні
мотив страждання передається за допомогою снів, які мають досить різноманітну функцію: сон – предтеча,
сон – марення, сон – прозріння, сон – порятунок.
Наприкінці розвідки робиться висновок, що страждання як спокута провини розглядається автором повісті «Огненне коло» в дуже широкому контексті: провина окремого військового підрозділу, провина військової
загарбницької стратегії, провина нації за роки бездуховності та наслідування неправдивих ідеалів. Але й у цьому
полягає основний життєстверджуючий пафос твору, усвідомлення провини і буття жертви не скасовує внутрішній потенціал людини, навпаки, активізує найкращі сили її натури, розкриває її творче, альтруїстичне,
божественне покликання.
Ключові слова: архетип, страдництво, жертовність, наслідування Христа, «нова релігійність».
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THE MOTIVE OF SUFFERING AS AN ATONEMENT OF GUILT
IN THE STORY I. BAGRYANY “CIRCLE OF FIRE”
The article is devoted to the phenomenon of suffering as a leading topic of the I. Bagryany’s novel “Circle of Fire”.
Address to the biblical themes and characters, organic combination them with fabric artwork is the leading line of the
creative work of writer. Analysis of previous critical researches give an opportunity to draw conclusion, that a return to
the Christian subjects is not an end in itself of author, but is a that lever by means of that an artist construct his own world
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and expounds own authorial and civil position. The way of protagonist of story is examined as a mechanism, as emulating
the fate of Christ. But in wider context he is examined as a cleaning and gradual revival of all Ukrainian nation.
An attempt to analyze reason of suffering on vivid, composition is done in the article, and ideological and artistic
level. At vivid level reason of martyrdom is given through the row of double metaphorical symbols: a horse with an
overturned backbone is a man with an overturned backbone; image of Madonna with a dead child is the maimed statue of
Divine Mother near the destroyed settlement; prayer of peasants that hide from a hostile artillery in a church is a prayer
of warriors on the field undertaking. At the composition level the above-mentioned category has a tendency to expansion
despite a storyline that, opposite, has a tendency to narrowing of geographic space. At artistic level reason of suffering
is passed by means of dreams that have a various function: a dream is a forerunner, a dream is a delirium, a dream is
recovery of sight, a dream is a rescue.
At the end of the article drawn conclusion, that suffering as expiation of guilt is examined by the author of story
“Circle of Fire” in a very wide context: guilt of a separate military subdivision, guilt of aggressive military strategy, guilt
of nation for years of spirituality and following untruthful ideals. But, and here in the basic life-asserting fervor of work,
realization of guilt and existence of victim consists doesn’t abolish internal potential of man, opposite, activates the best
forces of his nature, exposes the creative, altruism, divine calling of man.
Key words: archetype, martyrdom, sacrifice, emulating Christ, “new religions”.

Постановка проблеми. Постать І. Багряного,
талановитого прозаїка, поета, літературознавця,
громадського діяча, вже давно ввійшла до когорти
видатних українських митців, справжніх майстрів
художнього слова. У своїх творах письменник
порушував теми, які залишаються актуальними
для нашого сьогодення і постають як універсальні
категорії буття людської цивілізації: духовне становлення людини, відповідальність особистості
за власні вчинки, власну долю, автентичність
людського існування взагалі, тему зради, кохання,
тему вибурювання національної ідеї та національного відродження.
Повість «Огненне коло», яка побачила світ
у 1953 році, присвячена дуже болісній і неоднозначній темі в українській історії: темі героїчної
боротьби і трагічної поразки дивізії «Галичина»
під Бродами під час Другої світової війни. Автор
намагається висвітлити жертовний шлях українців у Другій світовій війні, розібратися в обставинах, які призвели до трагічної поразки ідеї
національного відродження. Події, що розгортаються на сторінках повісті, дуже тісно переплітаються з подіями, які зараз відбуваються на сході
нашої країни. Ця кореляція обумовлює актуальність дослідження творчого доробку письменника на цю тему.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
На фоні дуже багатої критичної спадщини творів робіт, присвячених саме повісті «Вогненне
коло», досить небагато. Співвідношення історикопубліцистичного та художнього пластів твору
досліджували О. Шапошникова, О. Сергієнко,
А. Юриняк (Сергієнко, 2005; Шапошникова, 2013;
Юриняк, 1954). В. Василюк наголошує на тому,
що особливістю багрянівських творів, зокрема
повісті «Огненне коло», є автобіографізм, який
дає змогу поєднати «…життєву правду, сторінки
чи фрагменти біографії у літературний твір згідно
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свого стилю й поетики. При цьому письменник
створює свій власний сюжетний час, майстерно
абстрагуючись як від себе колишнього, так і від
себе теперішнього» (Василюк, 2003: 28).
І. Богданова, В. Просалова, О. Слоновська
досліджували християнську символіку повісті. Були виявлені та розглянуті біблійні мотиви
любові, зради, братовбивства, за допомогою яких
письменник відтворює сутність тоталітарного
режиму та малює образ людини, що намагається
у цих нелюдських умова зберегти людяність,
шляхетність та непохитну силу духу. Повернення до християнської складової – це не «переспів, а тільки використання біблійного сюжету
з багатьма його міфологемами для створення
художнього тексту, міфопоетична парадигма
якого – можливість і необхідність досягнення
державності – мала стати кодом програми на
майбутнє не для юдейського, а для українського
народу» (Слоновська, 2007: 61).
О. Тарнавський розглядає повість під кутом
поразки не тільки і не стільки поразки дивізії українських вояків під час війни. Це, перш за все, руйнація української самобутності та ідентичності,
це «національна трагедія, де на фронті стали один
проти одного українські люди, став брат проти
брата, захищаючи – і з однієї, і з другої сторони –
чужі інтереси» (Тарнавський, 1999: 368).
М. Сподарець зупинявся на екзистенціальній
складовій твору, яка імпліцитно присутня в повісті у вигляді питань:
– що тримає людину на цьому світі, де вона
черпає сили до життя?
– чи варто шукати Бога у всесвіті та у самому
собі? (Сподарець, 1998: 73).
Дослідник доходить висновку, що віра
в Людину, в незламну гордість людської особистості допомагає головному герою не тільки
вижити, але й рухатися проти вселенського самуму.
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Мета статті – 1) розглянути мотив страждання
повісті І. Багряного «Огненне коло» на сюжетному, композиційному та художньому рівні;
2) довести, що цей мотив є потужною складовою образно-мистецького бачення світу та
висловлювання авторської позиції письменника.
Виклад основного матеріалу. Страждання
є провідним мотивом твору. Ним просякнута,
кожна мить, кожен рух дії у повісті, тому що
боротьба, яку ведуть хлопці дивізії «Галичина»,
вочевидь безперспективна і приречена на поразку.
Спостерігаючи за веремією подій, ми маємо змогу
відокремити такі різновиди архетипу мучеництва:
фізіологічне страждання, метафізичне страждання, муки вибору та відповідальності за цей
вибір, екзистенціальне страждання.
Одним із символів фізичного страждання у
творі є коні. Коні в повісті поряд із головними особами є повноцінними дієвими персонажами. Вони
виконують суто утилітарну функцію (тягнуть
гармати, перевозять поранених, зарядні скрині,
обози); є частиною природного ландшафту; також
є центральним персонажем апокаліптичної картини руйнації божественного устрою всесвіту.
Образ коня з перебитим хребтом набуває суто
метафоричного значення, він уособлює непідкорену та неприборкану жагу до життя, яка є такою
природною для будь-якої живої істоти, і якої ця
істота позбавлена у кривавому коловороті знищення і руйнації. «З тих коротких хвилин один
кадр врізався Петрові в мозок: це кінь з їхньої
батареї, що йому перебило кряж, – він несамовито
іржав і біг на двох передніх ногах, власне, намагався бігти, високо задерши морду з закривавленими ніздрями та очима, повними жаху, й тягнучи
перебитий зад; він швидко бив копитами, трусився увесь, як у лихоманці, й ржав комусь навздогін, ніби доганяв своїх товаришів…» (Багряний,
1996: 266). Для підсилення ефекту автор ще
двічі звертається до цього образу. Це маленька
селянська конячка гнідої масті, тяжко поранена в
груди, яку намагаються врятувати селянські діти,
та людина з перебитим хребтом, що її побачив
Петро після останнього бою, у якому загинули
майже всі його побратими. «А один здалеку, боячись, що його не помітять, високо підняв голову,
звівся на руки і повз тягнучи перебиті стегна за
собою, повз швидко й кричав щось нечленоподільне… Петро глянув й стрепенувся увесь, мов
ударений струмом: «Знов той кінь! З перебитим
хребтом! Біжить на передніх ногах, і не може, й
ірже жадібно, тоскно!...» (Багряний, 1996: 334).
Страждання скаліченої та приреченої на смерть
живої істоти переходить до людини, яка прямо чи
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опосередковано ініціювала цю веремію подій, і
тому зараз на власній шкурі має відчути наслідки
руйнації всесвіту.
Страждання живої істоти корелює із стражданням природи, яка у творі виступає самодостатнім дієвим персонажем. Божественна, гармонійна сутність її постає як антитеза жорстокості
і деградації людства. «А навколо пишалися стиглим збіжжям поля – вклонялися налитим колосом жита й пшениці, доцвітали гречки… І навіть
не вірилося, що всі ті замріяні пагорби, й гайки,
й лісочки обсаджено артилерією, побито кулеметними й мінометними гніздами, а попід квітучими
ланами гречки земля здовбана ровами й окопами,
а найбільше все те здовбане бомбами й гарматнями й засіяне залізом…» (Багряний, 1996: 293).
Трагізм ситуації поглиблюється ще й тим,
що солдати дивізії опиняються між двох ворожих сил, одна з яких стала уособленням Заходу,
а інша – Сходу. Але письменник по-різному презентує ці дві сили. Німецьких вояків, які спочатку
очолювали дивізію, а потім ганебно кинули її
напризволяще, автор малює в іронічно-сатиричній
тональності. Він розвінчує міф про непохитність,
нездоланність та «надлюдяність» так званої арійської раси. У повісті ми бачимо низку персонажів,
які уособлюють боягузтво, зрадництво, нехтування
своїми обов’язками, пихатість, панікерство. Щоб
підсилити ефект жалюгідності, неспроможності
німецьких вояків, І. Багряний майстерно використовує художньо-публіцистичний прийом «чужорідного слова». Він калькує українськими літерами найбільш уживані німецькі пропагандистські
гасла, міняє в них слова місцями, використовує їх у
двозначних ситуаціях, тим самим принижуючи та
нівелюючи їх початкове образно-змістовне навантаження («Гайль зіг», «Пст! Файнд гирт міт!», «Зіг
одер тод!», «Редер мюссен роллен!»). Побратим
Петра Роман Пелех відкрито і відверто знущається
з прихильності німців до плакатної агітації і тим
самим підсилює відчуття близької та неминучої
поразки «будівників нової Європи». Але якщо
ворог із Заходу має персоніфіковане зображення,
то ворог зі Сходу позбавлений в повісті будь-якого
обличчя взагалі. Ми не бачимо на сторінках твору
жодного представника тієї ворожої сили. Для її
опису Багряний вдається до вказівного займенника: «Той зі сходу виявився хитріший, і сильніший, і спритніший – він післав до бою волею
й неволею все, що мав у своєму розпорядженні,
все, що тільки міг післати на смерть» (Багряний,
1996: 248). Використання займенника «той» вказує на потойбічну, нелюдяну, небожественну природу сили, з якою доводиться мати справу омрія-

77

Мовознавство. Лiтературознавство
ним, шляхетним юнакам із дивізії «Галичина». Її
нищівна, руйнівна сутність виходить за межі людської свідомості, вона несумісна із самим поняттям життя, і людська свідомість не витримувала
цього навалу вогню та металу. Люди божеволіли,
втрачали свідомість. «Не один того дня збожеволів.
Не один того дня сам застрілився, або тяжкопоранений бувши й не убачивши рятунку, а ворогові здаватися не бажаючи, або від психічної перенаснаги,
не в силі цього перенести» (Багряний, 1996: 269).
Чи можна протистояти цьому балу, який править
Сатана? Кирило Діброва, стоячи навколішки біля
Петра у рові, шепотів молитви, яких він ніколи
не знав і не вчив. Але це не зовнішньо-обрядова
справа, це органічна потреба людської душі, яка
шукає захисту, порятунку і виходу із безвихіддя.
Більшовизм позбавив людину Бога, але не знищів
тяжіння до божественного як до вищого прояву
духовності, людяності, милосердя. «Автор бачить
шлях зростання своїх персонажів саме через
повернення до конкретних духовних, культурних і національних коренів», – вважає О. Тарнавський (Тарнавський, 1999: 209). І одним із таких
коренів, безумовно, виступає релігія як найвищий
прояв духовності. Таким чином, на метафізичному
рівні страждання виступає у творі як знищення
Бога, як попрання божественного устрою всесвіту.
Але страждання тілесні ніщо порівняно зі
стражданнями духовними, через які проходить
головний герой повісті Петро Сміян. Низка
дослідників звертають увагу на те, що Багряний
як представник неоромантичної когорти українським митців не дуже переймається реалістичністю і правдоподібністю дієвої сторони своїх
творів. Головний герой повісті проходить через
низку подій, які пересічна людина витримати
не в змозі. Це зрада командира дивізії генерала
Фрайтага, бій під Білим Каменем, коли дивізію
було знищено і пошматовано на окремі хаотичні
угрупування, невдала спроба прорвати оточення,
остаточна втрата побратимів, вбивство найкращого друга, знищення дівочого екіпажу ворожого
танку, серед яких опинилася кохана дівчина Ата,
і нарешті тотальна всеохоплююча самотність.
Автор ніби перевіряє головного героя на стійкість, ніби шукає межу, за якої людина не витримає, втратить людяність, обернеться на тварину.
Захисною реакцією Петра на нервове і фізичне
перенапруження виступає сон. М. Балаклицький
стверджує, що «сни багрянівських героїв є психологічними, оскільки перш за все сприяють розкриттю внутрішнього світу протагоніста» (Балаклицький, 2005: 87). Але, на нашу думку, функція
снів у творі значно ширша за своєю тематикою,
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функцією та ідейно-художнім навантаженням.
Сон Петра на початку твору – це експозиція, і введення до основних подій, і усвідомлення неминучої поразки та жертовності їхньої місії (вбита
жінка-Мадонна з убитим немовлятком), і визволення від тягаря втоми та запаморочення. Видіння Мадонни перекликається з видінням рідної
хати та мертвою Атою з дитиною на грудях, що
ще більше підсилює відчуття неминучої поразки,
безперспективності всієї воєнної кампанії. Утретє
Петро зустрічається з Божою Матір’ю, яка мала б
стояти на шляху перед селом, але лежала повалена
з постаменту ворожим вибухом. Петро та його
найкращий друг Роман здригаються «від маківки
до п’ят» від цієї картини, але здригаються з різних причин. Для Роману це була символіка їхньої
Вітчизни, сплюндрованої та кинутої напризволяще, але для Петра ця картина несе зовсім інше
навантаження. Для нього це був не абстрактний
символ, а реальна людина, кохана дівчина Ата, яку
напередодні він бачив уві сні в образі Мадонни.
Коло замкнулося: руйнація географічного об’єкту
(селище) – руйнація духовності, панування безбожжя – руйнація української державності – руйнація найдорожчого, найінтимнішого, що є в кожної людини (сон – предтеча Петра та вбивство
Ати наприкінці твору). У повісті Петро та Роман
намагаються знайти вихід із безвиході, вони рухаються у напрямку, протилежному руху двох ворожих армій. І підтримує їх у цьому страдницькому
шляху жіноче начало, але це не матері, це кохані
жінки. Для Романа – це лист його коханої дівчини,
а для Петра – туга за неможливим щастям, втіленим в образі Ати. М. Семенихін та О. Слоновська
бачать у заміщенні жіночого ідеалу матері дружиною та коханою жінкою ознаку зрілості Багряного
як письменника та української літератури загалом
(Семеніхін, 2001; Слоновська, 2007).
За спостереженням П. Тиллиха, якщо помирає Бог, то «померла й уся система цінностей і
смислів, всередині якої жила людина… Це веде
людину або до нігілізму, або до мужності, що
приймає небуття на себе» (Тиллих, 1995: 101).
Бог помер, чи померла людина? Чи знищено її
морально та фізично? Ні, наголошує письменник,
чашу страждань ще не випито до дна. І він веде
Петра тернистим шляхом до його власної Голгофи.
На цьому шляху Петро втрачає всіх побратимів,
він змушений протягом тривалого часу спостерігати за мученицькою агонією найкращого друга,
який благає Петра пристрелити його, щоб позбавити пекельних мук. Петро усіляко намагається
уникнути цієї страшної відповідальності, він неодноразово звертається до Бога (Боже! Ах, Боже!
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Як це все страшно!), але Бог сліпий і глухий до
людського страждання. Мотив страждання трансформується в мотив розп’яття, спокути за гріхи:
«Так… Прокленуть… І відмежуються від нас…
І скажуть… будуть кричати: розпни, розпни їх!
І мертвих розпни!! (павза) І власний, рідний кат
розпне, а власний наш хитрий з біса Пилат умиє
руки… Умиє…. Від нас, від тисяч нас і від матерів,
що породили нас…» (Багряний, 1996: 342). Власний народ прокляне і розіпне їх за те, що не змогли врятувати їх від ворога, прирекли на рабську
покірність та поступове знищення. Цей мотив
«гріховності» молодого покоління перекликається зі словами старенької бабусі, яка рятувалася
у сільській церковиці від нальоту авіації: «Побачивши вояків, бабуся скинулася вся, простягла
руки до них і видихнула із самого серця в нестямі:
– Дітки! Ой, де ж ви барилися, що й не захистили нас… Дітки!» (Багряний, 1996: 312).
Але ж у чому полягає причина такої нищівної поразки дивізії «Галичина» зокрема та української державності в цілому? Роман, побратим
Петра Сміяна, бачить її джерела в надмірному
романтизмі вірних синів України, у наслідуванні
національного ідеалу, тоді як ворог цього ідеалу
позбавлений, але має найсучаснішу та наймогутнішу зброю. Таке шанобливе світовідчуття, таке
глибоко моральне, шляхетне ставлення до світу,
навіть до ворогів є, на думку Багряного, провідною рисою української нації. Велика жертовна
місія українського народу полягає передусім у
протидії більшовицькій агресії, але ця протидія
є тільки і не стільки войовнича, скільки духовна.
І Петро Сміян усвідомлює своє велике покликання, свою велику відповідальність за хід історії.
Він сприймає себе як лідера, як провідника національної ідеї. «Нас переможено, але це не є правда.
Нас вбито. Нас вимордувано. Нас витолочено, це
так. Але нас не переможено. Бо ми не здались. Ми
не здалися ворогові й не піднесли руки догори»
(Багряний, 1996: 296).
Духовність на перших порах програє бездуховності, але людину не вбито, якщо не заплямована, не пошматована скарбниця її душі. Межова
ситуація, шлях страждань стає тим лакмусовим
папірцем, який дає змогу виявити найвеличніше
та найогидніше у людині, поділити людей на
нащадків Бога та сатанинських перевертнів.
Розглядати такий страдницький шлях Петра
ми маємо в межах концепції «нової релігії» Івана
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Багряного. В умовах панування диктатури та тоталітарної системи, в умовах царин бездуховності
та тваринних інстинктів, в умовах, коли «Бог
помер», традиційна мораль відкидається, і мірилом цінностей виступає не
бог, не релігійні
догмати, а людина. «У сфері «нової релігійності»
ідеалом виступає не всесильний Бог, а людинаХристос, яка допомагає нам не завдяки своєму
всесиллю, а завдяки своїй слабкості, своїм стражданням. <…> Для Христа це єдиний спосіб залишитися в людському існуванні. Саме страждання
вважається сенсом життя, людським призначенням» (Семеніхін, 2001: 183). Петро виповнив своє
призначення до кінця. Він не зміг розірвати вогненне коло ворожого оточення, але розірвав коло
страждань для свого друга та власним прикладом
ствердив тезу про те, що «Людина – це найвеличніша з усіх істот». (Коцарев, 2018).
Висновки. Наша розвідка дає змогу зробити
такі висновки:
1) біблійні образи, теми, категорії для І. Багряного завжди були засобом для осмислення тих
великих випробувань, які випали на долю українського народу на початку ХХ століття;
2) мотив страждання є тією універсальною
категорією, яка допомагає І. Багряному висвітлити призначення української нації взагалі та
велич окремої людини;
3) на сюжетному рівні страждання є всеохоплюючою домінантою, що допомагає створити
дуже реалістичну картину трагічної поразки дивізії СС «Галичина» під Бродами;
4) на композиційному рівні вищезазначений
мотив має тенденцію до розширення всупереч
вогненному колу, яке географічно звужує свої
межі. Аналіз композиційних особливостей повісти дав змогу виявити такі різновиди страдництва: фізичне страждання, метафізичне страждання, моральне страждання, страждання вибору
та відповідальності за цей вибір (вбивство найкращого друга), страждання-усвідомлення своєї
долі та свого великого покликання;
5) на художньому рівні розглянута категорія
з’являється у низці метафоричних символів, які
уособлюють: страждання конкретної людини у
безвихідній ситуації, страждання військового підрозділу, приреченого на знищення; страждання
цілого народу в тортурах більшовицької неволі;
абсурдність та неприродність розв’язання будьякого конфлікту воєнними засобами.
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ІНВЕКТИВНА ЛЕКСИКА В КОНФЛІКТНОМУ МОВЛЕННІ
(НА МАТЕРІАЛІ ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ)
Актуальність дослідження зумовлена інтересом сучасної лінгвістики до мовленнєвої поведінки особистості,
реалізації нею комунікативних намірів. Мета статті – визначення особливостей функціонування інвективної
лексики в конфліктному мовленні. Матеріалом для дослідження є ті мовленнєві акти українського політичного
дискурсу, які можна назвати конфліктними текстами. У статті уточнено поняття образи, розглянуто компоненти комунікативного акту образи. Наділення адресата образи негативною характеристикою є провідною
ознакою відповідного комунікативного акту (комунікативної тактики). Конфліктне мовлення у політичному
дискурсі має свої особливості. Публічність дискурсу підсилює ефективність образи: негативна характеристика
корегує суспільне уявлення про об’єкт образи незалежно від того, відповідає вона дійсності чи ні, і ставить під
загрозу честь і гідність адресата.
Негативна оцінка опонента може бути вербалізована за допомогою пейоративів, зоонімів, обсценізмів, жаргонізмів, вульгаризмів тощо. У комунікативному акті образи ці групи лексики виконують інвективну функцію –
реалізують намір образити чи принизити адресата. Умовно їх можна поділити на власне інвективи (образливий
відтінок значення закладений первісно) та контекстуальні інвективи (образливе забарвлення отримують лише
в контексті).
Аналіз фрагментів висловлювань засвідчив, що в конфліктній комунікації мовці поширюють про політичних опонентів інформацію негативного характеру. Інформацію, що є фактичним твердженням, перевірено на
достовірність. В оцінних судженнях негативну оцінку дій чи особистості адресата часто висловлено у непристойній формі за допомогою інвективної лексики. У досліджених фрагментах конфліктного мовлення, окрім
образи, реалізовано тактики ствердження і погрози. Вивчення засобів реалізації деструктивних комунікативних
намірів й надалі залишатиметься одним з перспективних завдань сучасної лінгвістики.
Ключові слова: інвективна лексика, конфліктне мовлення, політичний дискурс, образа, негативна оцінка.
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INVECTIVE VOCABULARY IN CONFLICT SPEECH
(ON THE MATERIAL OF POLITICAL DISCOURSE)
The relevance of the study is due to the interest of modern linguistics to the speech of ordinary person and realization
of communicative intentions. The aim of the article is to determine the features of invective vocabulary in conflict speech.
The material for the research are speech acts of the Ukrainian political discourse, which can be defined as conflict speech.
The article clarifies the concept of insult, considers the components of the communicative act of insult. Attribution of a
negative characteristic to the addressee of insult is the main feature of the act of insult (communication tactics). Conflict
speech in political discourse has its own characteristics. Public discourse enhances the effectiveness of the insult: the
negative characteristic corrects the public perception of the object of the insult regardless of whether it is true or not, and
endangers the honor and dignity of the addressee.
Negative assessment of the opponent could be verbalized with pejoratives, zoonyms, obscenisms, jargon, vulgarisms,
etc. In the communicative act of insults, these groups of vocabulary perform an invective function to realize the intention
to insult or humiliate the addressee. They can be divided into actual invectives (offensive shade of meaning has been
already in the word) and contextual invectives (offensive shade of meaning is obtained only in context).
Analysis of fragments of statements showed that in conflict communication, speakers disseminate negative information
about political opponents. The information that is a factual statement is verified for authenticity. In evaluative statements,
negative assessment of the actions or personality of the addressee are often expressed in an obscene manner using
invective vocabulary. In addition to insults, the tactics of assertion and threat are implemented in the analyzed fragments
of conflict speech. Researching of means of realization of destructive communicative intentions will continue to be one of
the important directions of modern linguistics.
Key words: political discourse, invective vocabulary, conflict speech, insult, negative assessment.
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Постановка проблеми. Як відомо, кожний
комунікативний акт має мету, яка обумовлює ситуацію спілкування, а також вербальні і невербальні
засоби, якими послуговуються мовці. Дослідження конфліктного тексту не буде повноцінним
без контексту. Цим контекстом є ставлення осіб,
що конфліктують, одне до одного та до ситуації.
На мовленнєвий акт конфлікту впливає багато
чинників – соціокультурних, екстралінгвістичних та комунікативно-прагматичних. Процес
комунікації з урахуванням цих чинників і його
результат у вигляді фіксованого тексту можна
об’єднати терміном конфліктний дискурс (конфліктне мовлення). До структури конфліктного
дискурсу входять комунікативні акти, в яких відбувається незбіг інтересів, думок, комунікативних
намірів мовців. Учасники спілкування по-різному
розуміють або оцінюють ситуацію, їхня конфронтація призводить до виникнення антипатії.
В основі конфліктного дискурсу – різноспрямована інтеракція: кожен із комунікантів свідомо
діє на шкоду мовцю-опоненту, виражаючи свої
дії відповідними вербальними і невербальними
засобами (Войцехівська, 2014: 323). Якщо засоби
вербалізації конфлікту є деструктивними, йдеться
про комунікативний акт образи або ж, на думку
І. Шахновської, комунікативну тактику образи
(Шахновська, 2007: 403).
Аналіз досліджень. З погляду семантики
комунікативний акт образи має кілька компонентів. Адресат образи наділяється негативною
характеристикою незалежно від того, відповідає
вона дійсності чи ні. Ця особливість вказує на схожість комунікативного акту образи з актом ствердження. Їхня відмінність полягає у тому, що в акті
образи негативна характеристика не просто адресована співрозмовнику, а й повідомляється третім
особам, тобто ставить під загрозу честь і гідність
адресата. Образа, як і комунікативний акт заклику,
передбачає реакцію опонента, а її відсутність
інтерпретується як слабкість. Таким чином мовець
намагається принизити гідність адресата, утверджуючи свій суспільний статус або власну гідність.
Іншим важливим аспектом є форма вербалізації негативної оцінки. У постанові «Про судову
практику у справах про захист гідності та честі
фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи» відсутнє тлумачення терміну образа та її маркерів, натомість йдеться про
«порушення особистих немайнових прав особи»
(Про судову практику, 2009), якими є честь, гідність і ділова репутація. Повсякденне розуміння
поняття образа передбачає, що негативну оцінку
виражено в непристойній формі. В Академічному
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тлумачному словнику знаходимо таке визначення:
«Образа – зневажливе висловлювання, негарний
вчинок і т. ін., що спрямовані проти кого-небудь і
викликають у нього почуття гіркоти, душевного
болю» (Академічний тлумачний словник української мови). У семантиці лексеми образа відсутній компонент «непристойна форма». Отже,
непристойна форма є не визначальним маркером
для кваліфікації комунікативного акту як образи,
а факультативним, якщо цю «непристойність»
вдасться довести (критерії визначення нормативності / ненормативності лексем належать до
царини лінгвістики і прагматики, тому не прописані в законодавстві).
Подібну думку зустрічаємо в роботі «Понятие чести и достоинства, оскорбления и ненормативности в текстах права и средств массовой
информации»: «Поняття образи не передбачає
лише вживання непристойної форми: воно завжди
спрямоване до конкретної особи» (Понятие чести
и достоинства, 2004: 29). Автори також наголошують, що варто «розрізняти інвективну лексику
та неінвективну лексику, тобто таку, яка реалізує
намір образити чи принизити адресата, і ту, яка
є експресивною (наявна негативна оцінка і/або
емоційно-експресивний компонент), але такого
наміру не містить» (Понятие чести и достоинства,
2004: 29). Тобто можна говорити про використання
негативно-оцінної лексики в комунікативному акті
образи (матиме інвективну функцію) та інших мовленнєвих актах (не матиме інвективної функції).
Мета статті – визначення особливостей функціонування інвективної лексики в конфліктному
мовленні. Матеріалом для дослідження є український політичний дискурс, а саме ті мовленнєві
акти, які можна назвати конфліктними текстами.
Виклад основного матеріалу. Інвективами є
пейоративні емоційно-оцінні одиниці, що є засобом вербальної агресії, а також будь-які інші негативно-забарвлені мовні одиниці, що навмисно
ображають співрозмовника.
Використання інвектив є точкою початку конфлікту, адже в них закладено певну комунікативну
перспективу. Образа, висловлена вербально,
передбачає реакцію опонента, а її відсутність
інтерпретується як слабкість. Таким чином мовець
намагається принизити гідність адресата, утверджуючи свій суспільний статус або власну гідність.
Конфліктна інтеракція завжди супроводжується емоціями, тому конфлікт часто оформлюється засобами інвективи. Учасники конфлікту
потрапляють в «зачароване коло»: емоції, вербально виражені за допомогою інвектив, часто
викликають конфлікти, а ті своєю чергою – емоції.
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Скляр О. Інвективна лексика в конфліктному мовленні (на матеріалі політичного дискурсу)
Коли йдеться про інвективну лексику, умовно
можна визначити 2 типи одиниць:
1) слова і вирази, в яких інвективний (образливий) відтінок значення закладений первісно
(власне інвектива)
2) контекстуальні інвективні мовні засоби, що
отримують образливе, лайливе забарвлення лише
в контексті.
Способи вербального вираження інвектив різноманітні. У ролі інвектив можуть вживатися пейоративи, зооніми, обсценізми, жаргонізми, вульгаризми, а також інші слова в образливому значенні.
Постанова «Про судову практику у справах про
захист гідності та честі фізичної особи, а також
ділової репутації фізичної та юридичної особи»
(Про судову практику, 2009) не містить чіткого
алгоритму встановлення факту зазіхання на честь,
гідність і ділову репутацію. Орієнтовні питання,
які допомагають роботі лінгвіста-експерта, зазначені в «Науково-методичних рекомендаціях
з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» (Науковометодичні рекомендації, 1998). Вони дають змогу
визначити загальну спрямованість тексту, встановити зміст понять, лексичне значення слів і
словосполучень, їх стилістичну забарвленість,
смислове навантаження і характер інформації, що
міститься в тексті.
Досліджуючи політичний дискурс, маємо
з’ясувати такі питання:
1. Чи є ознаки підтекстового (або двоякого)
тлумачення слів та висловлювань в усному мовленні досліджуваної особи?
2. Чи містяться в мовленні досліджуваної
особи публічні заклики (висловлювання) до певних дій (вказати, яких саме)?
3. Чи міститься в мовленні особи інформація
позитивного або негативного характеру щодо певної фізичної або юридичної особи?
4. Чи є висловлювання особи фактичним твердженням або оціночним судженням?
Першим фрагментом, обраним для дослідження, є відеозвернення Олега Ляшка на своїй
сторінці в соціальній мережі «Фейсбук» (3).
О. Ляшко обурений тим, що в багатьох округах Центральна виборча комісія не оголосила
результати виборів вчасно, і пояснює уточнення
протоколів тим, що «…насправді переписують
потрібні собі цифри партії влади і ті, хто контролює виборчі комісії». Автор звернення порівнює
місцеві вибори з «…виборами при Януковичі, коли
малювали результати, фальшували, підкуповували». Також становлять інтерес для дослідження
уривки: «…Крадуть результати по всій країні і
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організовує це нинішня влада»; «…Тому що ви імпотенти. Брехливі, нікчемні імпотенти, які крадуть
в українців їхнє право обирати собі владу. Вам це
боком вилізе. Чуєте, «зелені»? Я вас про це попередив. І не кажіть, що ми вас не попереджали».
Словосполучення «переписують потрібні собі
цифри» у першому уривку й «крадуть результати» у третьому вжиті у значенні «фальсифікація результатів виборів». Лексема фальсифікація означає «підроблення чого-небудь; умисне
викривлення або неправильне тлумачення тих чи
інших явищ, подій, фактів». Ці висловлювання
О. Ляшка є фактичними твердженням, а не оцінними судженнями, адже можуть бути перевірені.
Їх комунікативною метою є ствердження інформації і звинувачення. У підробленні результатів
звинувачені «партії влади і ті, хто контролюють виборчі комісії» (перший уривок), «нинішню
владу» (третій уривок), тобто фрази містять інформацію негативного характеру щодо певних фізичних та юридичних осіб, яка може зашкодити їхній
діловій репутації. Мовець не надав доказів на підтвердження своїх слів. З огляду на те, що О. Ляшко
не називав прізвища конкретних осіб, позови у
цій та інших багатьох подібних справах відсутні.
У другому уривку, використовуючи словосполучення «вибори при Януковичу», мовець має на увазі
нечесні вибори, тобто стверджує, що місцеві вибори
були нечесними. Це висловлювання є фактичним твердженням, достовірність якого може бути
встановлення шляхом спеціальних розслідувань.
Розгляньмо значення лексеми імпотент з четвертого уривку. В Академічному тлумачному
словнику зафіксоване значення: «Чоловік, який
хворіє на статеве безсилля» (Академічний тлумачний словник української мови). Контекст уживання лексеми («Брехливі, нікчемні імпотенти,
які крадуть в українців їхнє право обирати собі
владу») вказує на те, що її значення тут розширене й узагальнене. Мовець позначає нею тих, хто
не здатний забезпечити українцям право чесних
виборів. Тобто імпотент у зазначеному фрагменті – «Людина, не здатна до певних дій, яких
від неї очікують». Нейтральне за словниковим
значенням слово тут виконує функцію інвективи.
Отже, комунікативною інтенцією мовця є образа
адресата, а висловлювання – оцінним судженням.
Об’єктом образи є «зелені», яких згадано в уривку,
тобто представники партії «Слуга народу».
Словосполучення «крадуть в українців їхнє
право обирати собі владу» вжите у значенні
«порушують право» і є фактичним твердженням.
Воно містить інформацію негативного характеру і
стосується «зелених».
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Мовознавство. Лiтературознавство
Словосполучення «боком вилізти» є фразеологізмом і має значення «призвести до поганих
наслідків». Воно вжите у формі майбутнього часу
і в контексті уривку може буде потрактоване як
публічна погроза адресату («Чуєте, «зелені»?»).
Фразами «Я вас про це попередив. І не кажіть,
що ми вас не попереджали» мовець вербалізує
свою комунікативну інтенцію. Було виявлено
невідповідність суб’єктів дії («я» у першому
реченні та «ми» у другому). Отже, встановити,
мовець висловлює свою позицію як приватна
особа чи як лідер політичної партії, не видається
можливим. Можна припустити, що О. Ляшко та
його однодумці мають єдину позицію, а таке формулювання має на меті це підкреслити.
Досліджуване відео є неоднозначним за своєю
прагматичною спрямованістю. На основі отриманих відомостей можна зробити висновок, що в
комунікативному акті реалізовано інтенції ствердження, образи і попередження, вербалізованого
як погроза. Висловлювання містить негативну
інформацію щодо певної групи осіб, прізвища
яких не названі, тому навряд чи може бути підставою для судового позову.
Другим фрагментом, обраним для дослідження, є матеріал «Ідіот і шкідник при владі – це
біда» (4). За композицією матеріал є сукупністю
коментарів різних оглядачів щодо однієї події.
Об’єктом аналізу є фраза «Ідіот і шкідник при
владі – це біда», яка є останньою у висловлюванні
другого оглядача. Дослідження матеріалу дає підстави стверджувати, що це речення передає загальну
спрямованість статті і тому було використане як
заголовок. Комунікативною метою фрагментів є
негативна оцінка дій чинного президента України
Володимира Зеленського та Офісу Президента.
Лексема ідіот в українській мови вживається
у двох значеннях, перше з яких – «Людина, хвора
на ідіотизм» (Академічний тлумачний словник
української мови). Перше значення лексеми є
прямим. Вживання лексеми у цьому значенні є
фактичним твердженням. Як відомо, чинний президент не має такого діагнозу, тому виключаємо
ймовірність такого уживання.
Друге значення лексеми є лайливим і має відповідну позначку: «Дурень, недоумкувата людина»
(Академічний тлумачний словник української
мови). Отже, лексему ідіот ужито в переносному
значенні, в якому вона має інвективну функцію.
Лексема шкідник також має 2 значення: «Тварина, комаха, рослина, яка завдає шкоди сільському, лісовому й складському господарству»;
«Людина, яка завдає шкоди, збитків кому-, чомунебудь» (Академічний тлумачний словник україн-
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ської мови). Лексему вжито у значенні «Людина,
яка завдає шкоди, збитків кому-, чому-небудь».
У словосполученні «шкідник при владі» лексема
набуває негативної оцінки.
Висловлювання «Ідіот і шкідник при владі – це
біда» є оцінним судженням, а не фактичним твердженням. Воно містить негативну інформацію
щодо чинного Президента України Володимира
Зеленського. Комунікативною інтенцією цього
висловлювання є образа.
Третім досліджуваним фрагментом є коментар
колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна на інстаграм-сторінці Володимира
Зеленського: «Завдяки вам – Україна чемпіон
світу за смертністю від коронавірусу. Ви неадекват чи просто м*дак?» (Інстаграм-сторінка
Володимира Зеленського).
Розгляньмо прагматичну спрямованість поданого коментаря, умовно поділивши його на
об’єктивне і суб’єктивне, на факти і думки. Фрагмент «Україна чемпіон світу за смертністю від
коронавірусу» – об’єктивне твердження, до якого
додано суб’єктивне судження «завдяки вам».
Об’єктивне твердження може бути перевірене.
Станом на 5 листопада у світі за добу від коронавірусу померли 6 350 людей. В Україні померло
793З людини. За цим показником Україна друга
у світі та друга в Європі. Отже, лексему чемпіон
вжита не зовсім точно, адже «Чемпіон – той, хто
має першість» (Академічний тлумачний словник
української мови). Той, хто займає друге місце –
не чемпіон. Поєднуючи об’єктивне й суб’єктивне
в одній фразі, автор коментаря простежує зв’язок
між діями Президента України Зеленського і
високою смертністю від коронавірусу. Об’єктивно
перевірити такий зв’язок неможливо, тому правових підстав для звинувачення немає.
Варто розглянути семантику лексем з другого
запитання «Ви неадекват чи просто мудак?».
Обидві лексеми є оцінними судженнями. Подане
висловлювання оформлене як запитання, однак
його комунікативною інтенцією є ствердження.
Слово неадекват у словниках марковане як
сленг, скорочення від прикметника неадекватний,
що означає: 1. Який не відповідає чому-небудь
(нормі, вимогам тощо); 1.2. Який поводиться
невідповідно до обставин; 2. Який не збігається
з чим-небудь, позбавлений адекватності; нетотожний (Академічний тлумачний словник української мови). У цьому контексті лексему вжито
у значенні «Позбавлений адекватності».
Визначення лексеми адекватність відсилає до
прикметника адекватний. У словниках лексема
подана зі значенням «цілком відповідний, тотож-
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Скляр О. Інвективна лексика в конфліктному мовленні (на матеріалі політичного дискурсу)
ний». Однак в розмовному мовленні цей прикметний набув ще й інших значень. Він вживається у
словосполученнях адекватна людина, адекватна
поведінка, адекватна самооцінка, адекватне харчування. Тобто йдеться про розширення значення
лексем адекватність, адекватний. В усному мовленні адекватний можемо замінити синонімом
нормальний. На противагу, неадекватний – той,
хто поводить себе дивно, непередбачувано, небезпечно. Отже, слово неадекват можна вважати
інвективою у зазначеному контексті.
Лексема мудак у виданні «Українська мова без
табу» Лесі Ставицької має кілька значень: 1. згрубпрострозм. Наївна, некмітлива людина; 2. згруб.просторозм., лайл. Дурна, тупоголова, нікчемна,
шкідлива людина; 3. Нудна людина; зануда;
4. діал. (бук.) Волоцюга; 5. Статевий орган імпотент. (Ставицька, 2008: 247). Слово мудак ужите
в поданому уривку в другому значенні. Воно є
інвективою, адже має на меті образити адресата
повідомлення. Комунікативною метою висловлювання загалом є образа адресата.

Висновки. Однією з характерних рис конфліктного мовлення є емоційність. Інвективна
лексика є чинником створення і подальшого розгортання конфлікту. Аналіз фрагментів висловлювань засвідчив, що в конфліктній комунікації
мовці поширюють про політичних опонентів
інформацію негативного характеру, поєднуючи фактичні твердження та оцінні судження.
В оцінних судженнях негативну оцінку часто
висловлено у непристойній формі за допомогою інвективної лексики. Використання різних
типів інвектив (власне інвектив та контекстуальних інвектив) є одним із засобів реалізації
комунікативної тактики образи. Інвективна
лексика вербалізує публічну негативну оцінку,
приниження особистості та критику дій адресата. У досліджених фрагментах конфліктного
мовлення, окрім образи, реалізовано тактики
ствердження і погрози. Конфліктне мовлення
в публічному просторі й надалі залишатиметься
в полі наукових зацікавлень мовознавців, психологів, юристів.
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ТЕМА МИСТЕЦТВА ТА ДОЛІ МИТЦЯ У НОВЕЛІ ГАЛИНИ ЖУРБИ «ГІСТЕРІЯ»
У статті досліджено проблематику новелу Галини Журби «Гістерія». В центрі уваги один із представників
богемного світу художник Марко. Письменниця достовірно відтворює світ творчої інтелігенції, до якого сама
належала й добре знала всі його прояви. У процесі дослідження особливу увагу відведено людині, котра творить,
сотні разів обмірковує та змінює свій творчий задум, щось їй вдається, а щось доводиться переробляти. Окремо
відзначено, що авторка привертає увагу читача не лише до його дій та вчинків, але й до внутрішнього світу
художника, його емоційного та психологічного стану в моментах творчого натхнення та повного розчарування.
Відзначено, що для більш повного відтворення образу митця, авторка показує читачам його цілковитий антипод – безпринципного гендляра, готового купувати та продавати все і всіх. Проаналізовано, як Галина Журба
передає креативність, душевні переживання та злети митця Марка й ницість та безпринципність гендляра
Чильського. Художній текст твору націлений перш за все на відтворення емоційного та психологічного стану
головного героя в екстремальні моменти. Письменниця передає біль митця, яким пронизано увесь твір. У відтворенні головних персонажів ключовим є протиставлення душі та грошей. Для ще більшого збурення емоцій
та переживань письменниця показує гру, яка збуджує художника, та демонструє швидкий перебіг таких його
почуттів, як інтуїція, передчуття програшу, повне розчарування і водночас прозріння щодо власної картини, а
тоді ще більшу гіркоту через втрату не лише чудового власного витвору, а й коханої. Біль розлуки з Ганкою підсилено тим фактом, що Чильський вважає її своєю річчю. Зрештою, різнобарв’я передсмертних марень Марка
та його дивні візії в останні хвилини життя – це ще один доказ того, що в новелі поєднано прояви імпресіонізму
з характерними рисами поетики експресіонізму, це свідома деформація картин дійсності, тяжіння до абстрактного загострення емоційності, наявність елементів гротеску та фантастики. Доведено, що Галині Журбі
вдалося літературними засобами майстерно втілити образ представника інтелігенції та передати його розгублено-нервовий стан.
Ключові слова: модернізм, психологізм, імпресіонізм, художник, картина, внутрішній світ.
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THE THEME OF ART AND ARTIST’S FATE
IN HALYNA ZHURBA’S SHORT STORY “HYSTERIA”
This article examines the problems of Galina Zhurba’s short story “Hysteria”. The focus is on one of the representatives
of the bohemian world, the artist Marco. The writer faithfully recreates the world of the creative intelligentsia, to which
she belonged and knew all its manifestations. In the process of research, special attention is paid to a person who creates,
reflects and changes his creative idea hundreds of times, succeeds in something and has to rework something. It is
separately noted that the author draws the reader’s attention not only to his actions and deeds, but also to the inner world
of the artist, his emotional and psychological state in moments of creative inspiration and complete disappointment.
It is stressed that in order to get better reproduction of the artist’s image, the author shows the readers his complete
antipode – an unscrupulous trader, ready to buy and sell everything and everyone. It is analyzed how Halyna Zhurba
conveys the creativity, emotional experiences and ups and downs of the artist Mark and the merchant Chilsky’s meanness
and unprincipledness. The artistic text of the work is aimed primarily at reproducing the emotional and psychological
state of the protagonist in extreme moments. The writer conveys the pain of the artist, which permeates the entire work.
In the reproduction of the main characters, the key point is the opposition of soul and money. In order to get greater
surge of emotions and experiences, the writer shows a game that excites the artist, and demonstrates the rapid flow of his
feelings such as intuition, anticipation of loss, complete disappointment and at the same time insight into his own picture,
and then even greater bitterness over the loss of not only his own wonderful work but also beloved. The pain of parting
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with Hanka is exacerbated by the fact that Chilsky considers her his thing. After all, the variety of Mark’s pre-death
delusions and his strange visions in the last minutes of his life is another proof that the novel combines the manifestations
of Impressionism with the characteristic features of Expressionism poetics; it is conscious deformation of reality pictures,
tendency to abstract emotions aggravation, presence of grotesque and fiction elements. It is proved that Halyna Zhurba
managed to embody the image of a representative of intelligentsia skillfully by literary means and to convey his confused
and nervous state.
Key words: modernism, psychologism, impressionism, artist, painting, inner world.

Постановка проблеми. Для літератури модернізму властиве звернення до тем, пов’язаних із
мистецтвом та долею митців (яскравим прикладом
є проза Ольги Кобилянської та Дарії Віконської).
Саме до такої проблематики звернулась і Г. Журба
в новелі «Гістерія». Дослідник В. Крупка вважає,
«що модерністська манера художнього мислення
властива чи не всім творам письменниці другого десятиліття ХХ століття, її імпресіоністичні
малюнки пейзажної новелістики позначені глибоким психологізмом, лаконічністю і розмитістю і
незакінченістю думки» (Крупка, 2014: 51). Саме
на цей період припадає новела Г. Журби, котра
вперше з’явилась на сторінках «Української хати»
в 1913 році. В. Мацько писав: «…прозу Журба
творила в поетично-ліричній тональності. Життєтворчі начала об’єднують художні форми буття
у відповідну художньо-естетичну модель, синкретичну у своєму становленні: експресіоністичний,
імпресіоністичний і романтично-натуралістичний
стан світу» (Мацько, 2014: 76). Дослідник зауважив, що «за оповідання «Гістерія» Журба одержала свій перший і останній гонорар в «Українській хаті» – 9 рублів» (Мацько, 2014: 69). На те,
що «аналіз поетики ранньої прози Г. Журби переконує у її приналежності до модернізму» вказує
також І. Хоцянівська (Хоцянівська, 2014: 113).
Аналіз досліджень. Творчу спадщину
Г. Журби досліджували Н. Шумило, Н. Мафтин,
А. Гуляк і Н. Науменко, П. Іванишин, В. Мацько,
М. Комариця. С. Денисюк, А. Віннічук, В. Крупка,
І. Руснак, І. Хоцянівська.Хоча чимало науковців
вивчали вже малу прозу Галини Журби – вона все
ж досі залишається маловідомою серед пошанувачів української літератури.
Мета статті – дослідити на прикладі новели
Галини Журби «Гістерія» емоційний та психологічний стан одного з представників світу творчої
інтелігенції художника Марка та долю його твору.
Показати на прикладах поєднання у розгляданому
творі різних літературних стилів.
Виклад основного матеріалу. У новелі «Гістерія» предметом зображення письменниці став
добре відомий їй світ тодішньої творчої інтелігенції. Середовище творчих особистостей, сповнених власних поглядів та внутрішніх переживань, було близьке авторці. С. Денисюк, який
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визначає жанр цього твору як повість, висловив
думку, що раніше достатньо було б самої назви,
щоб звинуватити автора у декадентстві та песимізмі, однак «уважне прочитання новели переконує у тому, що Г. Журба не ставила собі метою
епатувати читача. Її завдання – максимально
показати внутрішній світ людей, яких за теперішньою термінологією можна назвати богемою» (Денисюк, 1998: 143–144). Н. Шумило,
згадуючи вказаний твір Г. Журби, звернула увагу,
що «Гістерія», позначена «підвищеною увагою
до людського «я», демонструє «утвердження
самоцінної особистості, посилення суб’єктивної
позиції автора в зображенні явищ дійсності»
(Шумило, 2003: 257).
Головний герой новели – художник Марко, що
завершує писати картину, яка відображає його
спогади про найкращі моменти особистого життя
в Коринті. Письменниця передає стан творчої
людини, що закінчує роботу над твором, який за
задумом повинен був стати відображенням його
мрії, бо «вклав у нього половину душі, – ні, себе
всього» (Журба, 1913: 4). Проте, як часто трапляється з творчими особистостями, закінчений
витвір не виправдав сподівань митця – побачене
лиш наполовину нагадувало його найзаповітнішу мрію. Окрім того, що художник приділив їй
багато часу, всі свої думки й був «переповнений»
ідеєю своєї картини, його спіткало розчарування
й водночас якесь спустошення. Давній приятель
Марка по університету Жоржик одразу ж розгадує настрій друга, йому вдається угледіти в картині її суть: «Властиво ти гістерик, вліпив там
себе всього. <…> Але це річ чудова, бо в ній єсть
живий біль. Зовсім ще не застиглий, червоний
біль» (Журба, 1913: 5). Але чи бажав сам митець,
щоб цей біль був помічений іншими? На думку
С. Денисюка, «цей живий біль пронизує і весь
твір Г. Журби» (Денисюк, 1998: 144).
У своєму творі письменниця вимальовує
перед читачем представників двох протилежних
сфер діяльності з усіма притаманними їм рисами
характеру – людину творчості Марка і гендляра
Чильського, що органічно не переносять один
одного: «Були у всіх відносинах людьми з антиподів, обидва не любились і почували це взаємно»
(Журба, 1913: 4). Один – зі своїми власними прин-
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ципами та творчими задумами, інший – одразу
все і всіх оцінює грішми й дуже приземлений та
безцеремонний. Всю душевну ницість й безсоромний неприхований цинізм людини, для якої
на першому місці гроші, за які Чильський готовий придбати геть усе – твори мистецтва, жінок,
почуття, авторка розвінчує в невимушеній бесіді
двох чоловіків за вечерею. Художник і гендляр ще
яскравіше проявляються як цілковиті протилежності, перший – «ніколи не продавав своїх праць –
вважав це за річ високо неетичну. Шматок своєї
душі зміняти на рублі…» (Журба, 1913: 4); другий – «в кожнім слові, в кожнім жесті його почувався філістер. Така сита самовдоволена людина»
(Журба, 1913: 96). Адже, як слушно зауважує
Л. Гінзбург, «типологія людини перевіряється
на другорядних напрямках, не магістральних до
його панівної настанови. Важливо, як людина ставиться до інших речей і якого типу цінності вона з
них вибирає» (Гінзбург, 1979: 148).
І ось цей ситий та завжди задоволений собою
та життям гендляр умів ще й грати та отримувати
зиск на почуттях та емоціях людей, тож не дивно,
що він забажав заволодіти цією картиною. Пропозиція Чильського щодо власного вистражданого
й народженого з глибини душі твору викликала у
Марка внутрішній спротив – як продати «ситому
філістрові з душею звозчика» річ, «вигойдану на
хвилях моїх снів?» (Журба, 1913: 98). Художник
не може уявити «свою коринтську елегію вплетену в буржуазне, одерте зі смаку життя Чильського» (Журба, 1913: 98). Та всупереч власним
переконанням він на хвилі емоційного пориву,
що не рідкість для людей творчої богеми, погоджується на кілька партій у більярд, сам не знаючи, що це: «Алкоголь, нікотин, чи газард…»
(Журба, 1913: 99). Письменниця не ідеалізує
головного героя, вона показує всі грані його творчої та неприборканої натури, викриваючи і його
вади – гра збуджує, з’являється азарт і на кону вже
його вистраждана картина – погодився, бо знав,
«що цю партію гратиме всіма нервами» (Журба,
1913: 100). Можливо, саме такого переживання
не вистачало митцеві на ту мить і він хотів таким
чином полоскотати собі нерви. Але оголені нерви
й тонка інтуїція вмить приносять й іншу думку:
«І чудово, одночасно, почував, що програє Чильському свій образ» (Журба, 1913: 100). Передчуття художника справджуються – картину програно і його охоплює розчарування. Г. Журба
показує тотальне спустошення свого героя після
програшу – у Марка жодних відчуттів, навіть злості на себе немає, усвідомлення всього прийшло
лише згодом. Прозріння художника письменниця
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передає через збурення різних почуттів, що охопили його душу. Переживши біль втрати, обману,
зради й розчарування, він наче новими очима
побачив свою картину й саме в цьому емоційному
виснаженні він збагнув, що втілив свій творчий
задум та душевні переживання у творі, котрий уже
втратив: «Боже, яка це чудова картина!» (Журба,
1913: 165). Інше бачення з’явилося не лише внаслідок програшу, а й після зухвалого зізнання
Чильського про те, що його власністю став не
тільки твір митця, а й його кохана Ганка, саме
власністю, бо говорить про неї хизуючись, як про
річ, якою вдалось заволодіти: «Моя, – повторив з
натиском Чильський, схочу оженюсь… схочу…
бо моя, пане артисте!» (Журба, 1913: 165). Саме
ця зухвала заява гендляра зняла останню пелену
з очей художника й дозволила йому самому збагнути всю глибину власної картини та в ту саму
хвилину остаточно зрозуміти, що він назавжди
втратив свій витвір. Ці шалені психологічні та
емоційні гойдалки не минулись безслідно.
Закінчується твір «передсмертними кольоровими візіями психічно травмованого художника» (Журба, 1913: 294). Останнє, що він побачив – це «семибарвне» обличчя його колишньої
Ганки: «Червоно-сині горіють простори. Ллються
в якийсь океан вогненний. Землі й неба немає.
Тихо безмірно. Все єсть умерле. Все єсть в прапочаткові. В потоці огню. А з глибини океану
виниряє тварюка. Зад та лапи пантери, грудь має
набряклу жіночу. Мідяне волосся волоче по червонім океані хвиль. Блюзкає рожево-крівавою
піною. Пливе к йому, розкидає волохаті хижацькі
лапи і відкриває лице своє звернене до його. Лице
Ганки. […] Ріжнобарвиста райдуга каламутних
і застиглих вогнів. І знов ціле семибарвне лице
Ганки» (Журба, 1913: 168–169). У цьому епізоді
поєднано виразні прояви імпресіонізму разом із
характерними рисами поетики експресіонізму, це
свідома деформація картин дійсності, тяжіння до
абстрактного загострення емоційності, наявність
елементів гротеску та фантастики.
Письменниця перенесла всю увагу на внутрішній світ свого героя, завдяки чому їй вдалося майстерно втілити образ представника інтелігенції,
що здатен «до рефлектування, роздвоєння психіки,
відчуття присутності в собі «іншого», почасти не
самототожного, – розчарованого та заглибленого
у власні песимістичні візії» (Шумило, 2003: 185).
Висновки. Ця новела Г. Журби, «імпресіонізм,
зумовлений розгублено-нервовим станом героя
інтелігента», наголошує Н. Шумило (Шумило,
2003: 267), як і ряд інших її ранніх творів, є яскравим свідченням того, що в українській прозі імп-
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ресіонізм був індикатором розвитку літератури в
напрямі пошуків нового способу художнього мислення – розвитку, суголосного динаміці європейських літератур XX ст. Це пояснює його органічне
переплетення з іншими новітніми стилями (неоромантизмом, символізмом, експресіонізмом), що
становили собою поступ у тому ж напрямі.
Новелі Г. Журби «Гістерія» поряд із іншими її
творами притаманна також риса, яку Ю. Кузнецов вважає прикметною для творів, що написані
у стилі психологічного імпресіонізму – «дослі-

дження душі ніби під мікроскопом у нормі та
в екстремальному стані» (Кузнецов, 1995: 258).
Отже, зроблений нами аналіз твору «Гістерія» Галини Журби засвідчує особливості розвитку її ранньої творчості в дискурсі українського
модернізму, серед яких перш за все – тяжіння до
глибокого психологізму, ліризація прози, що веде
до розмитості жанрової структури, а також стильовий синкретизм, за якого у прозі письменниці
вияскравлюються риси символізму, імпресіонізму
та експресіонізму.
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КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ І ТЕХНІКИ ПУБЛІЧНОГО ДИСКУРСУ
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПСИХОЛІНГВІСТИКИ
Стаття присвячена дослідженню актуальної проблеми мовного впливу на аудиторію в публічному дискурсі
через призму психолінгвістики. Висвітлені комунікативні стратегії та техніки, реалізовані в політичних та
публічних промовах для провадження прихованого впливу на реципієнтів, щоб спонукати їх до потрібного актору публічного дискурсу вибору. Проаналізовано підходи до інтерпретації стратегій і технік, систематизовано
класифікації фреймів. У ході дослідження з’ясовано вплив використання тих чи інших фреймів на сприйняття особою інформації. Особливу увагу приділено аналізові найпоширеніших комунікативних стратегій і технік
на прикладі інавгураційної промови Президента США Джо Байдена. У статті розглядається методологічний
арсенал психолінгвістики, взаємозв’язок мови, мислення та сприйняття світу людиною. Визначаються напрямки та цілі публічного дискурсу, а також викладаються класифіковані мовні фрейми, рефреймінг, використання
полімодальності та прийоми побудови рапорту. Мова аналізується, з одного боку, як репрезентативна система,
за допомогою якої сприймається світ, з іншого боку, як інструмент, за допомогою якого можна зробити зміни
у сприйнятті світу. Робиться висновок про здатність мови не тільки фіксувати та матеріалізувати індивідуальні моделі світу, а й заміняти собою досвід у зорових, кінестетичних та інших репрезентативних системах.
Однією з ознак ефективності повідомлення в публічному дискурсі є полімодальність, яка впливає на кілька репрезентативних систем одночасно шляхом вживання предикатів, що представляють ключі до репрезентативних
систем людини. Використання комплексного підходу в дискурсі та використання одночасно лінгвістичних та
психолінгвістичних комунікативних технік дає змогу краще будувати комунікацію та досягти бажаного результату.
Ключові слова: фрейм, рефреймінг, психолінгвістика, публічний дискурс, полімодальність, комунікативні
стратегії та техніки.
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COMMUNICATION STRATEGIES AND TECHNIQUES OF PUBLIC DISCOURSE
THROUGH THE PRISM OF PSYCHOLINGUISTICS
The article is devoted to the study of the current problem of language influence on the audience in public discourse
through the prism of psycholinguistics. The paper proposes characteristics to communication strategies and techniques
implemented in political and public speeches for covert influence on recipients to motivate them to make the expected
decision. The latest approaches to the interpretation of strategies and tactics are analyzed, the classifications of frames
are systematized. The study shows the impact of the use of certain frames on a person's perception of information.
Particular attention is paid to the analysis of the most common communication strategies and techniques on the example
of the inaugural speech of US President Joe Biden. The article examines the methodological aspects of psycholinguistics,
the interrelation of language, way of thinking, and human view of the world. The article defines the directions and goals
of public discourse and outlines the classified language frames, reframing, the use of polymodality, and methods of
establishing a rapport. On the one hand, language is analyzed as a representational system the world is perceived, on the
other hand, as a tool to make changes in the world view. The conclusion is made about the ability of language to establish
and materialize individual views of the world and replace the experience in visual, kinesthetic, and other representational
systems. One of the signs of the effectiveness of communication in public discourse is polymodality, which impacts several
representational systems simultaneously by using predicates that represent the keys to representational human systems.
Using an integrated approach in discourse and using both linguistic and psycholinguistic communication techniques can
allow us to build communication more effectively and achieve the desired results.
Key words: frame, reframing, psycholinguistics, public discourse, polymodal, communication strategies and
techniques.

Постановка проблеми. Ми живемо у світі
інформації та комунікації та цей факт породжує
все нові техніки її передачі, тоді як споживачем
інформації незмінно залишається людина. Інформація є важливим продуктом сучасної епохи. Як
носій певного досвіду, індивід доповнює і моделює індивідуальну картину світу власними думками та переконаннями. У цьому процесі мова
відіграє головну роль як у структуруванні досвіду,
концептуалізації та категоризації світу, так і під
час передачі досвіду. За допомогою вербальних
засобів людина створює модель світу, засновану
на суб’єктивному сприйнятті дійсності для її
подальшої передачі. Актуальним питанням є про-
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блема адекватної оцінки досвіду та подій, що важливо для знаходження необхідних рішень з метою
вдосконалити комунікацію з користю для індивіда
та соціуму. У сучасному світі багатьма вченими
в галузі лінгвістики та психології обговорюється
такий термін і явище як публічний дискурс, який
розглядається як процес комунікації, націлений на
передачу інформації, що стосується суспільного
інтересу, з одночасним наданням їй публічного
статусу. Теми публічного дискурсу максимально
швидко узгоджуються зі змінами у потребах соціуму, тому практика публічного дискурсу торкається сфери діяльності, що застосовує передові
технології та досягнення, які мають на увазі
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актуальні, важливі та цікаві для адресата теми.
Водночас повідомлення має бути орієнтоване на
мовну, інтелектуальну та культурну компетенції
реципієнта. Кінцева мета публічного дискурсу
зводиться до того, що адресат прагне донести до
аудиторії необхідну інформацію і переконати в
її правдивості та істинності. Дискурс може бути
координаційним, коли відбувається координація
інформації, комплементарним, коли набувається
додаткова інформація, і компететивним, мета
якого – переконати.
Аналіз досліджень. Мова є найефективнішим
засобом впливу на сприйняття людиною дійсності
та реакції людини на дійсність. Кожна людина
має свою індивідуальну внутрішню модель світу,
і мова є її ключовим елементом. Вважається,
що якщо в мові немає феномена, то свідомість
людини неспроможна його ментально аналізувати
чи класифікувати оскільки саме на вербальнологічному рівні відбувається свідомий аналіз.
Питання взаємозв’язку мови та логіки, мови та
мозку, мови та мислення є предметом аналізу та
наукових праць багатьох філологів та лінгвістів,
таких як Вільгельм Гумбольдт, Август Шлейхер,
Макс Мюллер, Наом Хомський, Олексій Леонтьєв
і багато інших дослідників.
Психолінгвістика
займається
проблемою
впливу мови на психічні процеси та функціонування нервової системи. Психологи та лінгвісти,
такі як Роберт Ділтс, Річард Бендлер та Джон
Гріндер, Пол Уоррен вважають, що функціонування нервової системи пов’язане з лінгвістичними здібностями людини та, відповідно, використовуючи мову як репрезентативну систему,
людина формує унікальну індивідуальну модель
свого досвіду, засновану на її особистому сприйнятті навколишньої дійсності, і стратегії, за допомогою яких людина організовує свою поведінку,
складаються з нервових та мовних патернів (Dilts,
2000; Warren, 2012).
Мета статті. У рамках роботи розглядатимуться
методи та техніки побудови ефективного публічного дискурсу через призму психолінгвістики.
У статті буде проаналізовано співвідношення
феноменів «мова – людина – суспільство», а також
ефективні техніки побудови дискурсу у професійних галузях, зокрема політичному дискурсі.
Розглядатиметься класифікація фреймів, техніки
реорганізації фреймів, а також види репрезентативних систем та шляхи виявлення репрезентативної модальності у публічному дискурсі.
Виклад основного матеріалу. Насамперед
слід звернути увагу, що психолінгвістика буде
нами розглядатися як дисципліна, яка перебуває
ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

на стику психології та лінгвістики. Вона вивчає
функції мовної діяльності в суспільстві, займається дослідженням зв’язку між мовними повідомленнями та характеристиками учасників комунікації. Мета психолінгвістики − опис та пояснення
особливостей функціонування мови та мовлення
як психічних феноменів із урахуванням взаємодії
зовнішніх і внутрішніх чинників соціально-культурної діяльності особистості. У фокусі уваги
психолінгвістики − індивід у комунікації. Одним
із основних положень психолінгвістики як когнітивної дисципліни є когнітивна обробка інформації, що надходить з органів чуття, яка відбувається
на основі сформованих в індивіда ментальних
репрезентацій (Психолінгвістика, 2019). Значення
та розуміння слів формується досвідом людини,
відповідно, ставлення до подій, що позначають
слова, виражається у специфіці висловлювання та
особистому підборі відповідних слів для репрезентації досвіду кожної конкретної людини.
Своєю чергою, досвід складається з інформації,
що надходить із зовнішнього світу і сприймається
за допомогою органів чуття, це так званий сенсорний досвід. Щоб зрозуміти, як досвід людини
та знання виражаються і структуруються в семантиці мовних одиниць і безперервність взаємодії
мови та досвіду, слід проаналізувати таке явище,
як фрейм. У лінгвістичному дослідженні Чарльза
Філлмора «Фрейми та семантика розуміння»
вперше звертається увага на таке явище, як фрейм
(Fillmore, 1985). Перш за все слід звернутися до
дефініції такого поняття, як фрейм. Будемо розглядати його як структуру, що репрезентує стереотипні ситуації у свідомості (пам’яті) людини або
інтелектуальної системи та призначена для ідентифікації нової ситуації, що базується на такому
ситуативному шаблоні (Фрейм, 2021). Він аналізував взаємодію семантичного та когнітивного
простору. Важливо розуміти, що саме фрейм, що
діє, забезпечує логічність мислення. Як результат,
якщо співрозмовники не розуміють логіку мислення один одного, це означає, що вони використовують різні фрейми. Фрейм є психологічною
рамкою, яка пов’язана із загальною перспективою або спрямованістю сприйняття і яка визначає
думки та дії людини. Ця рамка регулює розміри
контексту, що є зовнішнім стосовно мови. Людина
приймає будь-які ідеї через призму своїх фільтрів.
Способи виділення найважливішої на цей час
інформації засновані на нашій карті світу, що формується переконаннями та спрямованістю мислення. Тобто феномен фрейму пов’язаний із тим,
що якась ідея сприймається як правильна і надалі
вся поведінка та мислення будуються з огляду на
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цю передумову. Досить часто трапляється ситуація, коли чинні фільтри є обмежувальним фактором для людини, і, відповідно, для плідного
розвитку необхідно змінити наявні фільтри. Суть
і сенс цього явища в тому, що, беручи за даність
певну ідею, людина надає можливість досягти
поставленої мети. Найчастіше після виявлення
наявних фільтрів вони змінюються та перестають
бути обмежувальним фактором. У цьому полягає
вміння змінювати свій світ, який сприймається
через власні фільтри. Мовленнєва репрезентація
здатна укласти досвід у фрейм, або рамку, де одні
аспекти події знаходяться на передньому плані,
а інші – на задньому. Цей фрейм можна змінювати за допомогою певних слів, і тоді необхідні
аспекти, що описується, висуваються на передній
план. Мислення здійснюється в рамках певного
контексту, що є приватним та індивідуальним.
Контекст у такому випадку описується як фрейм
чи система відліку. Бувши контекстуально зумовленими, точка зору індивіда та його відношення
до подій знаходять сенс і логічність, тоді як незнання контексту мислення співрозмовника може
призвести до нерозуміння. Дуже важливо бути в
курсі контекстуальних факторів, що вирішують
та спрямовують мислення співрозмовника, так
само як і знати контексти культури, середовища,
вбудовані у його свідомість, що визначають життєві позиції та орієнтири. У рамках цієї статті розглянемо класифікацію фреймів. Відповідно до
класифікації різні фрейми використовуються для
досягнення різних цілей.
Фрейм часу ефективний, оскільки обмежений
час виконання завдання створює більш стресову
ситуацію, ніж розширені часові рамки. Однак
саме в умовах обмеженого часу підвищується
мотивація та здатність до концентрації.
Фрейм мети дає змогу підкреслити важливість
цілей і переконатися за допомогою низки критеріїв, що ці цілі правильно сформульовані. Формулювати слід фрейм результату, а не фрейм проблеми, і концентруватися на знаходженні рішення,
а не на виявленні того, що неефективно.
Застосування фрейму очевидності перевіряє
чіткість мети, ясність і детальність представлення
бажаного результату зусиль. Цей фрейм є складовою частиною фрейму мети та показує те, що індивід бачить, чує і відчуває в процесі досягнення мети.
Завдання фрейму зворотного зв’язку у тому,
щоб акцентувати на позитивному боці невдачі:
якщо щось не вдалося, це представляє можливість
помітити ті аспекти дій, які були залишені поза
увагою, і зробити ефективні коригування подальших дій.
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Контрастний фрейм сприяє знаходженню значної різниці, тобто, оцінюючи ситуацію, деталі
якої поки що незрозумілі, її порівнюють із тією
ситуацією, де все зрозуміло.
Фрейм доказів ґрунтується на необхідності
переконатися в тому, що те, що відбувається, є
реалізацією спланованих дій із метою досягти
поставлених результатів, і передбачає доказову
процедуру.
Фрейм «ніби» або «якби» часто використовується у виробленні позитивно спрямованого,
конструктивного мислення. У плануванні враховується три варіанти розвитку подій: найкращий,
найгірший і найімовірніший. Він дає змогу збагатити власне сприйняття того, що індивід вважає для себе можливим, а також знайти необхідні
ресурси, вийшовши за межі звичних переконань
щодо себе самого та звільнивши власну уяву.
В результаті багато з того, що здавалося недосяжним, насправді стає цілком можливим. Програвання ситуації є стимуляцією нервової системи та
сприяє досягненню мети.
Використання фрейму відмови від власної інтерпретації вимагає максимально точного відтворення
в пам’яті ходу всієї розмови, це допомагає підтримувати тісний контакт зі співрозмовником у зв’язку
з тим, що дає йому зрозуміти, що його уважно
слухають і правильно розуміють сказане ним,
саме це сприяє досягненню взаємної згоди сторін.
Завдання використання фрейму повернення
(адресат повертається до того, що вже було сказано на початку виступу чи переговорів) перевірити точність розуміння та досягнення порозуміння. Ефективне здійснення повернення вимагає
уважності та найточнішого запам’ятовування ходу
комунікативного акту чи виступу.
Щодо ефективних методів та технік для побудови успішного публічного дискурсу, то перш за
все необхідно розглянути такий метод, як рефреймінг, який здатний через зміну мовних фреймів
впливати на переконання та мапи світу, на підставі яких вони побудовані. Рефреймінг відіграє
незамінну роль у практиці публічної комунікації, оскільки фокусує увагу на вигідних аспектах
об’єктів, що розглядаються, надаючи спеціалістам
можливість сформувати в аудиторії некритичну
оцінку і позитивне ставлення до людини, організації або події. У рамках публічного дискурсу
застосовуються всі види рефреймінгу: контекстний, рефреймінг змісту, рефреймінг переконань
та припущень у питаннях та рефреймінг критики.
Сенс рефреймінгу контексту – визначення умов,
за яких поведінка чи явище є корисним, тоді як
рефреймінг критики ґрунтується на перетворенні
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фрейму проблеми у фрейм результату. Своєю чергою, рефреймінг змісту полягає у визначенні позитивного наміру, що стоїть за проблемною поведінкою, і завдання рефреймінгу змісту – надати
певного значення поведінці чи явищу. Тактика
рефреймінгу переконань ефективна з кількох
причин: 1) ставлячи питання, адресант звертає
увагу адресата на актуальну проблему; 2) адресат почувається залученим до дискусії; 3) така
тактика позбавляє необхідності аргументувати
викладені ідеї, оскільки формально вони представлені або у вигляді питань-пропозицій, або у
вигляді одного з можливих варіантів розв’язання
наявної проблеми, порушеної у питанні; 4) специфіка названої техніки полягає в наданні адресату ілюзії вибору таким чином, що потрібна
адресату відповідь сприймається максимально
доцільною. Рефреймінг критики заснований на
перемиканні уваги з фрейму проблеми на фрейм
результату або з фрейму помилки на фрейм зворотного зв’язку. У результаті аналізу можна виявити такі етапи у рефреймінгу критики в поради:
1) знаходження позитивної мети критичного зауваження; 2) формулювання позитивного наміру у
позитивній некритичній формі; 3) перетворення
критичного зауваження на продуктивне питання.
Отже, якщо побудова фреймів вважається
одним зі способів мовного структурування досвіду,
процес рефреймінгу представляє реорганізацію
вже наявних фреймів. Рефреймінг може бути
ефективним засобом позбавлення обмежувальних
переконань. Рефреймінг дає можливість реорганізувати сприйняття таким чином, щоб можна було
вийти за межі конкретних результатів. Він передбачає зміну контексту чи перетворення сенсу
події, з метою змінити суб’єктивне ставлення до
того, що відбувається. Зміна контексту розши-

рює сприйняття ситуації та цим надає можливість
проявити більше винахідливості під час пошуку
рішень. Мета рефреймінгу полягає у визначенні
можливого позитивного аспекту, що стоїть за проблемою і має дві складові: позитивна мотивація
та позитивний результат, можливий у рамках контексту, що є більшим. Алгоритм техніки рефреймінгу складається з низки операцій: 1) виявлення
фреймів у висловлюванні; 2) оцінювання конфігурації фреймів; 3) зрушення чи відкидання присутніх фреймів; 4) встановлення нових фреймів.
Наступна ефективна техніка, яка використовується для успішного публічного дискурсу – це
техніка підстроювання. Встановлення рапорту
є найважливішим завданням як основа успішної комунікації, і основний спосіб досягнення
рапорту – підстроювання до провідної модальності та світогляду адресата. Техніка підстроювання виступає основним способом досягнення
необхідної міри довіри та взаєморозуміння як з
окремим співрозмовником, так і з аудиторією.
Підстроювання є визначення домінантної модальності адресата і перемикання на цю модальність.
Тобто, береться до уваги репрезентативна система, яку людина використовує для сприйняття та
обробки інформації. Тобто репрезентативну систему розглядатимемо як переважний спосіб отримання людиною інформації із зовнішнього світу.
Визначити репрезентативну систему та модальність можна за лінгвістичними предикатами,
які використовує адресат. Таблиця 1 демонструє
вид репрезентативної системи, провідний канал
сприйняття інформації та предикати для визначення модальності по комунікативному акту.
Використання в комунікації предикатів мови,
відповідних провідної репрезентативної модальності адресата, надає можливість досягти пев-

Визначення провідної репрезентативної системи по комунікативному акту

Репрезентативна
система

Провідний канал сприйняття
інформації

візуальна

зорове сприйняття

аудіальна

слуховий канал інформації

кінестетична

дотиковий канал сприйняття
інформації

дискретна
(дигітальна)

суб’єктивно-логічне осмислення
людиною сигналів, отриманих по
перерахованих вище каналах
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Таблиця 1

Часто використовувані предикати / дієслова:
бачити, вдивлятися, візуалізувати, демонструвати,
фокусуватися, зображати, здаватися, виглядати,
дивитися, представляти, розглядати, відбивати,
показувати тощо
чути, звучати, шуміти, називати, обговорювати,
просити, говорити, кричати, розповідати, слухати,
вітати, розмовляти, вигукувати, аплодувати
бігти, боротися, бити, крутити, чіпати, відчувати,
страждати торкатися, чистити дратувати,
поранити
подумати, оцінити, міркувати, усвідомити,
визначити, обдумати, здійснити, довести до
відома, осмислити проінформувати
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ної міри довіри та взаєморозуміння, оскільки
адресат більш сприйнятливий до предикатів, що
стимулює його пріоритетну систему сприйняття
інформації.
Під час вибудовування комунікації з аудиторією часто застосовується полімодальність, орієнтована одночасно на кілька репрезентативних
систем, оскільки аудиторія складається з індивідів, які віддають перевагу різним модальностям.
Таким чином, полімодальне повідомлення забезпечує найбільшу продуктивність та закріплення
інформації у свідомості аудиторії. У рамках цієї
статті ми розглянемо приклади полімодального
повідомлення в публічному дискурсі на прикладі
інавгураційної промови Президента США Джо
Байдена (20 січня 2021 року).
«Ми можемо дивитися один на одного не як
супротивники, а як сусіди. Ми можемо ставитись
один до одного гідно та з повагою. Ми можемо
об’єднати зусилля, припинити кричати та знизити
напругу…
Отже, сьогодні, в цей час, тут, давайте почнемо
все з чистого листа. Давайте знову будемо слухати один одного. Чути одне одного. Бачити один
одного. Поважати один одного…
Послухайте – я розумію, що багато моїх співвітчизників-американців дивляться в майбутнє зі страхом і тривогою». (Інавгураційна промова, 2021).
Полімодальність має ще більший ефект, якщо
використовуються одночасно вербальний текст та
візуальні образи. Успішність застосування полімодальності в тому, що лінгвістична інформація обробляється однією півкулею мозку, а екстралінгвістична – іншим. Таким чином, реципієнт стає більш
сприйнятливим до інформації, яку він отримує.
Ще одна важлива техніка – це підстройка до
світогляду та цінностей, яка ефективно впливає
на аудиторію, оскільки основою цієї техніки є
підкреслення загальних переживань, переконань
та цінностей між оратором та аудиторією, часто
технологія інтимізації досягається за допомогою
займенників «ми», «наші», «нас» і забезпечує
ефект загальної мети:
«Але американська історія залежить не від
когось одного з нас, не від деяких із нас, а від усіх
нас, від нас – народу, який прагне до більш досконалого союзу. Це – велика країна. Ми добрі люди…
Я розумію, що вони дбають про свою роботу.
Я розумію, що, як і мого батька, їх ночами мучать
питання: чи зможу я зберегти своє здоров’я, чи
зможу платити іпотеку. Вони думають про свої
сім’ї, про те, що буде далі. Чесно, я розумію.
Чи зможемо ми виконати наші зобов’язання та
передати нашим дітям новий та кращий світ? Вва-
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жаю, що ми маємо це зробити. Впевнений, що ви
дотримуєтеся тієї ж думки». (Інавгураційна промова, 2021). Техніка групування використовується
для зміни переконань методом приєднання його
до певної загальної категорії «Думай глобально,
дій локально» (Think globally, act locally).
Техніка заміни синонімами використовується
за допомогою синонімів, що мають однакове значення, але інший конотативний ефект. Наприклад,
заміна фраз та негативних конотацій на більш
нейтральні чи навпаки.
Слід звернути увагу на конструкції, що повторюються тричі, вживання яких посилює експресивний ефект висловлювань. «Ми знову довідалися, що демократія безцінна. Демократія тендітна.
І в цей час, друзі мої, демократія перемогла!
Сьогодні, цього січневого дня, я щиро підтримую об’єднання Америки, об’єднання нашого
народу, об’єднання нашої країни… Ми ніколи,
ніколи, ніколи не зазнавали невдач в Америці, коли
ми діяли спільно». (Інавгураційна промова, 2021).
Ефективність використання трюїзмів, тобто
загальних тверджень, що відповідають спільній та
однозначній реальності, полягає в тому, що вони
правдиві завжди та з ними неможливо не погодитись. Це приклад трюїзму, спростувати який
неможливо через його універсальну істинність.
«Які у нас спільні об’єкти, які ми, американці,
любимо, які визначають нас як американців?
Гадаю, ми знаємо. Це можливості, безпека, свобода, гідність, повага, честь та, так, істина».
Висновки. Мова, з одного боку, є репрезентативною системою, за допомогою якої сприймається світ, але з іншого боку, є засобом, за допомогою якого можна ввести зміни як у власне
сприйняття світу, так і у сприйняття людей
навколо. Взаємодія мови, когнітивних процесів та структур знання надає можливість виявляти та змінювати обмежувальні фільтри сприйняття, детермінуючи формування необхідного
світогляду суб’єкта. Модель світу, заснована на
суб’єктивному сприйнятті, створюється та передається за допомогою вербальних засобів, здатних репрезентувати досвід таким чином, щоб
акцентувати на одних аспектах події та ігнорувати
інші. Індивідуальні внутрішні моделі світу кожної
людини будуються за допомогою певних складових, ключовою з яких є мова, яка й визначає зміст
свідомості. Таким чином, лінгвістичні засоби
повідомлення здатні змінити ставлення людини
до різних аспектів події та сприйняття дійсності.
Водночас процес мислення реалізується у різних
фреймах, які можуть забезпечувати як його конструктивність, так і викликати деструктивний
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Соколовська Л., Стоянова І., Михайленко Т. Комунікативні стратегії і техніки публічного дискурсу...
ефект. Своєю чергою, техніки, що використовуються для успішного публічного дискурсу, можуть
слугувати інструментом для переконання та зміни

сприйняття об’єктивно наявні явища без зміни
самого явища та породжувати нове значення події
й нове ставлення до нього.
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“GREEN” POETRY AND ECOLIZATION OF EVERYDAY VOCABULARY
The article retraces contemporary experimental poetry of ecosophical nature, discovering its thematic paradigms,
intertextuality, symbolism, and the main concepts. The research distinguishes between traditional “nature” poetry and
eco-texts. There have been highlighted the leading directions of “green” lyrics, such as topo-poetics, geo-poetics and
ethnopoetics. In the course of the investigation it has been proved that the eco-texts are searching for a new paradigm of
human and nature relations, raise the topics of corruption of the city life, overpopulation and the violation of the interhuman space. In the modern eco-poetry there have been used the images of queer sexual relationships as a metaphor
conveying the problem of white dominance and suppression of ethnical minorities – the victims of post-colonial era.
The loving melody of traditional “nature poetry” in “green” literature is substituted by anger, directness, atrocious
metaphorization, horrifying images of the planet in agony. The stereotypical object of nature poetry the “beautiful bird”
in ecological chants is reframed into a bulldozer destroying the bird’s habitat. It has been stressed that the earlier humancentered approach to nature, currently giving its way to biocentric equality, stems from the religious texts of JudoChristian origin. There has been denoted the link between exploitation of women and nature, individual self-destruction
and the termination of the outer world.
As a result of the analysis it has been discovered that the ecological concerns have generated a broad eсologicolized
vocabulary with dominant eco-lexemes, entering both poetic text and the sphere of social, political and cultural interaction.
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«ЗЕЛЕНА» ПОЕЗІЯ ТА ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ПОВСЯКДЕННОЇ ЛЕКСИКИ
У статті простежується специфіка сучасної експериментальної поезії екософічного характеру, викриваються її тематичні парадигми, встановлюється характер інтертекстуальних зав’язків, символізм та окреслюються основні поняття. У дослідженні розрізняються традиційна «поезія природи» та екотексти. Виділяються провідні напрямки «зеленої» лірики, такі як топо-поетика, гео-поетика та етно-поетика. У ході дослідження
доводиться, що екотексти націлені на генерування нової парадигми взаємовідносин людини і природи, порушують теми деструктивного характеру міського життя, перенаселення та взаємовторгнення індивідуумів у особистий простір. У сучасній екопоезії використовуються метафоричні образи сексуальних стосунків квірів, що
передають проблему домінування білої людини над етнічними меншинами – жертвами постколоніальної епохи.
Любовна мелодія традиційної «поезії природи» в «зеленій» літературі трансформується у гнів, неприховану
прямоту, жахаючу метафоризацію, пекельні образи планети в агонії. Стереотипний об’єкт природної поезії
«прекрасний птах» в екологічній ліриці перетворюється на бульдозер, що руйнує середовище проживання птаха.
Наголошується, що попередній підхід до природи, орієнтований на людину як вищу сутність усього живого, що
нині поступається біоцентричної рівності, сягає корінням релігійних текстів іудейсько-християнського походження. Позначено зв’язок між експлуатацією жінки та природи, індивідуальним самознищенням і руйнацією
зовнішнього світу.
У результаті аналізу було виявлено, що екологічні проблеми сприяли виникненню широкого екологікалізованого лексичного пласту із домінантними еколексемами, що увійшли як до поетичних текстів, так і у сферу соціальних, політичних та культурних відносин.
Ключові слова: біоцентрична рівність, екологізація, екософія, еко-етика, планетарний стан.
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The statement of the problem. The concept of
“human ecology”, initially “human biology”, originated in 1837 and was formulated by Auguste Comte
to be later developed by Mechnikov in his The Nature
of Man (1903) and Studies in Optimistic Philosophy
(1907). Nowadays the idea of biocentric equality has
deeply penetrated both social philosophy and international politics, which found its reflection in poetic
language and everyday vocabulary.
The analysis of the investigations. “Green” issues
have been studied from multiple points of view by
sociologists, philosophers, linguists and literary critics. The researches of the XXIst century focus on
ecosophy (or ecological philosophy), Judo-Christian
attitude to nature and “the unity of man and nature
in the context of various spiritual traditions, such as
Taoism, Buddhism, Christianity, Islam, the religions
of the aborigines of America, Africa and Australia”
(Shapoval V.N. Ecophilosophy and deep ecology: the
search for a new paradigm of human and nature relations, 2018). The concepts of “deep ecology”, feminism and wild nature in the nuclear age were retraced
in a similar work by Bill Devall and George Sessions
Deep Ecology (1985, 2005). Neological representations of the concept of ECOLOGY and its structural-semantic peculiarities in English media discourse were
analyzed by Chepurnaya M.A. in 2020. The aspects of
environmental education were investigated by A. Guslyakova, N. Valeeva and O. Vatkova in 2020. Linguistic representation of the concept ENVIRONMENT in
the English language was studied by N.V. Kuznetsova
and A.N. Liebiedieva in 2012. The issues of eco-ethical poetry were highlighted by Harriet Tarlo (Sheffield Hallam University) in his article Recycles: the
Eco-Ethical Poetics of Found Text in Contemporary
Poetry (Journal of Ecocriticism, 1(2) July, 2009).
Despite the scientific interest to the “green issues”,
the investigations devoted to the functioning of eco-neologisms are predominantly limited by media discourse. The studies of eco-poetry are still rather embryonic, which outlines the potential for further research.
The aim of the article is to retrace contemporary experimental poetry of ecosophical nature, and
to analyze the problem of ecolization of everyday
vocabulary within the poetic frame.
The delivery of the main body of the research.
The rudiments of “nature poetry” date back pastoral and later romantic traditions in both Eastern and
Western language literature. “Pastoral literature is a
class of literature that presents the society of shepherds as free from the complexity and corruption of
city life” [8]. Eco-poetry, on the other hand, emphasizes the relationship between nature and culture, language and perception.
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The impact of the human being on the nonhuman world has been highlighted since the time of the
ancient sacred texts. Thus, Arne Naess criticizes the
Judo-Christian attitude to nature: “The man’s self-concealment revealed in the Bible consists in the idea of
superiority of being an intermediary between the creator and the creation. <…> This belief made the human,
without any justification; consider himself as a supreme
being, and all other living beings only as a means for
satisfying his needs that are often not rational. Considering the right to life as his natural inalienable right,
he denied the existence of such a right in all other
animals and plants, subjecting entire species to extirpation” (Naess, 1989: 187). The contemporary concepts, on the contrary, proclaim “the Earth above all”.
N. Reimers concludes: “our planet comes first, and the
human, whose social and other opportunities are limited, comes second… This is no longer a science, but
a biocentric social movement” (Reimers, 1994: 22).
Poetry has always tended to reflect on the relationships with the world beyond the human. The boundaries of eco-poetry embrace the variety of terms, like
topo-poetics (or place making), geo-poetics (Earth
making), ethnopoetics (the term coined in 1968 by
Jerome Rothenberg and refers to non-Western, non-canonical poetries, often those coming from ancient and
autochthonous cultures). The element “eco” derives
from the Greek “oikos”, which is “household”. This
constitutes the equation “our earth = our home”. The
fragment “topo” stems from “topos” = “the place”. The
Greek prefix “geo” embraces the notions “the earth”,
“land”, “ground country”, “soil” (Wilkinson, 2021).
The fringe between “nature poetry” and “eco-poetry” was metaphorized by Julia Spahr, “who notes
the necessity of accounting for both the “beautiful
bird” (the stereotypical object of nature poetry) and
the “bulldozer off to the side that was destroying the
bird’s habitat” (what makes it eco-poetry). In this formulation, traditional nature poetry is based on a separation of the natural world from the human world and
insists on the otherworldliness of natural objects as
beautiful, innocent, or awe-inspiring. Eco-poetry, on
the other hand, is more focused on the ways we make
the house of earth into a home, and all the ways we do
that badly” (Wilkinson, 2021).
Thus, eco-poetry conceptually can be viewed
as more progressive from traditional descriptive
nature poetry of the “lakers” (William Blake, William Wordsworth) and later romanticists (John Kits).
“Green” poetry is characterized by the extensive use
of repetition, parataxis, multiple points of view, prose
fragments, and the incorporation of existing texts “to
avoid this sense of gifted individual sensitivity to
“nature” (Wilkinson, 2021).
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“Green” poetry has an emphasis on ecological message. The bulk of ecological poetic texts embraces:
the book Ecopoemas by Nicanor Parra (1982); The
White Poem by Jay Ramsay and Carole Bruce (1988);
The Green Book of Poetry by Ivo Mosley (1995,
and 1996 as Earth Poems), Bosco (1999; 2001) and
Heavy Water: a poem for Chernobyl (2004); Entering
the City (1997), Dog Sonnets (1998), the 500-plus
page collection Red Car Goes By (2001) by Jack Collom; Fuck You-Aloha-I Love You (2001) by Juliana
Spahr; Political Cactus Poems (2005) by Jonathan
Skinner; The Ecopoetry Anthology (2012), edited by
Ann Fisher-Wirth and Laura Gray Street; Science
and Steepleflower (1998); Torn Awake (2001), Eye
Against Eye (2005) and Be With (2018) by poet Forrest Gander. According to James Engelhardt, “green”
poetry is “surrounded by questions of ethics” and is
“connected to the world in a way that implies responsibility”. Contemporary poets with ethnopoetic
motifs include Gary Snyder, Kathleen Stewart, and
William Bright. Environmental literature appeals to
ecological harmony and equilibrium between humans
and nature, urging for ecological wisdom, indigenous
religion and cultural practices.
In his Nature Poem (2017) Tommy Pico combines
the themes of racial atrocity, culture’s relationship to
nature, in particular challenges for the Native Americans in the imposed “white” world and a general verity about their beliefs (a shared understanding of the
natural world as spiritual, animated by spirit, and as a
space to which we humans, as part of it, owe respect),
queer sexual relationships:
“This white guy asks do I feel more connected to
nature
bc I’m NDN
asks did I live like in a regular house
growing up on the rez
or something more salt
of the earth, something reedy
says it’s hot do I have any rain
ceremonies
When I express frustration, he says what? He says
I’m just asking as if
being earnest somehow absolves him from being
fucked up.
It does not.
He says I can’t win with you
because he already did
because he always will
because he could write a nature
poem, or anything he wants, he doesn’t understand
why I can’t write a fucking nature
poem.
Later when he is fucking
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me I bite him on the cheek draw
blood I reify savage lust”
Tommy Pico. Nature Poem, Tin House Books,
2017.
Remarkably that in the poem the voice is granted
exclusively to the white man. The text represents the
reduction of a respect for nature; the suppression of
the Native American voice, and depicts a victim of
sexual stereotyping, when the perpetrator is a white
man. Thus, the only seemingly equal plane for two
men (natural and non-verbal), transforms into a troubled one, since the white sex is about “fucking”,
whereas Native American sex is viewed as “reification of savage lust”. Finally, in the course of the poem
racial stereotyping comes on top, making the Native
American feel uncomfortable and self-demeaning,
bringing the idea of hierarchy. Etymological parameters are also rather intertextual: the word “fucking”
derives from Anglo-Saxon, whereas “reify” is a more
complicated notion of Latin origin.
Kia Sand in her Tiny Arctic Ice poem, which is a
part of A Tale of Magician’s Who Puffed Up Money
That Lost Its Puff collection (2016), depicts ecological crisis by means of social interaction:
“Inhale, exhale
6.6 billion people breathing
Some of us in captivity
Our crops far-flung
Prison is a place where children sometimes visit
Jetted from Japan, edamame is eaten in England
Airplane air is hard to share
I breathe in what you breathe out, stranger”.
Kia Sand. Tiny Arctic Ice, excerpt, 2016.
The poem diagnosis a planetary condition. Articulating sensorial disaster, the text draws connection
between the environmental, economic and political
systems, raises the issues of agriculture, food transportation and overpopulation. Breathing intimacy
between strangers is an absorption of the consequences of ecological crisis.
To some extent, eco-poetry has stemmed from
more traditional nature poetry with an emphasis on
the beauty of singular objects of nature:
“Mulberry-bushes where the boy would run
To fill his hands with fruit are grubbed and done
And hedgrow-briars – flower-lovers overjoyed
Came and got flower-pots – these are all destroyed
And sky-bound mores in mangled garbs are left
Like mighty giants of their limbs bereft
Fence now meets fence in owners’ little bounds
Of field and meadow large as garden grounds
In little parcels little minds to please
With men and flocks imprisoned ill at ease”.
John Clare. The Mores, 1820.
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The hearing eye of eco-poetry avoids individual
sensitivity to nature. “Green” poetry is marked by
the hybridization of a healthy sense of humor, irony,
historical context and social moments, landscapes,
full of viruses and bacteria, fractured nature, climate
change, boundaries of the human and natural worlds.
Eco-texts can be of “archeological” nature, containing of a number sub-messages.
The poems of Juliana Spahr are focused on suicidal aspects of human behavior, destructive for the
outer world:
“there are things people can do to themselves
they are:
leave molotov cocktail on own yard
set fire to own house
leave a glass of urine on own porch
leave envelope of feces outside own door
send a butcher knife to self at work
send letter to health department that self is
spreading v.d.
stab own back”
Juliana Spahr. Response collection, 2002.
The image of a pregnant woman distorting the
body of her second child is vivid and merciless. The
reader following the lines of Spahr’s poem, becomes
a witness of a legalized killing, when a mother, who
is traditionally should be associated with the fertile
forces of nature, is dehumanizing her baby-to-be,
depriving it of the right for being a part of the outer
natural world:
“mutilated claims
fetuses or the organs of elimination are missing
a woman who is carrying twins, for instance,
might have one removed so only a single twin remains
or a fetus removed from a body by a sucking machine
or the rectal area perfectly cored out of a body
found on the side of the road
or puncture wounds due to needles and probes on
the head, the fingers, the leg
at other times instead of removal insertion, multiplication
one half being, one half human children”
Juliana Spahr. Response collection, 2002.
And in her another poem from the same collection Juliana Spahr stands against war and nuclear
weapon, imposed on humanity by “them”, those who
are “pressing” us:
testimony:
“they close our eyes”
“our voices are made silent”
“our ears are made deaf”
“we will never be the same again”
Juliana Spahr. Response collection, 2002.
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A powerful sense of anger directed against distortion with nature, disintegration, extinction and fragmentation finds its manifestation in multiple eco-texts
of the XXIst century.
Ecological concerns find their implementation in
the new branch of philosophy, literature, both social
and gender movements (eco-feminism), demanding
for the vocabulary upgrade. Eco-centrism has generated a number of eco-expressions with a “climate”
lexeme, like: “climate smart” – a person, helping to
prevent climate change; “climate gentrification” –
the process by which a place that is thought to be less
at risk of the effects of climate change turns from a
poor area to a richer one; “climate justice” – the holding to account of those responsible for climate change
and reparation for those most affected by it [14], or
“climatarian” – choosing to eat a diet that has minimal impact on the climate, i.e. one that excludes food
transported a long way or meat whose production
gives rise to 74 CO2 emissions, a word formed by
the analogy of the word “vegetarian”; “cli-fi” – climate fiction, as the analogy to “sci-fy” [2]; “climate
refugee” – a person who has been forced to relocate
due to changing climate or to a disaster caused by or
associated with climate change; “climate canary” – a
natural phenomenon or event that signals a looming
environmental disaster caused by climate change [3];
“climate porn” – extreme or alarmist language or
images used to describe the current or future effects
of man-made climate change [5].
There developed a number of expressions with a
destructive “bomb” or “-nado” (coming from “tornado”) element: “weather bomb” – a winter storm
that has a sudden drop in pressure at the center, causing very strong cold winds [5]; “carbon bomb” – a
set of conditions that will likely give rise to a catastrophic increase in carbon emissions in the future [3];
“firenado” – a fire tornado: a strong, dangerous wind
created by a large fire that forms itself into an upsidedown spinning cone [5]; “snownado” – a waterspout
that forms between the surface of a lake and a snow
squall; a tornado that forms over a snow-covered
area. Also: snonado [15].
“Eco-” particle is present in such words as:
“eco-sceptic” – a person, who is skeptical towards
eco-radicalism; “eco-porn” – a commercial campaign for the environmental protection; “eco-anxiety” – concerns about the future ecological situation on the planet; “eco-guard” – a person fighting
against the violence towards animals; “ecotage” or
“ecoterrorism” – illegal actions of the ecologists
(granting freedom to the caged animals, campaigns
against deforestation, extermination of genetically
modified crops).
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Conclusions. Thus, the contemporary experimental poetry of ecosophical nature is a loud voice,
chanting about the urgent problems of globalized
humanity and a suffering exploited eco-system.
The loving melody of traditional “nature poetry” in
“green” literature is substituted by anger, directness,
atrocious metaphorization, horrifying images of
the planet in agony. The prevailing topics embrace:
overpopulation issues, racism, white dominance, the

destructiveness brought by Anglo-Saxons towards
the Native Americans, agriculture, food transportation, consequences of ecological crisis, individual
self-destruction, the connection between women
and nature, war and nuclear weapon. The ecological concerns have generated a broad eсologicolized
vocabulary with dominant eco-lexemes, entering
both poetic text and the sphere of social, political
and cultural interaction.
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СЕМАНТИКА ТА ФУНКЦІЇ ЗАПЕРЕЧЕННЯ
В АНГЛОМОВНОМУ ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ ДИСКУРСІ
Ця стаття присвячена вивченню проблеми об’єктивації категоріального значення заперечення у мові й
англомовному публіцистичному дискурсі. Для висловлювання заперечення у кожній мові використовується значна кількість різнорівневих різноструктурних одиниць, багато з яких є неоднозначними; заперечення може бути
непрямим і невиявленим. Різноманітність кореляцій між понятійною категорією заперечення та засобами її
вербалізації відображає творчий характер сприйняття й усвідомлення людиною означуваних явищ і предметів
дійсності та відносин, а також зв’язків між ними, що свідчить про універсальний характер цієї категорії та
визначає значимість її вивчення як у логіці, філософії, так і в лінгвістиці.
Актуальність дослідження визначається тим, що комплексно вивчається проблема як змістовно-смислового, так і функціонально-прагматичного боку одиниць мови, яка є центральною для сучасної лінгвістики. Дослідження є актуальним у зв’язку з недостатньою теоретичною розробленістю проблеми категорії заперечення,
доцільністю подальшої розробки функціонально-семантичного та когнітивного підходів до вивчення проблеми
реалізації заперечення у мовленні.
Об’єктом дослідження виступають засоби та способи заперечення, що вивчаються у тісному зв’язку та взаємозумовленості їхньої семантики та функцій і в рамках функціонально-семантичного підходу. У статті розглядаються особливості семантичної субкатегоризації заперечення, описуються принципи влаштування функціонально-семантичного поля заперечення та виявляються особливості їх функціонування.
Предметом дослідження є проблема мовної об’єктивації семантики заперечення в інформаційному та публіцистичному дискурсах англомовних ЗМІ.
У роботі заперечення розглядається як одна із функціонально-семантичних категорій, елементи якої представлені як у системі мови, так і в одиницях мовлення – заперечних висловлюваннях. Оскільки поняття заперечення однаково застосовується до різних за структурою і семантикою висловлювань, здавалося б, що значні
смислові відмінності між ними відсутні, однак різноманіття мовних засобів і способів вираження заперечення
все ж таки ставить перед дослідником питання про відносини між ними і про те, як одиниці негативної семантики взаємодіють з іншими категоріальними значеннями у рамках висловлювання.
Ключові слова: заперечення, негативні висловлювання, субкатегоризація, функціонально-семантичне поле,
різнорівневі та різноструктурні одиниці.
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SEMANTICS AND FUNCTIONS OF NEGATION
IN ENGLISH PUBLICISTIC DISCOURSE
This article is devoted to the study of the problem of objectification of the categorical meaning of negation in language
and in English journalistic discourse. To express objections in each language, a significant number of different-level
multi-structural units are used, many of which are ambiguous; objections can be indirect or undetected. The variety of
correlations between the conceptual category of negation and the means of its verbalization reflects the creative nature of
human perception and awareness of the phenomena and objects of reality and relations, as well as the links between them,
which testifies to the universal nature of this category both in logic, philosophy and linguistics.
The relevance of the study is determined by the fact that a comprehensive study of the problem of both semantic
and functional-pragmatic side of language units, which is central to modern linguistics. This study is relevant both
in connection with the insufficient theoretical development of the problem of the category of negation, the feasibility
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of further development of functional-semantic and cognitive approaches to the study of the problem of realization of
negation in speech.
The object of this study are the means and methods of negation, studied in close connection and interdependence of
their semantics and functions and investigated in the functional-semantic approach. The article studies the features of the
semantic subcategorization of negation, describes the principles of the functional-semantic field of negation and identifies
the features of their functioning.
The subject of the research is the problem of linguistic objectification of the semantics of negation in the informational
and journalistic discourses of English-media.
In this paper, negation is considered as one of the functional-semantic categories, the elements of which are presented
both in the language system and in units of language – negative statements. Since the notion of negation is equally
applicable to expressions of different structure and semantics, it would seem that there are no significant semantic
differences between them.
However, the variety of linguistic means and ways of expressing negation still raises the researcher’s question about
the relationship between them and how units of negative semantics interact with other categorical meanings of expression.
Key words: negation, negative statements, subcategorization, functional-semantic field, multilevel and multistructural
units.

Як зазначає A.B. Бондарко, вивчення функціонально-семантичних категорій (ФСК) не може
обмежитися їх польовим структуруванням. Необхідна «проекція на мову»: важливо показати, як
представлені елементи цього поля у висловлюванні (Бондарко, 2003: 116). Не менш важливим
є встановлення того, чи існують будь-які особливості або обмеження, що накладаються на вибір
того чи іншого способу мовного вираження заперечення у різних дискурсах.
Наукова новизна дослідження визначається
різнобічним висвітленням логіко-філософського,
формально-структурного, семантичного, синтаксичного та функціонального аспектів проблеми
заперечення та комплексним описом мовних засобів і комунікативно-функціональних характеристик висловлювань із негативним елементом, що
використовується у текстах англомовного публіцистичного дискурсу. У статті вперше:
– виконано комплексний аналіз і виявлено
особливості спеціального, компонентного, дробового, непрямого та передбачуваного заперечення;
– описано властивість контрастоздатності,
яка притаманна морфологічним, лексичним і
структурно-граматичним засобам вираження
заперечення;
– систематизовані основні напрями та системи розвитку мови, семантичним базисом яких є
заперечення;
– охарактеризовані функції висловлювань із
запереченням, які використовуються в англомовному інформаційному та публіцистичному дискурсах.
Мета дослідження полягає у тому, щоб, розмежувавши поняття категорії заперечення як
предмета логіко-філософських і лінгвістичних
досліджень, виявити засоби вираження функціонально-семантичної категорії заперечення в
англійській мові, здійснити їх структурно-семан-
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тичний опис і визначити основні функції висловлювань із запереченням у аналізованих дискурсах.
Для реалізації поставленої мети було вирішено
комплекс дослідницьких завдань:
1. Виявлено корпус англомовних засобів вираження поняття заперечення у публіцистичному
дискурсі.
2. Проведено дефіційний і компонентний аналіз лексико-граматичних одиниць, що
об’єктивують поняття заперечення, та представлена їх класифікаційна репрезентація.
3. Всебічно вивчені особливості семантичної
субкатегоризації заперечення й описано реалізацію відповідного функціонально-семантичного
поля в англійській мові.
4. Встановлено структурно-граматичні, структурно-семантичні та комунікативні характеристики та функції негативних висловлювань в
англомовному інформаційному та публіцистичному дискурсах.
5. Розкрито особливості вибіркового засобів
вираження заперечення в англомовному публіцистичному дискурсі.
6. Описано основні прийоми перекладу українською мовою англомовних висловлювань із
негативною семантикою, які не мають типологічних відповідників.
Матеріал дослідження – публіцистичні тексти
журналів «Time», «Newsweek», «The Economist» і
газет «Financial Times», «The Guardian», «The Daily
Telegraph», що видаються у Великій Британії.
Виявлення та вивчення засобів вираження
заперечення, опис ФСП заперечення та комунікативно-функційних характеристик висловлювань
із заперечним елементом у цій праці спирається на
функціонально-комунікативний («від засобів до
функцій» і «від функцій до засобів») і когнітивнолінгвістичний підходи. У праці використовується
описовий метод і прийоми дефіційного, компо-
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Татаровська О. Семантика та функції заперечення в англомовному публіцистичному дискурсі
нентного, класифікаційного, синтагматичного,
прагмалінгвістичного та дискурсного аналізу.
Теоретичне значення роботи полягає у тому,
що вона робить певний внесок у вивчення функціонально-семантичних категорій; водночас,
здійснюючи проекцію інформації про семантику
та функції поля заперечення на мовлення, вона
також сприяє осмисленню ключових концептуальних проблем лінгвістичного аналізу дискурсу.
Практична цінність дослідження полягає у
тому, що на основі проведеного комплексного
аналізу виявлено важливі особливості мовної
об’єктивації однієї з універсальних розумовомовленнєвих категорій і зафіксовано специфіку
функціонування засобів вираження заперечення в
англомовному дискурсі.
Отримані результати можуть використовуватися для досліджень і написанні праць із проблем
функціональної граматики та лінгвістичного аналізу дискурсу, у лекціях і спецкурсах із лексичної
семантики, теоретичної граматики, лінгвістики
тексту, лінгвостилістики та теорії та практики
перекладу, а також на заняттях із мовної практики.
Понятійні категорії виступають як основна
форма й організуючий принцип об’єктивації процесів і результатів пізнання та мислення. У проблемі категорій, як пише Ю.С. Степанов, «перетинаються слово і поняття, категорії мови та категорії
мислення, форми думки та зміст думки, апріорне
та досвідчене знання, інтуїція та досвід, спостереження та концепт, взагалі психічне та логічне –
всі протиставлення та дихотомії, висунуті з різних позицій і в різні епохи (Степанов, 1982: 36).
В основі самого поняття категорії лежить
загальна для різних сторін діяльності людської
свідомості здатність до типізації явищ (Ахманова, 1966: 2005). Однаково притаманна психіці
та мові, ця функція пов’язує процеси перекладу
позамовної інформації у слова, а також зворотні
процеси декодування вербальної інформації на
основі стійких зв’язків між подіями та поняттями,
що їх виражають, між поняттями та словами, між
категоріями подій і мовними категоріями.
Сучасна філософська думка розглядає категорії філософії як загальні форми розумової діяльності людини, як ідеальні образи, що відображають властивості та зв’язки, властиві всім явищам
дійсності. Вони є також гранично загальними,
фундаментальними поняттями, котрі відображають найістотніші, закономірні зв’язки та відносини реальної дійсності та пізнання. Категорії
філософії відтворюють властивості та відносини
буття та пізнання у загальній і найбільш концентрованій формі.
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У логіці категорія розуміється як поняття, що
розглядається як розуміння вихідного, невизначеного через інші поняття, а заперечення – як
логічна операція, внаслідок якої із цього висловлювання (напр., А) виходить нове висловлювання
(напр., не-А).
Понятійні категорії у найбільш узагальненій
(концептуальній) формі забезпечують зв’язок між
реальним світом і мовленнєвою діяльністю мовця.
Однією з таких категорій є заперечення. Відповідні
понятійним категоріям мовні семантичні категорії
утворюють основу, необхідну для співвіднесення
предмета думки з реальним світом і світом мови.
У філософії Канта заперечення розглядається
як одна з логіко-філософських категорій – постійних форм мислення, що впорядковують досвід.
Заперечення входить у розряд категорій якості
(таких як реальність, заперечення, обмеження).
Заперечення є своєрідною формою відображення
дійсності у логічних зв’язках між предметами.
Мислення людини неможливе без логічної операції заперечення, без мовних актів (МА) спростування, незгоди, заборони та встановлення відмінностей між об’єктами. Тим самим заперечення
виступає як найважливіша категорія пізнання.
Заперечення як фундаментальна операція формальної логіки є суб’єктивним чином
об’єктивного світу та має онтологічні аналоги.
З погляду формальної логіки заперечення – це
операція, внаслідок якої з висловлювання виходить нове висловлювання, котре називається запереченням вихідного висловлювання. Для позначення заперечення використовується відповідний
логіко-семантичний оператор, який приписується
висловлюванням подібно до кванторів спільності
та існування (Кондаков, 1971: 212, 368–369). Заперечення у формальній логіці, якщо розглядати
його загальну «функціональну» роль, – це унарна логічна операція, що протиставляє істинному
судженню судження несправжнє, помилковому
судженню – справжнє судження, що вказує на
невідповідність предиката суб’єкту або утворює
доповнення до цього класу до універсуму. Ця операція відносить формулу А до спростованих формул (у формально-логічній системі), якщо А веде
до суперечності (Кондаков, 1971).
Властивості логічного заперечення досліджуються у класичній двозначній логіці, у багатозначних логіках, в алгебрі класів, в інтуїціональній і конструктивній логіках. Як найважливіша
логічна константа, що має єдину сутність, заперечення виявляється у класичній і некласичній
логіках у різноманітних формах і видах. У різних
логічних системах налічується близько 40 видів

105

Мовознавство. Лiтературознавство
чи форм заперечення, але за різноманіттям і різницею форм заперечення ховається те загальне,
що логічно і гносеологічно їх об’єднує.
Логіками, що виходили з діалектики одиничного, особливого та загального, спочатку було
виділено поодинокі (індивідуальні) властивості
операції заперечення у кожній дослідженій логічній системі, визначено особливі, специфічні
властивості операції заперечення у кожній групі
однотипних логік. І тільки після цього було сформульовано загальні, суттєві властивості операції
заперечення всім аналізованих груп логік.
Дослідниками неодноразово висловлювалася
думка, що відображення дійсності у логічних системах і їх операціях має складний, опосередкований, багатоступінчастий характер. У класичній
логіці заперечення виконує різноманітні функції:
– у логіці висловлювань заперечення відкидає
хибне судження і протиставляє йому справжнє;
– у судженні заперечення висловлює непритаманність предмету будь-яких ознак, стверджує
невідповідність предиката суб’єкту;
– в алгебрі класів заперечення класу А є доповненням А до універсального класу. У класичній
двозначній логіці операція заперечення як висловлювань, так і класів визначається однозначно.
У багатозначних логіках питання заперечення
складніше. У багатозначних логіках висловлюванням надається будь-яке кінцеве (більше, ніж 2)
або безліч значень істинності. У тризначних логіках Лукасевича, Гудстейна, Гейтинга є по одному
виду заперечення, у логіці Бочвара – два види
заперечення, які за певних обставин збігаються
між собою та із запереченням у двозначній логіці.
У тризначній логіці Рейхенбаха є три види заперечення. У тризначній логіці можливі 12 способів визначення заперечення, але всі ці визначення
накладається єдине обмеження, що відображає
закономірність двозначного заперечення: заперечення істини неспроможне подати істину, а заперечення брехні неспроможне подати брехню, бо
інакше зникла б різниця між істиною та брехнею.
Виявлені у різних логічних системах властивості заперечення дозволяють об’єднати його
численні різновиди в одне поняття операції заперечення. Властивості операції заперечення, що
застосовується у різних логіках, різноманітні,
тобто: іноді вони характеризуються спільністю,
інколи ж суперечностями.
Деякі загальні властивості логічної операції
заперечення, що застосовується як у класичній
логіці, так і в інтуїціональній і конструктивній
та багатозначних логіках, можна сформулювати
таким чином.
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1. Всім різновидам операції заперечення притаманна діалектика одиничного, особливого та
загального. Суть її така: а) у кожному одиничному вигляді заперечення є як подібні властивості
(ознаки) особливого, так і загальні.
2. Немає і не може існувати операції «заперечення» взагалі. Загальні властивості заперечення
лише виявляються в окремих видах заперечення.
3. Окремі види заперечення (тобто заперечення і відмінність як одне) пов’язані з окремими
видами одиничного іншого виду – різними видами
ствердження та тотожності.
4. У взаємозв’язку (єдності) ствердження та
заперечення, тотожності та відмінності виявляється закон єдності та боротьби протилежностей.
5. Заперечення у багатьох своїх видах
пов’язані із суперечністю. Заперечувати судження
означає призвести до абсурду чи довести існування спростовульної конструкції, тобто вказати
на суперечливий випадок («сильне» заперечення).
У класичній, інтуїціональній і конструктивній логіках визнається необмежено чинним закон
несуперечності. Із 17 видів заперечення для
10 видів цей закон є тавтологією (доведеною формулою), тобто він стійкіший, ніж закон виключеного третього. У конструктивній логіці Маркова
існує три види операції заперечення: пряме, посилене та редукційне. У конструктивних логіках
Нельсона та Воробйова розглядаються сильне та
слабке (просте) заперечення. У жодній із відомих
логічних систем не є тавтологією (або доведеною
формулою) заперечення закону виключеного третього. Закони двозначної логіки, що включають до
свого складу заперечення, виявляються у мовному
спілкуванні по-різному. Так, із 17 видів заперечень, які розглядаються у формальній логіці, для
14 видів не є тавтологією або доведеною (виведеною) формулою закон виключеного третього та
закон зняття подвійного заперечення.
Загалом у характеристиках заперечення як
логічної категорії відображено його загальні та
суттєві властивості. Результати вивчення заперечення у формальній логіці дозволяють зробити
загальний по-філософськи вагомий висновок про
глибокі внутрішні зв’язки між різними видами
цієї логічної форми відображення дійсності.
Як стверджують дослідники, з появою нових
течій і напрямів символічної логіки будуть відкриватися інші види (форми) заперечення, а сам
зміст поняття цієї операції збагачуватиметься й
уточнюватиметься.
До проблеми понятійних категорій постійно
звертаються, поряд із філософами та логіками,
вітчизняні та зарубіжні лінгвісти. Пріоритет у
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Татаровська О. Семантика та функції заперечення в англомовному публіцистичному дискурсі
використанні терміна «категорія» належав, як
зазначено вище, філософам і логікам. Внаслідок
цього досить довгий час понятійні категорії найчастіше трактувалися як безпосереднє відображення логіки у мові. З погляду логіко-понятійного
підходу заперечення постає як категорія судження.
Опис негативних суджень у руслі логіко-понятійного підходу визначають такі важливі моменти:
– заперечення може бути загальним чи приватним; категоричним або пом’якшеним; вираженим у судженні експліцитно або імпліцитно;
– експліцитне заперечення реалізується за
допомогою спеціальних одиниць мови: заперечних слів, заперечних морфем (префіксів і суфіксів), заперечної форми дієслова, а також семантичних компонентів деяких лексем;
– експліцитний вираз заперечення здійснюється спеціальними мовними засобами; маємо на
увазі, що заперечення залежить від лінгвістичного й
екстралінгвістичного контексту (контексту знання).
Слід звернути увагу на те, що вже у логікопонятійному трактуванні заперечення відзначається факт множинності та негомогенності мовних засобів і способів вираження цієї категорії.
Негомогенність вираження заперечення у тому, що
воно може бути виражено як граматично, так і лексично. Граматичне вираження заперечення здатне
надавати заперечного змісту всій фразі, наприклад:
«Не did not want to cause Seen Kyi any trouble»
(Т., 2019).
Заперечення, виражене негативною морфемою
окремого слова, на зміст усієї фрази чи всього
висловлювання не поширюється, наприклад:
«Put in that perspective, the ‘unfair’ practices
Beijing is complaining about-look more tit for tat»
(Nw., 2019).
Також не поширюється на зміст усієї фрази або
всього заперечення, виражене одним із семантичних компонентів деяких лексем, наприклад:
«Gates’s pique reflected Pentagon frustration with
delays on the Okinawa issue…» (Nw., 2019).
У цьому випадку негативний компонент містить лексема delay, що підтверджується її компонентним аналізом:
Delay – syn. Discontinuation
Як показують приклади, апарат логіки неспроможний охопити всі особливості аналізованого
мовного явища.
Як зазначає І.І. Мещанинов, не кожне поняття
у логіці та філософії є понятійною категорією.
Понятійна категорія може отримувати мовне
оформлення у мовному апараті, тобто відображатися в одиницях його лексичної, морфологічної
чи синтаксичної системи.
ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

Проблемам мовних категорій протягом ХХ століття приділено серйозну увагу у класичних працях зарубіжних представників структурного
напряму лінгвістики: Пайка, Харріса, Хомського,
Найди, у працях вітчизняних лінгвістів, котрі
належать до старшого покоління структуралістів:
Адмоні, Ахманової, Блоха, Іван, Йофік, Іртеньєва.
Початок розробки лінгвістичного вчення про
понятійні та мовні категорії покладено у працях
І.І. Мєщанінова JI.B. Щерби, Ф. Брюно, Л. Ельмслева, О. Єсперсена та багатьох інших вчених,
які робили спроби об’єднати усе на спільній категоріальній основі
Проаналізувавши достатню кількість матеріалу, можемо зробити такі висновки:
1. Семантика заперечення може виражатися
в англійській мові цілісно, частково (як один із
семантичних компонентів), може бути експліцитною й імпліцитною; ознака заперечення може
комбінуватися з ознаками категорійної модальності й оціночності.
2. Заперечення як найважливіша категорія розумово-мовленнєвої діяльності має значний вплив на план вираження, тому засоби
об’єктивації заперечення виявляються в англійській мові на всіх рівнях мовної структури й
утворюють єдину функціонально-семантичну
категорію (ФСК заперечення). ФСК заперечення
має польову структуру й утворює функціональносемантичне поле (ФСП) заперечення. Компоненти
поля заперечення в англійській мові розташовані
навколо семантичного прототипу – центру поля –
та характеризуються різним ступенем смислової
та функціональної близькості. Регулярні семантичні відносини одиниць мови, що виражають
окремі категоріально-семантичні ознаки прототипного поняття заперечення, репрезентують
підгрупи, кожен елемент яких – морфема, слово,
вільне чи стійке словосполучення – співвідноситься з іншими елементами поля за допомогою
відносин уточнення чи розширення.
3. Вираз мовної категорії заперечення англійською мовою характеризується ізоморфізмом, що
об’єднує германські мови, та типологічною своєрідністю, визначальною для якого, зокрема, є наявність часткового англо-українського аломорфізму.
4. У дискурсі висловлювання із запереченням
поряд із референтною та прагматичною функцією
виконують метафункції внутрішньо- та міжреченнєвого, міжабзацного, текстового структурно-граматичного, логіко-смислового й інтертекстуального зв’язку.
5. Логіко-смислове протиставлення заперечення та ствердження визначає наявність у запе-
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речення експресивно-риторичного потенціалу.
Широке використання у дискурсі висловлювань
із подвійним запереченням, негативно-ствердних конструкцій, а також тропів і риторичних
фігур заперечення (алюзій, оксюморонів, антитез, каламбурів, парадоксів, енантіосемії) сприяє

створенню мовної гри та загалом – експресивізації мовлення.
6. Функціонально-семантичний аналіз і смислова інтерпретація семантики заперечення показують, що в основі висловлювань із запереченням
лежить загальна концептуальна схема (модель).
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ІСТОРИЧНИЙ ХРОНОТОП У РОМАНІ ТОНІ МОРРІСОН «A MERCY»
Сучасні літературознавчі дослідження суттєво розширюють горизонти уявлень про художній час і простір.
Хронотоп розглядається як невід’ємний компонент авторської картини світу. Вивчення хронотопу як формально-змістової категорії й аналіз його видів набуває дедалі більшої популярності у сучасному літературознавстві.
Мета дослідження – розглянути роман Тоні Моррісон «A Mercy» під кутом зору історичного хронотопу, що
забезпечить новизну погляду на цей багатогранний роман.
У статті показано, що події, описані у романі, вкладено у конкретні часові та просторові рамки. У романі
спостерігається велика кількість прикмет часу, характерних для певного простору в конкретний історичний
період – ХVII століття. Проблематика, конфлікти, зображені події, побут і поведінка героїв є типовими для
штатів Північної Америки ХVII століття. Через окремі історії життя проглядається рух історії – позбавлення кольорового населення прав і свобод, узаконення рабства й укорінення його у свідомості колонізаторів. Час
у романі представлений у вигляді відрізків, але вони зливаються у єдиний історичний процес.
Проблематика твору виростає із множинних ознак часу: закони, прийняті у ХVII столітті, які захищали
права білих і повністю позбавляли прав африканців, шляхи поневолення представників корінного населення, боргове рабство нужденних білих переселенців, способи постачання рабів на континент, нелюдське ставлення до
рабів. Ознакою XVII століття є і насиченість простору різноманітними релігійними спільнотами, більшість
із яких характеризується крайніми пуританськими поглядами, забобонами й обмеженістю. Тоні Моррісон вводить у світ роману і таке типове для Америки ХVІІ століття явище, як «полювання на відьом». Автор ставить
у центр конкретних життєвих ситуацій історичні явища, які надалі визначили долі і людей, і країни загалом.
Складності та причини переселення у Новий Світ європейців показані на базі історій життя Джейкоба та
Ребекки. В останній частині роману через розповідь матері Флоренс про те, як вона опинилася у Новому Світі,
розкриваються шляхи та жахливі методи постачання рабів. Часопростори персонажів слугують відправною
точкою для розгортання сюжету, оскільки саме час і простір об’єднують ці розрізнені історії у єдине ціле відповідно до задуму автора. Історичний хронотоп у цьому романі дає змогу читачеві усвідомити трактовку автором специфіки зображеного історичного періоду як періоду становлення і легітимізації рабства на території
Північної Америки.
Ключові слова: хронотоп, рабство, ознака, історичний, специфіка, раби, колонізатори.
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HISTORICAL CHRONOTOPE IN TONI MORRISON’S NOVEL “A MERCY”
Modern literary analyses have significantly improved the knowledge of the configuration of time and space in a
literary work and consequently have expanded the awareness of the importance of the chronotope for its comprehension.
Nowadays chronotope is considered to be an indispensable component of the author’s view of the world.
The objective of this investigation is to analyze Toni Morrison’s novel “A Mercy” from the perspective of the historical
chronotope which hasn’t been done yet.
The investigation proves that the happenings described in the novel fall within the framework of the definite time and
space and could take place only within the framework of this time and space. A great number of the characteristic signs of
the definite space in the definite historic period are observed in the novel. The problems, conflicts, the developments and
the characters’ behaviour are typical for North American states of the XVII century. Through the prism of the historical
chronotope the author managed to depict the reality of the XVII century New World in detail. Separate life stories reveal
the historical development and historical perspective – the process of depriving the coloured people of any rights and
freedom, the legitimisation of slavery and its taking roots in the colonizers’ minds.
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The range of problems touched upon in the novel grew out of the multiple signs of the times: the laws taken in the
XVII century that defended the rights of the white colonizers and totally deprived of any rights the Africans brought to
North America; attempts to enslave the native people of the continent; delivering slaves to the continent; the inhuman
treatment of the slaves. Another sign of the XVII century North America is the variety of religious communities most of
which are characterised by prejudices and narrow mindedness. Toni Morrison introduces into the novel such typical
phenomenon of the XVII-th century as witch hunt. The author centres life situations around historic events and phenomena
which define both peoples’ fates and the fate of the country. The difficulties and the reasons for the Europeans’ moving to
the New World are shown on the basis of Jacob and Rebekka’s stories, and the life story of Florens’s mother reveals the
ways and horrible methods of supplying slaves to the New World.
The chronotopes of the characters serve as the starting point for unfolding the plot as it is the time and space that join
their fragmented stories into a single entity in accordance with the author’s plan. The historical chronotope enables the
reader to grasp the author’s treatment of the depicted historical period as the period of the spreading and legitimization
of the slavery on the territory of North America.
Key words: chronotope, slavery, sign, historical, peculiarities, slaves, colonizers.

Постановка проблеми. Роман «A Mercy»,
опублікований у 2008 році, є менш досліженим,
ніж інші романи лауреата Нобелівської премії
Тоні Моррісон, але цей глибокий і самобутній
твір заслуговує на більшу увагу і більш детальний аналіз дослідників. Оскільки дія роману
відбувається у XVII столітті на території штатів
Північної Америки до їх об’єднання в одну державу, історичний хронотоп набуває особливого
значення для розгортання сюжету. Історичний
хронотоп викликає інтерес і у плані поглиблення
сприйняття авторського розуміння специфіки
історичного періоду й авторського осмислення
шляхів розвитку країни.
Аналіз досліджень показав, що творчість
Тоні Моррісон є популярною темою як серед
зарубіжних, так і серед вітчизняних літературознавців. Великий внесок у дослідження творчості цієї видатної письменниці зробили Ларс
Екстейн, Джон Дюваль, Сюсана Вега-Гонсалес,
Вен-Чінг Хо, Філіп Пейдж, Маріанджела Палладіно, Гжегош Котецьки, В. Кучумова, С. Пухната, О. Карасик, Н. Висоцька та ін. О. Карасик
віднесла роман «A Mercy» до історичного жанру.
Джайя Шрівастава приділила увагу психологічному аспекту цього твору (Shrivastava, Varghese,
2016). Я. Бистров і Н. Телегіна розглядали цей
роман як поліфонічний твір, проводячи паралель
між його структурою та структурою фуги, зауваживши, що більшість досліджень цього роману
базувалися на психологічному підході: «Most
previous studies on Toni Morrison’s A Mercy were
based on psychological approaches to the novel, the
exploration of psychological insights into the parentchild bond, the characters’ physically traumatic
selfhood, and the psychological aspect of betrayal»
(Bystrov, Telegina, 2020: 284).
Поняття хронотопу в літературознавство ввів
М. Бахтин, виокримивши його як взаємозв’язок
часових і просторових відносин у художньому
творі. М. Бахтин переконливо довів, що худож-
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ній світ не може існувати поза часом і простором,
а це робить хронотоп одним із найважливіших
елементів художнього твору. М. Бахтин зазначав,
що у хронотопі художнього твору важливе місце
посідають просторові та часові прикмети, які
зливаються в осмислене та конкретне ціле. Час
у творі може згущатися, ущільнюватися, ставати
художньо-зримим; простір же – інтенсифікуватися, входити у рух із часом, сюжетом, історією.
Ознаки часу відкриваються у просторі, а простір
осмислюється і вимірюється часом. Тому художній хронотоп, на думку дослідника, може бути
охарактеризований саме цим перетином і злиттям
ознак (Бахтин, 1975: 235). Дослідженню ролі хронотопу в художніх творах присвятили свої роботи
Д. Лихачов, Н. Копистянська, Я. Гуревич, Н. Юрасова, В. Кухаренко, О. Шупта-В’язовська та інші
науковці. Ю. Лотман приділяє більшу увагу простору, акцентуючи на тому, що герої певною мірою
залежать від простору. П. Флоренський погоджується, що питання простору не може бути другорядним. Н. Юрасова стверджує, що час художнього твору послуговується не лише відтворенням
різних властивостей часу фізичного, він корелює
зі світоглядом самого автора та його власним уявленням про час (Юрасова, 2008: 257). Проблема
часопростору є однією з найбільш актуальних і
складних проблем сучасного літературознавства.
Метою дослідження є аналіз роману Тоні
Моррісон «A Mercy» під кутом зору історичного
хронотопу. Актуальність дослідження полягає
у тому, що під цим кутом зору роман «A Mercy»
не розглядався.
Відповідно до мети поставлені такі завдання:
–– продемонструвати фундаментальний зв’язок
часових і просторових відносин;
–– акцентувати роль хронотопу в побудові
сюжету;
–– виявити значення хронотопу для розкриття
розуміння автором специфіки зображеного історичного періоду.
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Виклад основного матеріалу. Історичний хронотоп, виділений із категорії хронотопу, характеризується тим, що забезпечує твору національну
й історичну специфіку. Історичний часопростір
включає проблематику, типову для зображеного
конкретно-історичного періоду, та конфлікти,
зумовлені історичними процесами певної доби.
У романі «A Mercy» Тоні Моррісон звертається до історії США, а точніше, до передісторії,
оскільки дія відбувається у XVII столітті, «коли
США як держави ще не існувало, а територія
була поділена між корінним населенням і колоністами з Англії, Португалії та Голландії» (Телегіна,
Радецька, 2020: 124). З одним із головних героїв
роману Джейкобом Ваарком читач знайомиться
у дорозі, коли той рухається з північного штату
в південний. Перетинаючи Вірджинію, герой роздумує над прийнятими тут нещодавно законами.
У романі точно вказані місце і час – Вірджинія,
1682 рік, чим акцентується час офіційного узаконення рабства і закріплення його жорстокими
правовими актами. Герої роману страждають від
різних форм рабства, поширених у той період, від
пожиттєвого спадкового рабства до боргового.
Рабство у цьому творі зображується як універсальне явище, яке мало місце в тій чи іншій формі
майже у всіх регіонах. Роман «A Mercy» звучить
голосами його героїв: англо-голландського фермера, торговця Джейкоба Ваарка; його дружини
Ребекки, котра прибула з Англії; корінної американки Ліни, плем’я якої було знищено віспою, яку
завезли на континент європейці; невільниці Флоренс, котру віддали за борги; Сорроу, кольорової
приблуди, яка через відсутність документів теж
стає рабинею, та двох білих чоловіків, що опиняються у борговому рабстві. Історії цих героїв
переплітаються, а в їхніх голосах звучить біль від
пережитого у боротьбі за виживання.
Джейкоб Ваарк – представник європейських іммігрантів, амбіційний авантюрист,
який ретельно будує свій світ у Новому Світі:
«Breathing the air of a world so new, almost alarming
in rawness and temptation, never failed to invigorate
him» (Morrison, 2009: 13). Спочатку Джейкоб не
був прихильником работоргівлі, він вважав це
абсолютно неправильним та огидним і хотів заробляти фермерством: «Flesh was not his commodity»
(Morrison, 2009: 25). Джейкоб їде на плантацію
португальського рабовласника Д’Ортеги, щоб
отримати гроші, які той йому заборгував, але коли
стало зрозуміло, що борг у грошовому еквіваленті
він не отримає: «it became clear what D’Ortega had
left to offer. Slaves.» (Моррісон, 2009: 25), він, хоча
і неохоче, забирає за борги маленьку Флоренс,
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котра стала його другою рабинею. Перед тим він
вже купив Ліну, хоча і вважав рабство злом.
Під час перебування Джейкоба у Меріленді
підкреслюються характерні для того часу культурні відмінності та відмінності побуту між північними та південними штатами. Джейкоба вражає будинок Д’Ортеги. Навіть найбагатші люди
у його штаті не будували кам’яні оселі: «He had
never seen a house like it. The wealthiest men he
knew built in wood…» (Моррісон, 2009). Обід
і поведінка господарів примушують його ще
гостріше відчути соціальні, побутові та культурні
розбіжності: «At dinner he feels uncomfortable and
unpleasantly surprised at everything: food, manners,
clothes, periwigs, perfume, the unnecessary luxury,
the hypocrisy of the host and hostess» (Bystrov,
Telegina, 2020: 291).
Ще однією яскравою ознакою історичного періоду є згадки Джейкоба про повстання 1676 року,
у якому раби та слуги об’єдналися, намагаючись
скинути своїх багатих білих господарів. Повстання
Бекона жахнуло рабовласників, але спонукало їх
не до послаблення гноблення, а до ще більшого
обмеження прав чорношкірих і корінних жителів: «By eliminating manumission, gatherings, travel
and bearing arms for black people only; by granting
license to any white to kill any black for any reason;
by compensating owners for a slave’s maiming or
death, they separated and protected all whites from
all others forever» (Morrison, 2009: 11–12). Впроваджені південними штатами закони є характерною
ознакою ХVІІ століття. Вони надавали великі привілеї єврепейцям, позбавляли рабів будь-яких прав
і сприяли поширенню рабовласницької системи
за межі Півдня. Згодом і Джейкоб Ваарк починяє
заробляти на дешевій рабській праці на Барбадосі.
Ліна – перша робітниця, котру купив Джейкоб
Ваарк. Народжена вільною, представниця корінного населення вимушена працювати на європейських господарів. Простір, у якому дівчина
опинилася після загибелі її селища, виявився для
неї справжнім викликом. Пресвітеріани, яким
її віддали солдати, обмежували її волю різними
заборонами, спираючись на те, що вона є дикункою, котру треба вчити правил життя. Зрештою,
не отримавши від індіанки бажаної покірності та
бажаного над нею контролю, вони просто виставили її на продаж, рекламуючи наче звичайний
товар: «Hardy female, Christianized and capable
in all matters domestic available for exchange of
goods or specie» (Morrison, 2009: 61), і відбулося
це у північному штаті. Тоні Моррісон показує,
як прибуткова в умовах колонільної економіки
рабовласницька система поступово розповзається
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Мовознавство. Лiтературознавство
по континенту, хоча спочатку існувала тільки у
південних штатах. Яскравими прикметами часу
є оголошення, характерні для XVII століття, які
Т. Моррісон включає у текст: «A likely woman who
has had small pox and measles; A likely Negro about
9 years; Girl or woman that is handy in the kitchen
sensible; Five years time of a white woman; Mulatto
Fellow very much pitted with small pox, honest and
sober; Sober and prudent woman who; Likely wench,
white, 29 years with child; Healthy Deutsch woman»
(Morrison, 2009: 60–61).
Через прикмети часу окреслюється і проблематика роману – руйнація індіанських громад,
загибель корінного населення через завезені
європейцями інфекційні хвороби, поневолення
представників корінного населення, жахливе
ставлення до рабів-африканців. Прикметою
XVII століття є і насиченість простору різноманітними релігійними спільнотами, більшість із
яких характеризується крайніми пуританськими
поглядами, забобонами й обмеженістю. Під час
подорожі Флоренс потрапляє у новий для себе
простір – будинок Вдови. Дочку Вдови Джейн
релігійна громада, до якої вони належать, вважає відьмою, оскільки вона відрізняється від
інших – вона косоока: «One of her eyes looks away,
the other is as straight and unwavering as a shewolf’s» (Morrison, 2009: 126). Тоні Моррісон вводить у світ роману типове для північно-американських штатів ХVІІ століття явище – «полювання
на відьом». Приводів вважати жінку відьмою
було досить багато – рудий колір волосся, косоокість або ж якісь інші зовнішні відхилення. Щоб
довести, що вона не є демоном, Джейн повинна
була терпіти страшні муки. Оскільки громада вважала, що демони кровоточити не можуть, кровоточити можуть лише люди, представники громади
перевіряли, чи кровоточать її рани: «Daughter
Jane holding her face in her hands while the Widow
freshens the leg wounds. New strips of blood gleam
among the dry ones» (Morrison, 2009: 129). Як
характеристику зображеного простору в конкретний історичний період Т. Моррісон акцентує
той факт, що шанс вижити був у тих, хто не виділявся. Коли на наступний день у будинку Вдови
з’являються «гості», вони приймають Флоренс за
диявола, оскільки ніколи раніше не бачили чорношкірих людей. Щоб перевірити кожен сантиметр її тіла, вони змусили її роздягнутися: «Eyes
that do not recognize me, eyes that examine me for
a tail, an extra teat, a man’s whip between my legs.
They want to see if my tongue is split like a snake’s
or if my teeth are filing to points to chew them up.
To know if I can spring out of the darkness and bite»
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(Morrison, 2009: 129). Час володіє цілим комплексом загальних ознак. Час у романі представлений
у вигляді відрізків, але вони зливаються у єдиний
історичний процес.
Тоні Моррісон ставить у центр конкретних
життєвих ситуацій історичні події, які надалі
визначили долі і людей, і країни загалом. Складності та причини переселення у Новий Світ європейців показані на основі історій життя Джейкоба
та Ребекки, а в останній частині роману розкриваються шляхи і жахливі методи постачання
рабів – це розповідь матері Флоренс про те, як
вона опинилася у Новому світі. Вона згадує, що їй
довелося пережити, у яких умовах їх перевозили
в Америку. Європейці-переселенці з Нового Світу
домовлялися із представниками інших європейських держав, де було розвинуто мореплавство,
і переправляли захоплених в Африці вільних
людей у Новий Світ, перетворюючи їх на рабів.
Мати Флоренс із жахом згадує цю подорож: «I
think men thrive on insults over cattle, women, water,
crops. Everything heats up and finally the men of their
families burn houses and collect those they cannot kill
or find for trade. Bound with vine one to another we
are moved four times, each time more trading, more
culling, more dying» (Morrison, 2009: 192). Через
світосприйняття чорношкірої рабині Тоні Моррісон відтворює реалії XVII століття. Цінність майбутніх рабів була невеликою. Работорговці одразу
закладали в розрахунок збитки, усвідомлюючи,
що у таких умовах доїдуть не всі: «When the canoe
heeled, some of we jumped, others were pulled under
and we did not see their blood swirl until we alive ones
were retrieved and placed under guard» (Morrison,
2009: 192–193). Корабель рухався у напрямку Барбадосу і, коли він прибув до місця призначення,
рабів вивантажили, наче диких звірів, і одразу
виставили на продаж. Саме тоді мати Флоренс
дізналася, що вона негритянка, і познайомилася зі
своїм майбутнім хазяїном: «It was there I learned
how I was not a person from my country, nor from
my families. I was negrita. Everything. Language,
dress, gods, dance, habits, decoration, song – all of it
cooked together in the color of my skin. So it was as
a black that I was purchased by Senhor» (Morrison,
2009: 194). Історичним фактом є те, що рабів заводили як тварин із метою розмноження. Це було
вигідно господарям, оскільки діти, яких народжували рабині, надалі ставали їхньою власністю
також. Це відбувалося у темному приміщенні,
щоби у чоловіків не виникло ніяких батьківських
почуттів до майбутніх маленьких рабів: «I don’t
know who is your father. It was too dark to see any of
them. They came at night and took we three including
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Bess to a curing shed. Shadows of men sat on barrels,
then stood. They said they were told to break we in»
(Morrison, 2009: 191).
Характерною ознакою рабовласницької системи XVII століття є і той факт, що чорношкірі
жінки-рабині у більш жорстких формах відчували
пригнічення з боку європейців. Вони не тільки
виконували важку роботу, але і ставали жертвами
зґвалтувань і знущань: «There is no protection. To
be female in this place is to be an open wound that
cannot heal. Even if scars form, the festering is ever
below.» (Morrison, 2009: 191). Тому коли мати Флоренс помітила, що Д’Ортега почав звертати увагу
на її малолітню дочку, вона готова була ніколи не
бачити її, віддати чужим людям, оскільки знала,
що Флоренс приречена на таку саму долю, як
і вона сама – терпіти всі знущання та забаганки
свого хазяїна, в тому числі й сексуальні: «One
chance, I thought. There is no protection but there
is difference» (Моррісон, 2009: 195). Вона усвідомила різницю у погляді на її дочку Д’Ортеги та
чоловіка з Півночі – Джейкоба Ваарка: «There was
no animal in his heart. He never looked at me the way
Senhor does. He did not want» (Morrison, 2009: 191).
Інший аспект рабства у просторі Америки
XVII століття відтворено через долі білих слуг,
котрі працювали на фермах північноамериканських штатів і зазнавали дискримінації. У романі
Моррісон «A Mercy» це двоє європейців – Віллард
і Скаллі, які на сусідній фермі відпрацьовують
борги, один – за перевезення його в Америку, а
інший – за борги матері. На ферму кожені з них
потрапив не з власної волі. Віллард ще у чотирнадцятирічному віці був проданий на сім років служби,
але у віці 21 року, коли він сподівався на звільнення, йому додали ще три роки служби через численні порушення та спроби втечі. Додавали термін
і вигадані провини: «Theft of a shoat was invented
and thrown in just to increase Willard’s indebtedness»
(Morrison, 2009: 175). Хазяїн ферми, користуючись безграмотністю та необізнаністю хлопців,
мав змогу продовжити угоду на невизначений час:
«The original seven years stretched to twenty-some»
(Morrison, 2009: 67). Зрештою Віллард підсвідомо
прирівняв себе до звичайного, хоч і білого, але
раба: «He knew his rank...». (Morrison, 2009: 177).
Скаллі спершу був змушений відробляти
контракт матері, дія якого після її смерті перейшла на нього, але так званий «батько», виплативши залишок боргу його матері, здав Скаллі в
оренду: «...leasing the boy to his current master for
a span of time soon to end, although Scully was not
privy to exactly when» (Morrison, 2009: 67). Скаллі
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знав про існування контракту, але ніколи його не
бачив, тому точного терміну своєї служби він не
знав. Через долі цих двох слуг Тоні Моррісон вводить у роман ще одну характерну ознаку XVII століття – неграмотність людей нижчого соціального
стану, яку землевласники часто використовували
з метою поневолення. Отже, у межах історичного хронотопу Тоні Моррісон докладно відтворює реалії Нового Світу XVII століття, описуючи
численні подробиці життя колоністів: сцени перевезення та продажу рабів, ведення господарства,
подробиці взаємин невільників і господарів, індіанців і європейців, деталі побуту.
Висновки. Письменниця вміло занурює читача
в атмосферу конкретного простору і конкретного
історичного часу, переломлює долі героїв через
історичні події та специфічні особливості історичного розвитку, внаслідок чого історичний
хронотоп набуває сюжетного значення, стає організаційним центром виникнення, переплетення і
розв’язання сюжетних ліній. Незважаючи на те,
що у романі описуються не значущі історичні
події, а долі простих людей, історичний хронотоп у ньому має велике зображальне значення,
оскільки вся тканина роману просякнута духом
часу завдяки багаточисленним прикметам часу,
характерним для конкретного простору. Ці прикмети разом із введеними у роман історичними
фактами забезпечують можливість підняти характерні для цього історичного періоду проблеми.
Через призму історичного хронотопу автору вдалося детально відтворити реалії Нового Світу
XVII століття – позбавлення кольорового населення прав і свобод, узаконення рабовласництва й
укорінення його у свідомості колонізаторів. Перетинаючись і накладаючись один на інший, часопростори персонажів слугують відправною точкою для розгортання сюжету, оскільки саме час і
простір об’єднують ці розрізнені історії у єдине
ціле відповідно до задуму автора. Історичний хронотоп дає можливість усвідомити трактовку автором зображеного періоду як періоду становлення
й узаконення рабства на території Північної Америки та відповідного розшарування населення
із подальшим закріпленням прав за одними та
позбавленням прав інших.
Перспективи подальших досліджень відкриваються у можливості виявлення інших видів
хронотопу в розглянутому творі з подальшим
аналізом їх функцій, у можливості теоретичних
узагальнень щодо часових і просторових відносин
у художніх творах, а також у плані поглиблення
вивчення самобутності стилю Тоні Моррісон.
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ТЕЛЕСКОПІЗМИ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ:
ДЕФІНІЦІЯ ТА ТИПОЛОГІЯ
Перманентний розвиток є найважливішою умовою існування мови. Процес пізнання світу, поява нових понять
і реалій, зміни у суспільному житті, науково-технічний прогрес відбуваються постійно, потребуючи необхідної
кількості лексичних одиниць. Статтю присвячено дослідженню телескопізмів сучасної англійської мови. Актуальність розвідки зумовлена тим, що нині спостерігаємо значний науковий інтерес до ґрунтовного вивчення морфологічних і неморфологічних способів творення неологізмів через швидке зростання їхньої кількості. З огляду
на ефективність телескопії як способу словотвору та її популяризації в англомовній лінгвістиці, питання єдиноприйнятої дефініції та типології цього мовного феномену залишається відкритим. Мета публікації дослідити
особливості та словотвірні моделі сучасних англійських неологізмів-телескопізмів.
У статті були охарактеризовані теоретичні аспекти поняття телескопізмів, розкриті наукові підходи до
визначення поняття «телескопії» у дослідженнях вітчизняних і зарубіжних мовознавців. Внаслідок дослідження
словотворчих особливостей телескопічних неологізмів сучасної англійської мови нами було виділено три основні
їхні типи: 1) повні, утворені шляхом злиття двох усічених основ; 2) часткові, утворені шляхом злиття усіченої
основи одного слова з повною формою іншого; 3) телескопізми-гаплологи. Описані моделі формування телескопічних одиниць і способи словотвору за допомогою телескопії. Телескопія відрізняється від традиційних способів
словотвору тим, що дозволяє створити абсолютно нове поняття із двох раніше існуючих і має здатність виражати навіть найскладніше з них у межах одного слова, а також має велике різноманіття моделей утворення
нових одиниць. Аналіз частиномовної належності досліджуваних лексем свідчить про домінування іменників у
складі телескопізмів.
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TELESCOPIC WORDS OF MODERN ENGLISH: DEFINITION AND TYPOLOGY
Permanent development is the most important condition for the language existence. The emergence of new concepts
and realities, changes in public life, scientific and technological progress are ongoing, requiring the required number
of lexical items. The article is devoted to the telescopic words of modern English research. Nowadays, we observe a
significant scientific interest to morphological and non-morphological methods of neologisms forming due to the rapid
growth of their number. As this linguistic phenomenon is quite new, but at the same time is becoming more effective, as a
consequence, it is becoming more and more popular in philology, these factors determine the relevance of studying various
telescopic units’ formation mechanisms, their semantic features, as well as determining areas of their functionality. The aim
of the paper is to research the formation peculiarities and functioning of telescopic units of modern English language.
The article analyzes the theoretical aspects of the telescoping words concept, it contains scientific approaches to the
definition of telescoping units in the domestic and foreign research. Having researched the word-forming peculiarities
of modern English telescopic neologisms we have identified three main types, i.e., complete, partial, and haplologs.
The publication describes models and methods of telescopic unit formation. Telescoping differs from traditional methods
of word formation because it allows to create a completely new concept of two existing ones and has the ability to
express it within a single word having a wide variety of new models. Modern telescopes tend to briefly, accurately
and expressively reflect the changes taking place in society. They are characterized by their distinctive features, both
structural and semantic, which are related to both linguistic and extralinguistic factors. A word composed by means of
telescoping combines several meanings leading to the linguistic economy.
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Постановка проблеми. Безперервний розвиток є найважливішою умовою існування мови.
Лексика є тим її елементом, якому притаманні
перманентні зміни, зумовлені новими когнітивними та комунікативними потребами мовців, розвитком їхньої пізнавальної діяльності й еволюцією сприйняття світу. Як результат, з’являються
численні нові слова, котрі можна розглядати як
лексичні відповідники змінених комунікативних умов (Шутова, 2010: 79). Поява неологізмів
демонструє динамізм мови. Різні способи утворення нових лексичних одиниць характерні для
сучасної англійської мови.
Лінгвістичні дослідження доводять, що нова
лексика переважно утворюється із власного матеріалу шляхом словотвірних операцій і переосмислення вже наявних одиниць (Тимощук, 2021: 169).
Аналіз досліджень. Лінгвістичні аспекти появи
неологізмів у системі мови, принципи їхнього творення, класифікації, функціонування неодноразово
ставали об’єктом досліджень вітчизняних і зарубіжних науковців: J. Algeo, R. Baayen, М. Bryant,
I. Berman, G. Cannon, C. Cutler, A. Darmsteter,
W. Lee, J. Simpson, М. Cohen, B. Gardin, L. Guilbert,
P. Gilbert, L. Deroy, В. Заботкіна, Н. Іваницька,
С. Гладьо, Т. Ковалевська, Н. Котелова, Є. Левашов, В. Нечипоренко, В. Сергєєв, Т. Ткачук,
Л. Терещенко, С. Чугу, Н. Лаврова, Т. ЦимбалюкСкопненко та ін. Незважаючи на значну кількість
праць, присвячених процесу неологізації сучасної англійської мови внаслідок словоскладання,
абревіації, конверсії та деривації, малодослідженими залишаються неологізми-телескопізми.
Актуальність дослідження пояснюється необхідністю аналізу творення нових слів і новітніх
тенденцій, що супроводжують словотворчі процеси у сучасній англійській мові.
Мета статті. Ми маємо на меті дослідити особливості та словотвірні моделі сучасних англійських неологізмів-телескопізмів.
Виклад основного матеріалу. Сучасна лінгвістична наука не має єдиної лексеми на позначення телескопічних інновацій, вчені-мовознавці
використовують такі терміни для номінування
цього феномену: слова-злитки (Н. Амосова),
слова-амальгами (І. Гальперін), складноскорочені
слова (Р. Кисельова, Н. Шанський), telescoping,
telescoped words (І. Арнольд, М. Bryant, І. Berman,
К. Баранцев, А. Соколенко, Н. Шанський), blend,
blendings (A. Kennedy), contamination (Н. Лаврова, Т. Цимбалюк-Скопненко), portmanteau words
(В. Заботкіна, L. Carroll).
«Словник лінгвістичних термінів» О. Ахманової визначає телескопію як «взаємодію мовних
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одиниць, які стикаються або в асоціативному, або в
синтагматичному ряді, що приводить до їх семантичних чи формальних змін і виникнення нової
(третьої) мовної одиниці» (Ахманова, 2004: 278).
Як зазначає О. Селіванова, телескопія – особливий тип компресивного словоскладання шляхом
поєднання двох слів, що перебувають у сурядному зв’язку початкової частини першого слова
та кінцевої другого (Селіванова, 2010: 721).
Сучасні мовознавці не завжди послуговуються
терміном «телескопія» для позначення аналізованого явища, вони використовують такі терміни, як
гібридизація, злиття, контамінація, стягнення та
власне словотвір (Омельченко, 2003: 83).
Належність телескопічного словотвору до певного способу словотворення є полемічною проблемою, адже, з одного боку, телескопізми побудовані на скороченні слів до рівня складів або
складів і звуків; з іншого – телескопічний словотвір, на відміну від абревіації, ґрунтований не на
сполуках, а на складанні слів, поєднаних сурядним зв’язком (Селіванова, 2010: 541).
На слушну думку Юрія Зацного, неологізмителескопізми надзвичайно популярні на сучасному
етапі розвитку мови. Значно виріс відсоток неологізмів-телескопізмів за останні десятиріччя серед
інших нових слів. Зараз це близько 20% порівняно із 9% у минулому сторіччі (Зацний, 1998).
Загальноприйнятим став принцип розподілу
телескопізмів за трьома структурними типами:
1) повні, утворені шляхом злиття двох усічених
основ: adid= adult+kid (дорослі діти у сім’ї); afflu
enza = affluent + influenza (надмірна матеріальна
зацікавленість, яка вимагає виснажливої праці та
неодмінно веде до перевтоми, стресів тощо); biot
ecture = biological + architecture (органічне поєднання архітектурних проєктів із біологічними
елементами (з деревами, квітами на поверхах,
даху)); theocon = theological + conservative (консерватор, який проповідує ідеї про важливість релігії
у політиці країни); teenglish = teenager + English
(варіант англійської мови, який використовується переважно підлітками в інтернеті);
2) часткові, утворені шляхом злиття усіченої
основи одного слова з повною формою іншого:
actorvist = actor+activist (добре відома особа, знаменитість, особливо кінозірка, яка бере участь
у політичних дискусіях і дебатах); aerotropolis
= aero + metropolis (велике місто, економічне і
соціальне життя якого обертається навколо
вузлового аеропорту; xeroxlore = xerox + folklore
(форма передачі та збереження фольклору);
textploitation = text+exploitation (тиск на підлітків надсилати повідомлення зі своїх мобільних
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телефонів про враження від певної передачі);
terrorocracy = terror + democracy (уряд, який свідомо тероризує своїх громадян);
3) телескопізми-гаплологи або «накладні»
телескопізми (Людмила Чумак), характерною
особливістю структури яких є наявність загального фонетичного сегмента на стику компонентів,
що сполучаються внаслідок графічного та / або
фонетичного накладання (Тимошенко, 2013: 166)
sheeple = sheep +people (люди, які покірно і сліпо
вірять в ідею, легко підпадають під чийсь вплив);
bizample =business + example (приклад із практики ведення бізнесу), privatopia =private + utopia
(відгороджений район приватних володінь із суворими заходами стосовно порушників власності);
atrosive =atrocious + corrosive (настільки жорстокий, що шкідливий для людини та її психіки);
apatheism = apathy + atheism (апатія до релігій).
Аналізуючи сучасні лінгвістичні дослідження,
принагідно зазначимо, що найчастіше телескопічні одиниці використовуються у друкованих
виданнях, друге місце займають електронні джерела мережі Інтернет і соціальні мережі, третє –
телепередачі (Бездітко, 2020). Політична, економічна, технічна та наукова сфери життя є найбільш
схильними до змін, саме у них найчастіше виникає потреба у позначенні нових реалій і понять.
Зокрема, на тлі пандемії коронавірусу лексичний
склад англійської мови поповнився новими телескопними одиницями: сoronapocalypse = coronavirus+apocalypse (the end of the world via coronavirus), сoronaphobia = coronavirus+phobia (the fear
of contracting COVID-19), сoronawashing = coronavirus+whitewashing (the corporations or individuals taking advantage of the pandemic to promote
their altruism, philanthropy and achievements), сoronavoid = coronavirus+void (the streets empty due to
coronavirus), сovidiot =Covid-19+idiot (someone
who ignores the warnings regarding public health or
safety); quaranteam = quarantine+team (the people
you live with during a coronavirus quarantine); quarantech = quarantine+technologies (the apps and
gadgets that help while away time indoors).
Найпродуктивніші та найбільш перманентні
типи словотворення за допомогою телескопії:
іменники: acrobsession = acronym + obsession (надмірне захоплення акронімами); spit = spam + Inter
net Telephony (небажана інформація, яка потрапляє
разом із основною у процесі телефонного зв’язку
через Інтернет); spamalanche = spam+avalanche
(величезний наплив комерційної інформації через
Інтернет); soulciologist = soul+sociologist (особа,
котра присвятила своє життя духовній і соціальній роботі); sexationship = sex+relationship (недовISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

готривалі стосунки, побудовані лише на фізичній
привабливості партнера; netizen = internet+citizen
(особа, яка проводить багато часу в інтернеті);
mistakonomics = mistake+economics (недосконала
економічна політика); globesity = glode+obesity
(всесвітня епідемія ожиріння); прикметники:
annoynymoys = annoy+anonymous (надокучливий
та анонімний); atrosive = atrocious+corrosive
(настільки жорстокий, що шкідливий для людини
та її психіки); awefulsome = aweful+awesome
(такий, що поєднує жахливе із благовійним);
bewrecked = bereft+wrecked (позбавлений автомобіля); blandiouse = bland +grandiose (такий,
що претендує на велич, винятковість, хоча
насправді є досить ординарним, травіальним);
interamous = internet +famous (відомий завдяки
Інтернету); дієслова: policklish = policy +tickle
(брати участь у політичних дискусіях, виявляючи неупередженість і високе почуття гумору);
jalk =jog+walk (займатися фізкультурою, поєднуючи легкий біг із пішою ходою); computicate =
computer +communicate (спілкуватися за допомогою комп’ютера).
Висновки. Таким чином, словниковий склад
сучасної англійської мови постійно змінюється та
поповнюється новотворами. Телескопія – це процес, за якого нове слово з’являється завдяки злиттю
повної основи одного слова зі скороченою основою іншого або ж зі злиття скорочених основ двох
слів. Значення такого неологізму – це здебільшого
об’єднане значення обох складників. Дослідження
телескопічних інновацій і їхнього місця серед
лексичних одиниць обґрунтовує необхідність
їх практичного використання та вивчення. Внаслідок дослідження словотворчих особливостей
телескопічних неологізмів сучасної англійської
мови нами було виділено три основні їхні типи:
1) повні, утворені шляхом злиття двох усічених
основ; 2) часткові, утворені шляхом злиття усіченої основи одного слова з повною формою іншого;
3) телескопізми-гаплологи. Аналіз частиномовної
належності досліджуваних лексем свідчить про
домінування іменників у складі телескопізмів,
що є підтвердженням загальноприйнятої думки
про те, що розширення словникового складу мови
відбувається переважно шляхом найменувань
об’єктів і явищ. Принагідно зазначимо, що матеріал нашого дослідження не обмежується лише
субстантивними телескопічними одиницями.
Проведена робота допомогла розглянути особливості та словотвірні моделі сучасних англійських неологізмів-телескопізмів, але залишилося
ще багато актуальних питань, які вимагають
подальшого дослідження.
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Постановка
проблеми.
Терміносистема
сучасної української мови є потужною базою, на
основі якої формуються, функціонують усі сфери
науково-професійної діяльності. Унормування
економічної термінології, визначення її ролі у
формуванні мовно-професійної компетентності
фахівців будь-якої галузі знань належить сьогодні до кола провідних мовознавчих проблем.
Необхідно з’ясувати спільне й відмінне у способах термінологічного номінування економічних
понять, що, серед іншого, забезпечить успішну
уніфікацію, стандартизацію та кодифікацію цієї
термінології, допоможе спрогнозувати тенденції
її подальшого розвитку, а також дослідити проблему передавання та засвоєння іншомовних
елементів, позаяк новітні запозичення не завжди
відповідають фонетичним законам та орфографічним правилам мов-отримувачів.
Аналіз досліджень. Про існування особливого мовного світогляду писали у своїх наукових працях українські мовознавці (Середницька,
2016: 70; Козловська & Товстенко, 2009: 35).
Мовна картина світу – це знання у мові та знання про мову, це система понять, характерна для
певної мови (Середницька, 2016: 70). Компонентом наукової картини світу є економічна терміносистема. Останнім часом велику увагу приділяють вивченню спеціальних економічних
термінологій, передусім визначенню їхніх структурно-семантичних параметрів у економічній
термінології та способів номінації понять, також
питанням стандартизації та кодифікації економічних термінів (Козловська & Товстенко, 2009;
Шарата & Кравченко, 2019). Ґрунтовну структурно-семантичну диференціацію економічної
термінології здійснила у своїх наукових працях
Т.П. Кравченко. Дослідниця визначила такі шляхи
номінації: термінологізацію загальновживаних
слів для позначення певного наукового поняття;
ретермінологізацію готового терміна економіки;
використання наявних у мові словотвірних типів
або іншомовних компонентів для утворення
нових назв (Шарата & Кравченко, 2019: 130).
Мета статті – дослідити мовну картину світу,
проаналізувати терміни із частковою заміною
компонентів, оформлені словотвірними засобами
мови-реципієнта, та терміни з повним структурним збігом; визначити позамовні та внутрішньомовні причини запозичень, дослідити спільні
ознаки, які визначають суть будь-якого терміна
як лексичної одиниці спеціального, обмеженого
функціонування. Завдання полягає у тому, щоб
виробити терміни-еталони, терміни-зразки; стандартизувати термінологічну систему на націо-
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нальних та інтернаціональних рівнях. Об’єктом
дослідження є економічна терміносистема сучасної української мови.
Виклад основного матеріалу. Сукупність
наукових знань, релігійних уявлень, естетичних,
художніх і моральних цінностей певного соціуму,
котрий проживає на певній території у конкретну
історичну епоху, – так визначають картину світу
сучасні учені (Середницька, 2016: 70). Думка
про існування особливого мовного світогляду
була сформульована видатним німецьким ученим
В. Гумбольдтом ще на початку ХІХ ст. Він уважав,
що людина стає людиною тільки через мову, у якій
діють її творчі першосили, її глибинні можливості,
отже, мова – це єдина духовна енергія народу.
Мовна картина світу – це знання у мові та знання
про мову, тобто мовні знання світу та знання про
структуру мови. Мовну картину світу визначають
як систему понять, характерну для певної мови,
за допомогою якої мовці класифікують, інтерпретують навколишній світ; систему уявлень певного
народу, яка є поняттєво усталеною, закріпленою
у системі мови, у її граматичних і лексичних особливостях і яка реалізує себе на письмі та в усній
мові у кожній мові по-різному (Середницька,
2016: 69). Наукова картина світу – це цілісний
образ реальної дійсності, основою якого є система
знань, набутих під час вивчення наук про природу,
суспільство, мислення.
Традиційно у науковому стилі вирізняють
чотири підвиди: суто науковий, науково-популярний, навчально-науковий і науково-діловий
(Українська мова, 2004: 403). Останнім часом
досить поширеними стали такі підвиди, як
науково-інформативний і науково-довідковий.
За своїм призначенням і сферою використання
кожен із цих підвидів наукового стилю переважає
у тому чи тому жанрі (Козловська & Товстенко,
2009: 35): 1) суто науковий стиль – статті у журналах, наукові праці, дисертації, монографії, доповіді; 2) науково-популярний – нариси, книги, лекції, статті; 3) навчально-науковий – підручники,
навчальні та методичні посібники, програми,
збірники задач, завдань і вправ, лекції, конспекти,
навчально-методичні матеріали; 4) науково-діловий – технічна документація (контракти, інструкції, повідомлення про випробування й аналізи,
формули винаходів, реферати тощо); 5) науковоінформативний – реферати, анотації, патентні
описи; 6) науково-довідковий – словники, довідники, каталоги (Українська мова, 2004: 404).
Уміння чітко визначати мету наукової комунікації й обирати відповідні мовні засоби для
створення текстів необхідного комунікативного
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спрямування виявляє рівень мовної компетенції
учасника комунікації. Наукову мову використовують із пізнавально-інформативною метою у
галузі науки та освіти (Козловська & Товстенко,
2009: 7). Спільною для суспільної, природничої, технічної та іншої сфер уживання наукової
мови є орієнтація на книжну лексику, на логічний
виклад інформації, застосування класифікаційного підходу до опису наукових об’єктів, використання абстрактних понять, формулювання
дефініцій (визначень) (Козловська & Товстенко,
2009: 7). Лексичний і фразеологічний рівні мови
наукової літератури характеризує наявність великої кількості термінів відповідних галузей знання,
а отже, виразно іменний характер висловлювання
(адже більшість термінологічної лексики – це
іменники та інші субстантивовані частини мови)
(Козловська & Товстенко, 2009: 7). Наука оперує
не образами, а поняттями, науковий текст насичений абстрактною лексикою (Українська мова,
2004: 403). Загальновживані слова використовують переважно лише в одному з їхніх значень,
тобто наявна функціональна однозначність слова.
Характерно, що у суто наукових текстах, призначених для фахівців певної галузі, терміни не пояснюють (напр.: Для гарантованої оплати розрахункових чеків чекодавець бронює кошти на окремому
рахунку «Розрахунки чеками» у банку-емітенті.
Для цього разом із заявою на видавання чекової
книжки чекодавець подає до банку-емітента платіжне доручення для перерахування коштів на
рахунок «Розрахунки чеками») (Козловська & Товстенко, 2009: 7). Для наукового стилю характерні
точність, відсутність емоційності й експресивного забарвлення, тому синоніми використовують
як засіб контекстуального уточнення (валюта –
гроші, грошові знаки, асигнації, банкноти; асигнація – банкнота, кредитка, (кредитний) білет;
профіцит – прибуток, зиск, вигода тощо (Козловська & Товстенко, 2009: 7). Напр.: Процедура приватизації охоплює такі основні елементи: визначення підприємств або їхніх часток (акцій, паїв),
що продають громадянам України за приватизаційні сертифікати, а також часток (акцій,
паїв), що продають членам трудових колективів
за номінальною вартістю) (Козловська & Товстенко, 2009: 7). Своєрідним проявом антонімії
є наявність термінів, що позначають протилежні
явища, процеси. Наукова мова використовує антоніми як засіб відтворення шляху логічних роздумів, як засіб посилення впливу на сприймача
інформації (дохід – витрати, попит – пропозиція,
актив – пасив, девальвація – ревальвація, готівковий–безготівковийтощо)(Товстенко,2021:160–161).
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У науковій мові вживають інтернаціоналізми,
власне іншомовні слова, запозичення. Потрібно
звернути увагу на те, що слова іншомовного
походження більш характерні для власне наукового стилю (напр.: ембарго, емісія, реалізація,
конкуренція, конвенція, координація, репарація
тощо), а питомі українські – для науково-навчального, науково-популярного його різновидів
(напр.: заборона, випуск, збут, суперництво,
угода, погодження, відшкодування тощо) (Товстенко, 2021: 158). Особливою прикметою мови
сучасних науково-технічних термінологічних
систем є активне поповнення новими словами,
які виконують у науковій мові номінативну функцію (напр.: іпотека – позика під нерухомість,
фритредерство – політика вільної (безмитної)
торгівлі, девальвація – зниження курсу тощо)
(Товстенко, 2017: 121) Цікавим аспектом аналізу наукової мови є словотворення. Суфікси та
префікси іншомовного походження утворюють
загальні й абстрактні назви дії (напр.: делістинг,
ревальвація, дисбаланс, депонент, менеджмент, синдикат, картель тощо) (Товстенко,
2017: 121–122), надаючи словам відтінку книжності, а осново- та словоскладання є популярним
способом творення нових термінів (напр.: платоспроможність, позикоотримувач, лізингодавець,
собівартість, ціноутворення, кредитоздатність, компанія-донор, компанія-реципієнт, держава-кредитор, держава-рантьє тощо) (Шарата
& Кравченко, 2019: 129).
Свою специфіку наукова мова має на усіх рівнях системи. На морфологічному рівні прагнення
до однозначного розуміння викладеного матеріалу
спричиняє зменшення ролі дієслів і збільшення
кількості іменників (поширені абстрактні та речовинні іменники). Автор наукової праці переважно
констатує факти, тому вживані дієслова мають
здебільшого форму теперішнього часу. Серед
основних характерних ознак наукової мови у
синтаксисі переважають складені присудки, означено-особові та безособові односкладні речення
тощо. Науковий виклад завжди потребує аргументації авторської думки та виявлення причиновонаслідкових зв’язків, повинен бути логічним і
точним, тому для наукових текстів характерні
складні й ускладнені речення різних типів. Набір
сполучників, особливо підрядних, досить різноманітний; у ролі сполучників часто використовують і прислівникові слова. Перевагу складнопідрядних речень можна пояснити тим, що підрядні
конструкції виражають складні причинові, часові,
умовні, наслідкові, допустові й інші відношення
(Козловська & Товстенко, 2009: 8).
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Мовознавство. Лiтературознавство
Науковий дискурс є складною єдністю мовної
практики та позамовних факторів, необхідних
для розуміння тексту наукового характеру. Саме
ці фактори дають уявлення про учасників комунікативної ситуації, їхні цілі, умови вироблення і
сприйняття повідомлення. У сучасному глобалізованому світі наукова мова є особливим різновидом мови, що функціонує у сфері науки в усній і
писемній формах і специфікою якого є формальнологічний спосіб викладення матеріалу, а також
уживання спеціальної термінології, використання
якої вимагає особливої точності, наявності міркувань, обґрунтування висновків, лаконічності
викладу матеріалу, логічної послідовності, смислової завершеності, цілісності (Козловська & Товстенко, 2009: 7). Тісний взаємозв’язок сучасної
науки із професійною сферою суспільної діяльності людини зробили популярним поняття фахової мови – форми сучасної української літературної мови, специфіку якої зумовлюють особливості
спілкування у виробничо-професійній сфері.
Сучасний український соціум в освіті, науці,
культурі, діяльності державних інституцій послуговується українською літературною мовою.
Українська літературна мова, з одного боку, стає
мовою сучасного інтелектуального дискурсу у
країні, з іншого – розширення цієї сфери її функціонування сприяє інтелектуалізації літературної
мови, удосконалюючи її спеціальний різновид –
мову науки. Термінологія є головним джерелом
поповнення лексичного складу високорозвинених
сучасних мов. Українська термінологія має низку
специфічних проблем, зумовлених історично, а
основною потребою сьогодення є створення національних термінологічних стандартів, термінологічних словників тощо (Товстенко, 2021: 159).
Основною одиницею, якою оперує мова науки,
є, безперечно, термін. Існують спільні ознаки, що
визначають суть будь-якого терміна як лексичної
одиниці спеціального, обмеженого функціонування, а саме: системність (кожен термін входить
до певної терміносистеми, у якій має термінологічне значення, за межами своєї терміносистеми
термін може мати зовсім інше значення, пор.:
ножиці цін – розбіжність рівнів і динаміка цін у
сфері міжнародної торгівлі на окремі групи товарів і значення загальновживаного слова ножиці),
наявність визначення (напр., дефініцією терміна
аудиторський висновок є вислів «документ, що
містить результати аудиторської перевірки»),
тенденцію до однозначності у межах конкретної
системи термінів (наприклад, в економічній термінології: ажіо – відхилення курсу цінних паперів від їхньої номінальної вартості у бік переви-

122

щення; індосамент – передавальний напис на
звороті векселів, чеків та інших цінних паперів;
інфляція – надмірне проти потреб товарообігу
збільшення кількості паперових грошей і їхнє
швидке знецінення тощо), відсутність супровідних експресивних значень, стилістичну нейтральність, точність (термін повинен якнайповніше
передавати суть поняття, яке він позначає: короткотерміновий кредит, чекодавець) (Козловська &
Товстенко, 2009: 8); часте використання багатослівних термінів: міжнародна фінансово-господарська операція, Міжнародне товариство міжбанківських фінансових телекомунікацій тощо).
Термін потрібно вживати лише в одній, зафіксованій у словнику формі, з одним значенням; користуючись терміном, суворо дотримуватися правил
утворення від нього похідних форм.
Економічні терміни, як і будь-які інші, не однакові за ступенем спеціалізації їхнього значення.
Потрібно пам’ятати про поділ терміноодиниць
на три основні групи: 1) загальнонаукові терміни,
тобто терміни, уживані практично в усіх галузевих термінологіях (напр.: система, тенденція,
закон, концепція, теорія, аналіз, синтез і т. ін.);
2) міжгалузеві терміни, тобто терміни, уживані
у кількох споріднених або віддалених галузях
(напр.: амортизація, витрати, санація, приватна
власність і т. ін.); 3) вузькогалузеві терміни, тобто
терміни, характерні лише для певної галузі (напр.:
лізинг, банківська гарантія, ажіо, індосант і
т. ін.) (Козловська & Товстенко, 2009: 7). Важливу
роль у мові науки й техніки відіграють міжнародні
термінодиниці (макроекономіка, мікроекономіка,
індосамент, овердрафт, пан’європейський, дифляція, іпотека тощо), оскільки полегшують розвиток науково-технічних зв’язків між країнами. За
допомогою міжнародних терміноелементів легко
побудувати термін тоді, коли з національних терміноелементів створити короткий і точний термін
не вдається. Міжнародні терміноелементи легко
поєднуються між собою і сприяють подальшому
термінотворенню (Товстенко, 2021: 159). (напр.:
аміл-, амфі-, гемі-, гента-, гетер(о)-, гіпер-,
гіст(о)-, ди (ді)-, диз-, екс-, контра-, -локація,
мега-, пан-, полі-, пост-, псевдо-, синхро-, -тек(а),
уні-, -фікація тощо).
Текст є продуктом професійного, зокрема
економічного, текстотворення, продуктом конкретної історичної епохи, а як явище мовної та
позамовної дійсності – складним феноменом,
який бере участь у комунікації, допомагає зберігати й передавати інформацію у просторі та
часі. Основні текстові елементи: назва, рубрикація (зміст), перший рядок і останній абзац, які
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не тільки закладають інтригу творчого пізнання,
а й стають концептуальною основою, стрижнем, що підтримує все дослідницьке навантаження (Козловська & Товстенко, 2009: 35). Мову
і стиль наукового дослідження характеризує чіткість, використання притаманного окремій галузі
науки поняттєвого апарату. У науковому тексті
лаконічність, зрозумілість, прозорість думки й
оригінальність ідеї повинні збігатися з чіткою
мовою, короткими фразами, продуманою формою. На лексичному рівні необхідно вживати
загальновідомі слова, уникати двозначності, не
вживати запозичення там, де можна скористатися
питомим словом; на морфологічному рівні – не
нагромаджувати іменники, не заміняти дієслова
віддієслівними іменниками(Козловська & Товстенко, 2009: 7), уживати різні частини мови; на
синтаксичному рівні – не розтягувати фрази, не
розривати думку довгими вставними конструкціями, обмежувати кількість підрядних речень,
не захоплюватися пасивними зворотами, дотримуватися порядку слів; на композиційному – не
порушувати послідовності викладу, продумувати
логічно-граматичну структуру тексту (Козловська
& Товстенко, 2009: 7–8). Варто звернути увагу на
те, що текст наукового дослідження чи науковий
текст поділяють на пропорційні, логічні, внутрішньо завершені частини (розділи, підрозділи,
пункти, параграфи, абзаци), де легко встановити
причиново-наслідкові зв’язки (Українська мова,
2004: 680). Одним із сучасних різновидів оформлення тексту є гіпертекст (від грец. «підвищення,
надмірність» і «текст») – надтекст, текст вищого
рівня, в основі якого лежить принцип нелінійності, вибірковості із системи текстових повідомлень на рівні глобальної мережі.
Часто у науковому тексті мовні засоби виконують роль кліше, якими зручно користуватися, конструюючи ту чи ту думку. Кліше (фран. cliche, від
clicher – робити відбиток, стереотипувати) – мовний засіб, стандартний зворот, регулярно повторюваний у певних умовах і контекстах; мовний
стереотип із позитивною функцією: ринкова економіка, установити контроль, матеріальне благополуччя, ринкові реформи тощо (Козловська &
Товстенко, 2009: 36). Стереотипи-кліше є готовими
словесними формулами, які економлять мовні
зусилля та полегшують спілкування (напр., згідно
з ухвалою, за наказом і т.п.). Стереотип – слово,
мовний зворот, що повторюється без змін, автоматично, як усталена формула, мовний шаблон;
трафарет (Козловська & Товстенко, 2009: 35–36).
На відміну від штампа, котрий характеризує «стертість» лексичного значення, заяложеність, кліше є
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конструктивними одиницями мовлення, що відображають у свідомості часто повторювані явища
дійсності, зберігають свою семантику і виразність,
слугують характерними ознаками певного стилю
чи певної ситуації (форми привітання, прощання,
пробачення, зачини та кінцівки казок, словесні
рамки документів тощо) (Козловська & Товстенко,
2009: 36). Швидка відтворюваність кліше, їх автоматизм, мовна економність полегшують комунікативний процес. Їх використовують здебільшого
у писемному діловому мовленні. Поява кліше
пов’язана із частотністю та повторюваністю ситуацій (Козловська & Товстенко, 2009: 36). За цих
умов навколо стрижневого слова утворюється відносно постійний набір контекстуальних елементів
у мовленні, що набувають звичності у називанні
та звучанні. Такі сполуки слів перетворюються на
стандартні (Козловська & Товстенко, 2009: 35–36).
Подібно до фразеологізмів вони відтворюються у
мовленні та починають функціонувати як одиниці
мови, але в них немає семантичних зсувів, як у
фразеологічних одиниць, зв’язок компонентів вільний, як і у вільних синтаксичних словосполученнях (Козловська & Товстенко, 2009: 36). Тому такі
сполучення вважають явищем перехідного типу,
що поєднує у собі властивості вільного синтаксичного словосполучення та фразеологічної одиниці.
Сюди зараховують вільні синтаксичні словосполучення, для яких характерна тимчасовість існування
як готових формул мови: входити в коло інтересів,
гуманний акт, екстремальна ситуація, користуватися великим попитом, перехідний період, плинність кадрів, боротьба із злочинністю, соціальна
програма, захист національних меншин, ринкові
відносини, мораторій на смертну кару та ін. (Українська мова, 2004: 255). До мовних кліше належать
конструкції, побудовані за відповідними моделями
словосполучень, зрідка речень, які функціонують
переважно в інформаційних жанрах засобів масової інформації й часто відтворюються у мові. Вони
виконують роль стандарту, забезпечують найповнішу інформацію й економлять мовлення (Українська мова, 2004: 255). Це переважно сталі словосполучення, актуалізовані на сучасному синхронному
зрізі. Такі мовні звороти за необхідності вживають у функції готових формул. Наприклад: сфера
обслуговування; підтримувати дипломатичні відносини; всенародне обговорення (Українська мова,
2004: 255); ринкові реформи; факти – неспростовна річ; одержувати інформацію.
Коли кліше бездумно переносять в усне мовлення, тоді ми маємо справу з таким його негативним явищем, яке і зветься штампом. Наприклад:
На сьогоднішній день питання слабо підняте і
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висвітлене...; Заслуговує бути відзначеною така
ініціатива...; Подібні факти мають місце на ряді
підприємств... та ін. Штамп (нім. Stampfe, віл
італ. stampa – відбиток, друк) – художній прийом
або зворот мови, що багаторазово повторюється
без творчого осмислення; вислів, який механічно
відтворюють; трафарет; шаблон; мовний стереотип із негативним забарвленням (Українська
мова, 2004: 806). Стереотипи-штампи – слова та
словосполучення зі стертим лексичним значенням чи експресивністю, які виникли внаслідок
втрати образності чи механічного перенесення
кліше ділового стилю, термінологічних сполук
у неприродне для них середовище (розвідники
земних надр, трудівники полів, взяти до відома,
зустрітися з метою обговорення питання, дати
путівку в життя тощо) (Козловська & Товстенко,
2009: 36). Користування штампами призводить
до беззмістовності фрази, до «вивітрювання»
конкретного змісту. Штамп знищує живе слово,
цікаву думку, вони не мають ні інформативної,
ні експресивної цінності. Втрата нормативності
особливо помітна там, де повинна переважати
індивідуальна манера письма. У такому разі без
потреби вжиті канцелярські вислови за рахунок; у
зв’язку з; згідно з; у результаті; у силу; з метою
та ін., іменники віддієслівного походження на
зразок забезпечення виконання завдання негативно впливають на сприймання (Козловська
& Товстенко, 2009: 37). Наприклад: При впровадженні внутрішньогосподарського розрахунку
ефективність колективного підряду підвищується, оскільки головне завдання останнього –
забезпечення отримання максимальної кількості
продукції при найменших затратах (газ.). Головною причиною породження штампів є відсутність
в авторській мові тих засобів, які допомагають
швидко, зручно й економно висловити думку, тому
спостерігається нанизування кількох абстрактних
слів, розташованих поряд: питання підвищення;
забезпечення виконання; здійснення завдання;
виконання зобов’язання (Козловська & Товстенко,
2009: 36–37). У таких випадках найкраще один
із іменників (перший) замінити інфінітивом:
забезпечити виконання; виконати зобов’язання.
Слово питання варто випускати (Козловська &
Товстенко, 2009: 37). Іноді в основу таких словосполучень уводять слова робота, боротьба,
експеримент, дослідження та ін., за якими використовують не властивий загальнонародній мові
прийменник по. Повторюючись у багатьох словосполученнях, він також штампує мову: робота
по впровадженню..., боротьба по винищенню...,
експеримент по застосуванню..., дослідження по
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ліквідації..., які треба замінювати словосполукою
із прийменником з або зовсім змінювати (упроваджувати, винищувати, експеримент із застосування, дослідження з ліквідації) (Козловська &
Товстенко, 2009: 37). Одні й ті самі слова-означення, що додаються часто до іменників у мовних
кліше, також бувають штампами: мати велике
значення; відігравати важливу роль; приділяти
значну увагу; склалися певні стосунки; викликають значний інтерес; у даний час та ін. (Козловська & Товстенко, 2009: 37). Особливо невиразні
означення певний і даний, які потрібно замінювати
конкретними прикметниками та займенниками:
невеликий, незначний, цей. Не сприяють чіткому
висловленню думки слова або цілі вислови, що
суперечать логічному зв’язку: більша половина
(треба більша частина); у березні місяці; живопліт з кущів; озима пшениця, посіяна восени тощо
(Українська мова, 2004: 806). Штампами вважаються й логічні прокладки, якщо вони часто
повторюються і не несуть ніякої інформації,
наприклад: треба сказати; необхідно зазначити;
потрібно відзначити; гадаємо та ін. (Українська
мова, 2004: 806). Штампи трапляються у мовленні
на всіх рівнях – фонетичному, лексичному, фразеологічному, словотворчому, морфологічному
й синтаксичному, тому їх виявлення і боротьбу
з ними потрібно розглядати у кожному конкретному випадку (Українська мова, 2004: 806).
Логіка наукового дослідження тісно пов’язана
з пошуком найбільш вдалого мовного вираження
наукової думки, ідеї. Мовні пошуки вченого
«народжують» нове поняття, стають поштовхом
до нових наукових ідей. Тому за всієї стандартизованості мови сучасних наукових текстів актуальним сьогодні є розуміння наукового стилю
як сукупності індивідуальних мовних стилів
дослідників, котрі постійно творять власні тексти. У мові економічної науки закріплено комплекс наукових знань, тобто вона є складником
національної (української) мовної картини світу.
Найбільш впливовим фактором її становлення є
наявність наукової традиції у цій галузі наукових знань про світ, тобто традиції як практичних
досліджень частини об’єктивної дійсності, так
і теоретичних узагальнень з метою отримання
нових знань про неї.
Висновок. Увага до термінології та її розбудови на власній мовній основі, ступінь опрацювання та впорядкування, стан і глибина наукового
вивчення – це показники рівня розвитку держави,
національної свідомості загалом і економічної
свідомості зокрема, національної культури у конкретних її проявах. У сучасному глобалізованому
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Товстенко В. Сучасна українська економічна терміносистема як компонент наукової картини світу
світі особливо важливою є необхідність стандартизації термінології, тобто вироблення термініветалонів, термінів-зразків, унормування термінології у межах однієї країни (якщо це національний
стандарт) або у межах групи країн (якщо це міжна-

родний стандарт). Сучасна українська економічна
термінологія є компонентом наукової картини
світу. Стандартизація термінологічних систем
спрямована на вибір термінологічної норми та її
затвердження як обов’язкового варіанта.
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ХУДОЖНІЙ ПЕРЕКЛАД У ДІАЛОЗІ ІСТОРІЇ ТА ДУХОВНОСТІ
(НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ МАРІ-ФРАНС КЛЕР
«П’ЯТЬ МАЙОРЦІВ ДЛЯ МОГО НЕЗНАЙОМЦЯ»)
У статті викладено результати дослідження особливостей українського художнього перекладу історичного
роману «П’ять майорців для мого незнайомця» французької письменниці Марі-Франс Клер. У романі в художньоаналітичному стилі описується доля предків письменниці, що залишили рідну Україну після революції 1917 року і
знайшли собі нову Батьківщину у Франції. Письменниця переплітає минулі події із сучасними подіями в Україні.
На думку автора, дослідження художніх перекладів має відбуватися не лише в лінгвокультурологічному чи
літературному плані, а й в історичному, що є внеском у розкриття історичної правди. Автор доводить, що сам
роман та його переклад мають велике значення для зближення української та французької культур і формування
інтернаціональної світової культури.
Лексичний простір роману характеризується частотним уживанням етнічних компонентів культури –
етнокультурних мовних одиниць, що мають ідейно-естетичну цінність, вносять національний колорит, надають роману національної самобутності. Підтверджується думка, що вживання національних етнокультурних
мовних одиниць наповнює текст духовністю, а перекладачі під час відтворення такої лексики вдаються до різноманітних перекладацьких тактик, зокрема повного та часткового калькування, транскрипції та транслітерації
(транскодування), добору синонімічного еквівалента, контекстуального розтлумачення реалій або створення
неологізму чи оказіоналізму. Перекладачі шукають оптимальні шляхи передачі духовного світу героїв роману з
урахуванням їхнього індивідуального світогляду, що відбилось у мові.
На особливу увагу заслуговує аналіз перекладацьких трансформацій національно-культурної картини світу в
рамках лінгвокультурної традиції, де на перший план висуваються національні символи та їхня семантика. Автор
розглядає різноманітні варіанти перекладів домінантних для України символів і аналізує причини та результати
використання саме тих символів, що визначають національні межі культури, як-от «рушник», «любов і журба»,
«майорці» тощо.
Вивчення інших лексико-стилістичних засобів (метафори, епітетів, порівняння) у царині перекладацьких
студій виявило потребу системного підходу до їх дослідження, що може стати перспективним напрямом у
теорії і практиці перекладу.
Ключові слова: художній переклад, франко-український переклад, порівняльне літературознавство, лексичні
відтворення, етнокультурна мовна одиниця, символ, історичний роман, Марі-Франс Клер.
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ARTISTIC TRANSLATION IN THE DIALOGUE OF HISTORY AND SPIRITUALITY
(BASED ON THE NOVEL “FIVE ZINNIAS FOR MY STRANGER”
BY MARIE-FRANCE CLERC)
The article presents the results of a study of the peculiarities of the Ukrainian artistic translation of the historical
novel “Five Zinnias for My Stranger” by the French writer, Marie-France Clerc. The artistic-analytical novel describes
the fate of the writer’s ancestors who left their native Ukraine after the 1917 revolution and found a new homeland in
France. The writer intertwines past events with current events in Ukraine.
According to the author, the study of artistic translations should take place not only in linguistic, cultural or literary
terms, but also in historical, which is a contribution to the disclosure of the historical truth. The author argues that the
novel itself and its translation are of great importance for the rapprochement of Ukrainian and French cultures and the
formation of international world culture.
The lexical space of the novel is characterized by the frequent use of ethnic components of culture – ethnocultural
language units that have ideological and aesthetic values, add national flavor and give a national identity for the
novel. The opinion is confirmed that the use of national ethnocultural language units fills the text with spirituality, and
translators resort to various translation tactics when reproducing such vocabulary, including full and partial word-forword translation, transcription and transliteration (transcoding), selection of synonymous equivalents, contextualization
or contextual interpretation, contextual interpretation of realities or the formation of the neologism or occasionalism. The
translators were looking for the best ways to convey the spiritual world of the novel’s characters, taking into account their
individual worldview, which is reflected in the language.
The analysis of translation transformations of the national-cultural picture of the world within the framework of the
linguistic-cultural tradition deserves special attention, where national symbols and their semantics come to the first plan.
The author considers the various versions of translations of dominant symbols for Ukraine and analyzes the reasons
and results of the use of those symbols that define the national boundaries of culture, in particular, “ruchnik”, “love and
sorrow”, “zinnias” and others.
The study of other lexical and stylistic means (metaphors, epithets, simile) in the field of translation studies has
revealed the need for a systematic approach to their study, which can be a promising area in the theory and practice of
translation.
Key words: artistic translation, French-Ukrainian translation, comparative literature study, lexical reproduction,
ethnocultural language unit, historical novel, symbol, Marie-France Clerc.

Постановка проблеми. Активізація соціально-політичного життя в Україні зумовила ще
більшу потребу в перекладах художніх творів, які
відображають долю українського народу не лише
на теренах України, а й поза її межами. Переклад
художньої літератури робить свій внесок у розбудову України як незалежної та демократичної
держави, який розглядається як культурний чинник незалежності України, як спосіб утвердження
українства в цілому світі.
Дослідження художніх перекладів уважається
актуальним у контексті зближення національних
культур і формування інтернаціональної світової
культури. Під час перекладу художніх творів актуальною залишається проблема взаємодії процесів
мислення людини і мови, яка і визначає культурноісторичну домінанту структури перекладеного
твору. Художній переклад можна вважати науковою дисципліною синтезуючого типу, що поєднує
взаємозв’язок та взаємодію історій і мови двох і
більше народів, шукає оптимальних шляхів передачі духовного світу нації з урахуванням її культурних надбань, що відбились та закарбувалися в
мові. Навіть більше, «мовна особистість письменника є об’єктом не лише лінгвокультурологічних
та літературознавчих, а й перекладацьких досліджень, адже читач осягає розумом об’єкти вторинної дійсності через рецепцію індивідуально
ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

авторських концептів, сукупність яких і формує
індивідуальну картину світу митця» (Христич,
Скляренко, 2020: 340).
Процес дослідження перекладів у системах
сучасних французької й української мов сприяє
досягненню більшого ступеня об’єктивності у
тлумаченні відповідних мовних картин світу.
Отже, об’єктом перекладу художнього історичного роману є взаємозв’язок та взаємодія мови й
історії. Предмет художнього перекладу – художні
твори, що становлять мовну картину світу, сформовану на основі взаємодії різних світоспоглядань (автора та перекладача).
Дослідження зумовлене загальною тенденцією
сучасних перекладацьких та історичних пошуків,
що сприяють розкриттю історичної правди шляхом
аналізу лексичних відтворень національних одиниць у процесі перекладу. Переклад як вид міжнародної комунікації відіграє важливу політичну роль
у відтворенні етнокультурних мовних одиниць,
адже мова і культура кожного народу сприяють
формуванню почуття національної єдності й ідентичності в межах певного етносу. Переклад також
забезпечує виникнення почуття вищого ґатунку –
почуття міжнаціональної єдності.
Суть дослідження художнього перекладу
полягає не лише у здійсненні зіставного аналізу оригіналу і перекладу, а й низки інших про-
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Мовознавство. Лiтературознавство
блем, пов’язаних із вивченням історії та культури
народу, мовної особистості автора та перекладача.
Компетентність перекладача в історико-культурній галузі сприяє адекватному відображенню
змісту художнього твору й донесення його меседжу до читача. Спроба аналізу перекладів художнього твору відкриває нові можливості для розвитку порівняльного літературознавства в аспектах
сприйняття твору в різних мовних та соціальнополітичних середовищах.
Аналіз досліджень. Проблеми взаємодії мови
і політики, впливу соціальних чинників на мовні
процеси викликають незначний інтерес із боку
мовознавців та перекладачів. Більшість ученихфілологів досліджують перекладацькі процеси
на лексико-граматичному рівні (Скрильник, 2013;
Радчук, 2012; інші) та культурологічному (Руда,
2009; Семенова, 2021; Чала, 2006; інші). Такі
дослідження відкривають додаткові можливості
для зіставного аналізу мову та виявлення етнокультурної ідентичності.
Серед нечисленних наукових розвідок учених,
хто розглядає переклад як національний чинник,
варто назвати М. Стріху, О. Тетеріну, Н. Христич,
Т. Шмігер та інших. Відомий український перекладач М. Стріха вважає український художній
переклад важливим чинником у творенні модерної української культури та національної ідентичності загалом, що є важливим інструментом
між літературою і націєтворенням. Як зазначає
учений, «саме історія українського перекладу
наповнена найбільшою кількістю драматичних сюжетів, і саме доля провідних українських
перекладачів складалася значно трагічніше, аніж
в їхніх колег з інших країн, які також зазнавали
чужоземного політичного чи культурного панування» (Стріха, 2006).
О. Тетеріна також уважає, що переклад –
«невід’ємний складник національної літератури
та важливий чинник її самобутнього поступу
(з акцентом на органічному засвоєнні і творчому
переосмисленні зарубіжних художньо-естетичних цінностей)» (Тетеріна, 2018: 57).
За словами Н. Христич, «перекладач по-різному
вирішує проблему адекватної передачі одиниці
смислової структури тексту-оригіналу з урахуванням цілого ряду чинників: специфіки мовного
втілення намірів автора, його ідейність, стилю і
позатекстової культурно зумовленої інформації»
(Христич, 2020: 119).
Досліджуючи етапи в історії перекладознавства, Т. Шмігер зазначає, що «<…> з 1990-х рр.
переклад почали розглядати як націєтворчий чинник, як чинник утвердження українства. Ідеї таких
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досліджень запозичували з лінгвокультурології та
теорії полісистеми» (Шмігер, 2008: 8).
Перекладаючи історичний роман, перекладач неодмінно стикається із труднощами перекладу етнокультурних мовних одиниць, до яких,
на думку І. Корунця, належить лексика “<…>
designating national customs, traditions, folk rites
and feasts, administrative or political systems,
peculiar geographical, geological or environmental
conditions of a nation’s life. No less peculiar may
also be the cultural or religious traditions of a nation
often expressed through certain proper names or
names of saints (cf. Ukrainian Івана Купала, Маковія, or Ireland’s St. Patrick, Scottish tartan, American
Uncle Sam or the British John Bull, the British Lion”
(Корунець, 2003: 123).
Метою нашого дослідження є аналіз лексикостилістичних трансформацій у процесі художнього франко-українського перекладу історичного роману.
Матеріалом дослідження слугував роман
«П’ять майорців для мого незнайомця» (“Cinq
zinnias pour mon inconnu” (2016 р.)) французької письменниці Марі-Франс Клер (Marie-France
Clerc) та його україномовний переклад Яни Вестель у співпраці з Маркіяном Перетятко.
Методологія. У дослідженні використано
компаративістську методологію, яка розкриває
гетерогенність і діалогічність міжмовних трансформацій, а також лінгвостилістичний аналіз для
зіставлення мовних одиниць порівнюваних мов та
встановлення адекватності семантики в системі
французької й української мов.
Виклад основного матеріалу. Політичні зміни
в Україні початку XXI ст. викликали надзвичайний інтерес у всьому світі, особливо в середовищі українських емігрантів. Особливо резонансними стали події з листопада 2013 р., коли
тисячі українців зібралися на Майдані. У цей час
навіть нова генерація, народжена і вихована за
кордоном, через десятки літ відчула себе справжніми українцями. Схвильована подіями Майдану, Марі-Франс Клер, авторка роману «П’ять
майорців для мого незнайомця», вустами своєї
героїні Наталі описує розповіді своєї бабусі Марусі
про свою далеку батьківщину – Україну, яку вона
разом зі своїм чоловіком, Зиновієм Ямковим, офіцером Петлюрівської армії, змушена була покинути в 1923 р. із-за більшовицького перевороту.
У художній формі авторка розповідає про трагедії,
які довелося пережити українцям на своїй землі,
унаслідок чого значна їх частина змушена була
шукати щасливої долі на чужині, зокрема у Франції. Попри те, що Наталі зростала у Франції, вона
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відчувала себе “tout à fait ukrainienne” («справжньою українкою»). Наталі розповідає своїм онукам – Лео та Люсі – про сучасні політичні події в
Україні. З її вуст звучать слова Maïdan – «Майдан»,
Secteur Droit – «Правий сектор», Mémorandum de
Budapest – «Будапештський меморандум» тощо, що
сталисимволамиборотьбиукраїнцівзанезалежність.
Культурні реалії, звичаї, традиції, свята є найбільш стійкими і впливовими елементами культури. Тож, якщо йдеться про національно-культурну своєрідність тієї чи іншої лінгвокультурної
традиції, ми маємо передусім звернутися до ключових для цієї традиції символів та їхніх значень,
адже інваріантна сутність символу завжди реалізується в його варіантах, оскільки традиційне
використання домінантних символів визначають
національні межі культури.
У самому заголовку роману «П’ять майорців
для мого незнайомця» містяться символи, які
сприймаються у свідомості людини механізмами
прямої та непрямої оцінки. У разі прямої оцінки
«майорців» читач опирається лише на свою мовну
компетенцію, зокрема на назви квітів, і без зусиль
вловлює основний зміст заголовка. Але варто зануритися в символічний зміст, адже квіти-майорці
символізують “friendship”, “endurance”, “daily
remembrance”, “goodness”, and “lasting affection” –
«дружбу», «витривалість», «щоденну пам’ять»,
«добро» і «тривалу прихильність» (The Meaning
of Zinnia). “So, it’s fitting that their symbolism has
evolved with them over time to represent endurance
in many forms, including – spontaneous endurance,
for from youth to old age, zinnias endure and
continue to bloom. Zinnias also symbolize a “joyous
endurance”” (The Meaning of Zinnia). Майорці
можуть квітнуть навіть у несприятливих умовах:
“They are happy to bloom in the steaming heat of
summer and really any other trials it encounters, such
as drought and bugs, yet they never fail to produce
vibrant, beautiful blooms” (The Meaning of Zinnia).
Основними рисами героїв роману є «витривалість» та «щоденна пам’ять» про свій козацький
рід. Інше ключове слово заголовка – inconnu –
«незнайомець» – означає невідому долю предків
головної героїні роману, що змушені тікати від
більшовицького перевороту.
Отже, назва роману та її вдалий переклад, що
звучить римовано: «<…> майорців <…> незнайомця», викликає створення асоціації та художнього осмислення. У разі перекладу “zinnia” як
«цинія» заголовок не був би таким мелодійним та
легким для сприйняття і запам’ятовування. Назви
рослин (zinnias, cereisier roses, pommiers blans,
roses trémières) у їхньому вторинному «антропоISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

морфному» означуванні дозволяють визначити
роботу асоціативно-оцінного апарату української
мовної свідомості.
Занурюючись у спогади, Наталі зверталася
до свого “carnet noir” – «чорного блокнота».
Перекладач вдався до калькування. З погляду
розвитку сюжету «чорний блокнот» покликаний
тримати читача в напрузі, зацікавлювати його у
прочитанні розв’язки. Ми схиляємося до думки,
що «чорний блокнот» – це метафоричне втілення,
що відіграє важливу роль у розвитку сюжету
роману. Важливо зазначити, що чорний колір
має символіку страху та невдач. Отже, метафоричне сприймання чорного блокнота є своєрідною перехідною ланкою між образом і поняттям. Поєднуючи у своєму семантичному полі дві
лексеми “noir” – «чорний» і “carnet” – «блокнот», метафора постає суцільним нечленованим
тропом, який може розгортатися у внутрішній
сюжет, інтригувати читача. Тоді вона стає подібною до загадки, але з тією відмінністю, що не
підлягає простому декодуванню лексичних одиниць, вимагаючи розвитку уяви в нових політичних реаліях. Спосіб калькування досить поширений і його використовують тоді, коли перекладач
може за семантичними ознаками знайти адекватний відповідник кожній лексичній одиниці в мові
перекладу. Сутність калькування полягає у знаходженні адекватного слова, сталого виразу або
навіть фразеологічного виразу в мові перекладу,
що копіює структуру вихідної лексичної одиниці.
Іншим символом, що базується на принципах
асоціативності й опозиційності, є переклад словосполучення “l’amour et de la tristesse” – «любов
і журба». З погляду перекладацького інструментарію застосовано спосіб калькування, але варто
взяти до уваги, що лексична одиниця “tristesse”
із французької мови може дослівно перекладатися також як «сум», «смуток», «печаль», «жаль».
З вищенаведеного синонімічного ряду лексична
одиниця «журба» є найвдалішим вибором, адже
для українського народу «червоне – то любов, а
чорне – то журба» є національним кольором-символом із 1964 р., завдячуючи пісні «Два кольори»
(поет Дмитро Павличко, композитор Олександр
Білаш). Контекст уживання: Dans sa chambre, assise
sur le rebord de la fenêtre, Natalie note la phrase de
Léo sur une page blanche de son Carnet: de l’amour
et de la tristesse mélanges (CZPMI, 2016: 57).
У передмові до роману авторка зазначає, що
«поезія й історія начебто і не мають нічого спільного. Але це в академічному сенсі чи у звичайному житті. Але іноді вони можуть зустрітися і
навіть поєднатися, створивши дивовижної чуттє-
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вості і краси матерію, яку можна було б назвати
поетичною історією» (ПМДМН, 2021: 9). Звісно,
художній дискурс відображає сторінки історії суспільства, як це видно з нижчеподаного фрагмента
роману: “Les paroles de Zinovij Jamkowij, son grandpère, citées dans le Livre de Lydia, lui revenaient en
mémoire: “L’Ukraine est de culture européenne. Elle
n’a rien à faire avec l’Asie”. Ou bien : “La nation
ukrainienne n’a pas attendu Moscou pour exister””.
«А ще згадала слова свого діда Зиновія Ямкового,
процитовані в Лідиній книзі: «Культура України є
складовою частиною європейської культури. Вона
немає нічого спільного з Азією <…> Українська
нація не чекала на появу Москви, щоб з’явитися
самій»» (ПМДМН, 2021: 16).
Під час перекладу художнього твору необхідно
зважати на історичну достовірність, адже рецепція
стосується як структури всього художнього твору
загалом, так і зміни понятійно-ціннісного й образноціннісного аспектів зокрема. Водночас історичні
трансформації окремих аспектів рецепції етики не
ізоморфні, вони протікають із різною швидкістю і
мають різний ступінь вираження. Рецепція висвітлює результати пізнання людиною світу, усвідомлення надбань цивілізаційного завоювання простору і часових параметрів нашого буття. Людина
усвідомлює себе в закономірних вимірах і в оточенні, які вербалізуються особливими одиницями,
здатними відображати національно-культурну
своєрідність мови на лексичному рівні – етнокультурними мовними одиницями (далі – ЕМО).
У межах нашого дослідження ми обираємо
визначення «етнокультурні мовні одиниці» як
мовне вираження фактів, пов’язаних із державним устроєм певної країни, її природними особливостями, історією та культурою. Таке визначення
вбачається актуальним, оскільки воно допомагає,
по-перше, вичленувати ЕМО за мовною ознакою
у площині двох мов (французька й українська),
по-друге, за критерієм розповсюдженості й уживаності – виявити її етнічний компонент.
У досліджуваному романі вжиті українські,
російські та французькі етнокультурні мовні одиниці, які перекладено буквальним способом.
Українські ЕМО: khata – хата, bortch – борщ,
galushkis – галушки, pirojkis – пиріжки, Kobzar –
Kобзар, bandoura – бандура, duma – дума, кolyady –
коляда, cosaque – козак, koutia – кутя, la Rada – рада,
salo – сало, trizoub – тризуб, rouchnik – рушник,
tchernozioms – чорноземи, la Sitch – Січ, Tarass
Boulba – Тарас Бульба.
Контекст уживання та переклад: “Natalie
découvrait qu’elle ne savait pas tout de la khata
mythique de son enfance et de ses grands-parents”
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(CZPMI, 2016: 10). Наталі виявила, що не знає
багато чого про легендарну хату свого дитинства (ПМДМН, 2021: 31). “Le soir, on mangeait le
bortch dans de grandes assiettes de faïence décorées
de carreaux bleus et rouge’s” (CZPMI, 2016: 13).
“Au temps de Noël, c’est avec elle qu’il allait en
traîneau de ferme en ferme chanter les Kolyady de
Noël <…> eh bien, toute la famille était attablée
chez le pope”(CZPMI, 2016: 13). «Саме з нею на
Різдво їздив саньми від хутора до хутора співати
колядки» (ПМДМН, 2021: 41).
Слово khata («хата») також має символічне
значення «родинного гнізда»: “Elle parle d’une
maison de campagne aux abords de Lipovetz, une
khata entourée d’un grand jardin où Irina cultivait
des zinnias et des roses trémières” (CZPMI,
2016: 9). «Там вона пише про заміський будинок
під Липовцем, – хату, оточену великим садом, де
Ірина вирощувала майорці та мальви» (ПМДМН,
2021: 27). Переклад здійснюється на рівні, необхідному і достатньому для передачі незмінного
плану змісту за дотримання норм мови перекладу,
тобто знаходження словникового відповідника.
Розвиваючи тему українських символів, розглянемо детально лексему «рушник» – символ злагоди, любові; краси; подружньої вірності; щасливої долі; символ працьовитості; чистоти почуттів
українців; високих естетичних смаків; лагідності;
поетичності душ; гостинності, незрадливості;
надії; побажання добра; прощання; захисту від
злих сил (Потапенко, 2015). У досліджуваному
романі лексична одиниця “rouchnik” згадується
12 разів. “C’est l’histoire du rouchnik” (CZPMI,
2016: 56). «Це історія рушника» (ПМДМН,
2021: 204). Переклад здійснено в повному обсязі
шляхом калькування.
Іноді перекладач використовує два види перекладу: 1) буквальний; 2) описовий переклад,
адже в самому оригіналі роману розгортається
пояснення української етнокультурної мовної
одиниці, як, наприклад, лексеми “сosaque”:
““Cosaque”, ce vieux mot d’origine turcomongole,
signifie homme libre et sans attaches” (CZPMI,
2016: 17). ««Козак» – це давнє слово тюркського
походження, означає вільну і незалежну людину»
(ПМДМН, 2021: 51).
Російські ЕМО: tsar – цар, Tsariste – царист,
L’URSS – СРСР (Есересер), bolchevique – большевік, KGB – КГБ, NKVD – НКВД, Goulag – ГУЛАГ,
koulak – кулак, dékoulakisation – розкуркулення,
byvchie – бывшие (передано російською орфографією), socialism – соціалізм, communism –
комунізм, commissaire – комісар, Sputnik – Спутнік, troika – трійка (часткова заміна фонеми [o]

Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 47, том 4, 2022

Христич Н., Харченко Т. Художній переклад у діалозі історії та духовності...
на фонему [і]). Подані російські ЕМО перекладено буквальним способом.
Контекст уживання та переклад: “Sur le chemin
du retour, la troïka, ce gros traîneau tiré par trois
chevaux, glisse en crissant sur la neige gelée”
(CZPMI, 2016: 6). «По замерзлому снігу дорогою
додому ковзає трійка – великі сани, що тягнуть
троє коней» (ПМДМН, 2021: 12). Контекстуальне
розтлумачення поняття “la troïka” міститься
у вихідному тексті.
Реконструкція мовної картини світу становить
одне з найважливіших завдань сучасної теорії
і практики перекладу. Проте відсутність певної
реалії чи поняття в одній із мов ускладнює процес
перекладу.
Вустами маленької внучки Наталі, Люсі,
“L’URSS” звучить як «Есересер», таким чином,
перекладач, вдаючись до способу транскрибування, наголошує, що молоде покоління мало обізнане з теми «СРСР»: “C’est quoi, Lursse, Mamie?”
(CZPMI, 2016: 8). «Що це – Есересер, бабусю?»
(ПМДМН, 2021: 26).
Перекладач вдається до створення неологізмів, як для перекладу лексичної одиниці
“soviétisée” – «радянізовано»: “Une génération
encore, et la société ukrainienne toute entière était
complétement soviétisée” (CZPMI, 2016: 5). «Ще
одне покоління, і всеукраїнське суспільство було би
повністю «радянізовано»» (ПМДМН, 2021: 18).
Утворення неологізму «радянізовано», на наш
погляд, зумовлене прагненням перекладача до
більшої експресивності та впливу на читача.
Такий адаптивний спосіб перекладу забезпечує
збереження національних елементів вихідної
мови та їх пристосування до норм цільової мови.
Французькі ЕМО: restanque – рестанка, pot au
feu – пот-о-фе.
Контекст уживання та переклад: “Sur la première
restanque” (CZPMI, 2016: 7). «На першій рестанці» (ПМДМН, 2021: 23). “<…> le pot au feu,
ou la soupe de légumes coupés en petits dés” (CZPMI,
2016: 13). «<…> пот-о-фе, або суп із овочів, нарізаних дрібними кубиками» (ПМДМН, 2021: 39).
Як і у попередніх випадках з українськими та
російськими ЕМО, французькі ЕМО перекладено
буквальним способом. Перекладачами застосований однаковий спосіб перекладу як українських
(борщ), так і французьких (le pot au feu) ЕМО: “Le
soir, on mangeait le bortch dans de grandes assiettes
de faïence décorées de carreaux bleus et rouges,
le bortch ou le pot au feu, ou la soupe de légumes
coupés en petits dés” (CZPMI, 2016: 13). «Якщо це
був і не борщ, то пот-о-фе, або суп із овочів, нарізаних дрібними кубиками» (ПМДМН, 2021: 39).
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Проте лексична одиниця “frantzous” перекладається як «жабоїди»: “Tous ces “frantzous”
n’avaient rien compris” (CZPMI, 2016: 10). «Усі
ці «жабоїди» нічого не розуміли» (ПМДМН,
2021: 32). Під час перекладу застосовано контекстуальне розтлумачення реалії «француз» шляхом
знаходження еквівалента «жабоїд».
Аналіз перекладу етнокультурних мовних
одиниць дає змогу краще зрозуміти процес пізнання дійсності. Саме в цих мовних одиницях
зосереджено всі когнітивні процеси: відображено сприйняття, розуміння і пізнання людиною
навколишнього світу на різних етапах її розвитку; збережено пам’ять поколінь про минулі часи.
Лексичні трансформації полягають у відтворенні
семантики вихідної одиниці у процесі перекладу,
відповідно до наявних норм мови перекладу.
Трансформація може бути повною або частковою
залежно від можливості знаходження адекватного
еквівалента в мові перекладу. Звичайно, коли відбувається повний збіг морфемного складу, можна
застосувати буквальний переклад. У разі, коли
в мові перекладу немає тієї реалії, що є в мові
оригіналу, перекладачеві необхідно вдаватися до
інших видів перекладу, ставити собі за мету збереження автентичності певної мовної одиниці.
На особливу увагу заслуговує аналіз перекладів оцінно-експресивної метафори. Завдяки своїй
природі оцінно-експресивна метафора здатна
породжувати стереотипи – еталонні національнокультурні уявлення, що відіграють величезну роль
у продукуванні мовою вторинного символічного
простору. Виступаючи носіями певних національно детермінованих асоціативних стереотипів,
експресивні метафори здатні позначати суттєві
віхи в розумінні та «відчуванні» етносом того
фрагмента реального світу, який він безпосередньо сприймає в реальному середовищі: “Natalie
s’émeut du froissement soyeux des feuilles sur le mur;
en elle tressaille un souvenir perdu, comme un parfum
ancien <…> Un peu plus loin, la piscine brille sous
la lune; l’ombre noire du cyprès ondule à peine sur
l’eau tranquille. Un souffle de vent lui envoie des
senteurs de lavande et de gâteau à la vanille. Elle
écoute la nuit” (CZPMI, 2016: 7). «Шовковистий шелест листя по стіні зворушує Наталі;
як старі парфуми, розбурхує у ній давно забуті
спогади <…> Трохи далі під місяцем сяє басейн;
чорна тінь кипарису ледь пульсує у нерухомій воді.
Подих вітру доносить аромати лаванди і ванільного пирога. Вона слухає ніч» (ПМДМН, 2021: 22).
Що стосується перекладу метафоричних смислів, то цей процес залежить від когніції перекладача, апріорних знань, від його розуміння кон-
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тексту, тобто прив’язки до конкретної ситуації й
уяви, інакше кажучи, – референції, бо мовні знаки
мають різний ступінь семіотичної глибини: від
мінімального значення до широкого культурноісторичного тла. Напр.: “Et les souvenirs de ces
étés d’autrefois s’additionnent aujourd’hui pour
éclairer le puits sombre des mémoires empêchées”.
«І пам’ять про ці літа з минулого єднається із
сьогоденням, щоб освітити темний колодязь
заборонених спогадів» (ПМДМН, 2021: 13).
У перекладі епітетів перекладачі вдаються
до високого ступеня семантизації: “en fouettant
désespérément ses bêtes affolées” (CZPMI, 2016: 6) –
«підганяючи схарапуджених коней» (ПМДМН,
2021: 21). Прикметник «схарапуджений» виражає
високий ступінь тривоги, небезпеки. Для перекладачів стояло завдання: відчувати мову не лише на
елементарному лексичному рівні, а й на рівні її
семантичного потенціалу.
За допомогою калькування (послівного перекладу) часто перекладаються словосполучення,
які можуть супроводжуватися різними трансформаціями (морфологічними, синтаксичними
тощо), наприклад, зміною порядку елементів
калькування. Безумовно, цей спосіб перекладу
комбінується з іншими – транскрипцією, транслітерацією. Такий спосіб називають змішаним
(поєднання транскрипції і семантичного перекладу) і нерідко застосовують тоді, коли до складу
назви входить значуще слово, як це представлено
в наступному прикладі: ““Zaporogue” signifie
au-delà des rapides du Dniepr” (CZPMI, 2016: 17).
«А називали їх «запорожцями», бо Січ знаходилася за порогами Дніпра» (ПМДМН, 2021: 51).
У результаті дослідження причин застосування
транслітерації стає зрозуміло, що перекладач відтворює комунікативно формальні елементи оригіналу. Основною причиною використання транслітерації як одного з підвидів транскодування
є бажання відтворити змістові елементи більш
високого рівня еквівалентності, не забезпечивши
передачу змісту на попередніх рівнях. У такому
разі транскодування може супроводжуватися
поясненнями, що розкривають справжній зміст
оригіналу: “Il a fait la guerre contre les Bolcheviques
et les Tsaristes (on disait les Rouges et les Blancs),
pour défendre la toute nouvelle indépendance de
son pays” (CZPMI, 2016: 12). «Він воював проти
більшовиків і царистів (їх ще називали червоні
та білі), щоб захистити щойно здобуту незалежність своєї країни» (ПМДМН, 2021: 36).
Відзначимо важливість вдалих перекладів
порівнянь: 1) “Une famille, c’est comme un énorme
édredon de plumes sur lequel on peut se laisser tomber
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et s’abandonner sans se faire mal” (CZPMI, 2016: 4).
«Родина схожа на величезну пір’яну ковдру, на
яку ви можете дозволити собі безболісно впасти
і розслабитися» (ПМДМН, 2021: 13); 2) “Plus
d’un demisiècle après leur mort, l’Histoire, comme
un vieux glacier, libère au fil des ans les vestiges de
ceux qui disparurent autrefois dans ses entrailles”
(CZPMI, 2016: 14). «Через понад півстоліття після
їхньої смерті Історія, немов прадавній льодовик,
з роками відпускає на свободу останки тих, хто
колись зник у її лоні» (ПМДМН, 2021: 43).
Порівняння як стилістичне явище – поліфункціональне. Функції, які воно виконує в художньому контексті, залежать від кількох чинників:
1) створення асоціативного образа; 2) утворення епітета; 3) утворення метафори. Саме
тому завдання перекладача ускладнюється, адже
потрібно зберегти образність мови-оригіналу.
Перекладацькі трансформації лексико-стилістичних засобів роману, зумовлені контекстуальними зв’язками з іншими елементами художньої
системи, варіативністю асоціацій, зокрема й суто
внутрішньостилістичних, керованими законами
української мови. Художній переклад є не лише засобом збагачення лексико-стилістичних та образних
ресурсів мови, а й засобом входження національної літератури у світовий літературний процес.
Висновки. Проведений аналіз ще раз підтвердив думку, що світ художнього тексту в оригіналі
та перекладі, як і картина світу загалом, є історично та культурно зумовленим. Переплітання
історичних і особистих ліній сюжету роману висуває на перший план індивідуальне сприйняття
письменником та перекладачем життєвих історій
українців, у результаті чого сприйняття читачем
їхнього спільного продукту – роману – залишає
слід в історії країни та в історії перекладу.
Головні складнощі перекладу роману МаріФранс Клер «П’ять майорців для мого незнайомця»
ми пов’язуємо із труднощами лексичного характеру, а саме: відтворення етнокультурних мовних
одиниць та лексико-стилістичних художніх засобів
(метафори, епітетів, порівняння). Етнолексика має
цілу низку специфічних властивостей, які відображають її семантику. Якщо в інших пластах лексики
семантичний і прагматичний аспекти зазвичай
роз’єднані, їхній зв’язок реалізується у висловлюванні, контексті тощо, то в даній групі лексики взаємодія цих аспектів відображається в самих їхніх
значеннях. Точним може вважатися лише такий
переклад, що забезпечує тотожність функції мовного добутку за еквівалентності значеннєвого оригіналу і його перекладу. Отже, різні способи перекладу використовуються перекладачем для того,
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щоб текст перекладу був також функціонально
тотожним вихідному тексту.
У результаті проведеного аналізу найбільш
ілюстративних прикладів ми дійшли висновків,
що перекладачам вдалося зберегти художній
рівень історичної правди. Загалом можна стверджувати, що в перекладі Яни Вестель у співпраці
з Маркіяном Перетятко збережено художньо-історичну цінність оригіналу роману Марі-Франс
Клер «П’ять майорців для мого незнайомця».

Застосований у дослідженні підхід до перекладу роману «П’ять майорців для мого незнайомця» й отримані результати представляються
перспективними для використання в подальшому
вивченні теоретичних та практично-методичних основ перекладу, у міжкультурних студіях
вивчення національних мовних стереотипів та
вирішенні проблем, пов’язаних із дослідженням мовної картини світу та мовної особистості
автора і перекладача.
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ЗАПОЗИЧЕННЯ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ
НАФТОГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Будь-яка мова та її словниковий склад володіє такими важливими характеристиками, як динаміка, мінливість, прагнення до вдосконалення та розвитку. За рахунок власних ресурсів, а також запозичень кожна мова
поповнюється новими словами. Роль цих запозичень залежить від конкретних історичних умов розвитку кожної
мови. В англійській мові частка запозичень через історичні обставини значно більша, ніж у багатьох інших.
Науково-технічна термінологія як галузь загальновживаної мови стає об’єктом комплексного наукового вивчення лише із середини ХХ ст. Зацікавленість цією сферою зумовлена тим, що цей аналітичний шар лексики впливає
на її загальний розвиток. Технічна термінологія є найбільш активною й гнучкою частиною загальнолітературної
мови. Таким чином, аналізуючи технічну термінологію, зокрема словотвірно-структурні особливості, враховується, що її формування здійснюється за допомогою таких процесів, як деривація, термінологізація загальновживаної лексики та запозичення з інших мов. Актуальність теми статті зумовлена посиленою увагою науковців до запозиченої лексики (як складника словникового запасу англійської фахової мови) та антропоцентричною
спрямованістю сучасних лінгвістичних досліджень, потребою систематизувати іншомовні лексичні одиниці в
англійській науково-технічній термінології на семантичному та функціональному рівнях. Дослідження запозичень у цих аспектах відповідає сформованим сучасним категоризаційним підходам до вивчення мовних явищ.
Метою статті є виявлення та аналіз запозичень в англійській термінології нафтогазової промисловості, класифікація досліджуваної терміносистеми та відстеження джерел запозичень фахової мови.
Отримані результати показують, що запозичення має потужний термінотворчий потенціал, оскільки є способом поповнення спеціальної фахової лексики для найменування нових понять, диференціації й деталізації наявних. Не зовсім однорідними за своєю природою є запозичення англійських термінів нафтогазової промисловості.
Проведений аналіз дозволяє зробити висновок про те, що термінологія нафтогазової промисловості потрапила
під вплив таких мов, як латинська та грецька.
Перспективним видається подальше дослідження процесу запозичення в англійській термінології нафтогазової промисловості.
Ключові слова: термін, термінологія, запозичення, асиміляція, калькування, англійська мова, нафтогазова
промисловість.
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BORROWINGS IN ENGLISH TERMINOLOGY
OF OIL AND GAS INDUSTRY
Every language and its vocabulary has such important characteristics as mobility, variability, the desire for
improvement and development. At the expense of its own resources, and also at the expense of borrowings each language
is more or less replenished with new words. The role of these borrowings depends on the specific historical conditions of
development of each language. In English, the share of borrowings due to historical circumstances is much higher than
in many other languages. Scientific and technical terminology as a branch of common language has been the subject of
comprehensive scientific study only since the middle of the twentieth century. Interest in this area is due to the fact that
this analytical layer of vocabulary has a decisive impact on its overall development. Technical terminology is the most
active, flexible part of general literary language. Thus, analyzing technical terminology, in particular word-forming
and structural features, it is taken into account that its formation is carried out through such processes as derivation,
terminologisation of common vocabulary and borrowings from other languages. The relevance of the article is due to
the increased attention of scholars to borrowed vocabulary as part of the vocabulary of English professional language
and anthropocentric orientation of modern linguistic research, the need for systematization of foreign lexical units in
English scientific and technical terminology at semantic and functional levels. The study of borrowings in these aspects
corresponds to the established modern categorical approaches to the study of linguistic phenomena. The aim of the
article is to identify and analyze borrowings in English terminology of oil and gas industry, classification of the studied
terminology and tracking the sources of borrowings of professional language.
The obtained results show that borrowings as a way of supplementing the special professional vocabulary for naming
new concepts, differentiation and detailing of existing concepts, etc. has a strong terminological potential. Borrowings in
English terms of oil and gas industry are heterogeneous in nature. The analysis allows us to conclude that the terminology
of oil and gas industry was mainly influenced by such languages as Latin and Greek.
Further research on the borrowing process in English terminology of oil and gas industry seems to be most promising.
Key words: term, terminology, borrowings, assimilation, tracing, English, oil and gas industry.

Постановка проблеми. Сучасний розвиток
та функціонування національної мови характеризуються активним використанням іншомовних
запозичених найменувань для позначення різних
наукових понять. Мовознавці багатьох країн світу
намагаються об’єднати зусилля, щоб вирішити
важливі наукові та технічні проблеми, які супроводжуються процесами взаємовідношень науково-технічної лексики. Принагідно зауважимо,
що в багатьох розвинутих мовах відбувається
становлення науково-технічної термінології, яка
має одну спільну рису – тенденцію до широких
запозичень із досить обмеженого кола сучасних
мов (Гринев, 1982: 109). Зростання кількості запозичень, а також ускладнення, які виникають під
час освоєння термінів іншомовного походження,
вимагають звернути увагу на процес запозичення
з усіма його особливостями.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Англійська мова в процесі історичного розвитку
зазнала незворотних змін, під час яких відбулось
запозичення великої кількості слів із різних мов.
А. А. Реформатський у книзі «Введення в мовознавство» писав: «Немає жодної мови на землі,
словниковий склад якої б обмежувався лише власними споконвічними словами. У кожній мові є й
іншомовні запозичення. У різних мовах та в різні
періоди розвитку процент цих «не своїх» слів відрізняється» (Реформатський, 2004: 139).
Процес іншомовних запозичень зацікавив багатьох вітчизняних лінгвістів. Проблему запозичення
й упорядкування терміноодиниць іншомовного
походження розглядали С. В. Гриньов, І. М. Кочан,
Д. С. Лотте, Г. С. Онуфрієнко, Т. І. Панько та ін.
Пропонована стаття присвячена аналізу запозичень в англійській термінології нафтогазової
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промисловості. Актуальність теми зумовлена
недостатньою кількістю досліджень, присвячених
запозиченню терміноодиниць нафтогазової промисловості з огляду на їх походження, кількість,
типи та особливості асиміляції в англійській мові.
Об’єктом нашого дослідження є англійські терміни нафтогазової промисловості. Мета статті –
розкрити значення терміна «запозичення», окреслити напрями, за якими слова проникають у мову
та асимілюються в ній, описати особливості процесу асиміляції запозичених слів, відстежити
джерела й класифікувати запозичені одиниці,
дослідити наповненість мови запозиченнями в
англійській термінології нафтогазової промисловості. Завдання статті – визначити сутність
терміна «запозичення», відстежити походження
запозичених слів в англійській нафтогазовій термінології, визначити роль запозичених термінів
фахової мови та класифікувати їх. Предметом
дослідження є запозичені терміни в англійській
термінології нафтогазової промисловості. Матеріалом дослідження стали авторитетні англо-українські нафтогазові словники (Yaremiychuk, Serednyts’kyy, Osinchuk., 1998; Bulatov, Palchikov, 1996;
Serednytsky, Finley, Petrash-Vaughan, Lyubchenko,
1995) та наукова періодика (Oil & Gas Journals).
Виклад основного матеріалу. Одна з причин
появи нових лексичних одиниць – запозичення.
Запозичення – елемент чужої мови (слово, морфема, синтаксична конструкція та ін.), який перенесено з одної мови до іншої внаслідок мовних
контактів, а також сам процес переходу елементів
однієї мови до іншої (http://uk.wikipedia.org).
Процес запозичення лексичних одиниць не
тільки збагачує словниковий склад мови-позичальниці, а й частково змінює її структуру,
сприяє урізноманітненню лексем, зміні зв’язків
між ними та їх перегрупуванню. Увійшовши до
словника, іншомовні слова можуть проходити в
ньому такі процеси, як архаїзація, детермінологізація, метафоризація тощо (Коломієць, 2002: 4).
Мовне запозичення розуміємо як слова чи морфеми іншомовного походження, які були передані
однією мовою іншій в результаті тісної взаємодії
(Прима, 2012: 116).
Запозичення, як наслідок тривалого історичного процесу та злиття різних мов, посідають
важливе місце в лексиці. Існує думка, що запозичення приходять у ту чи іншу терміносистему як
готові мовні одиниці, тобто разом із поняттям, яке
вони позначають (Даниленко, 1977: 29).
Прийняття мовою запозичуваних термінів –
комплексний процес, у якому існують, по-перше,
тісні взаємовідношення мови-позичальниці та
ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

мови-донора, по-друге, особливості самої мовипозичальниці в межах її системи. Ступінь засвоєння
іншомовних запозичень залежить від наявності
соціального замовлення, від специфіки семантики, давності запозичення (Зарицький, 2004: 22).
Під час запозичення будь-якої лексичної одиниці її значення й значення слова мови-позичальниці можуть в обох мовах повністю збігатися.
Надалі такий термін, як і будь-яка лексична одиниця, може змінювати значення.
Загалом, запозичення англійської термінології
нафтогазової промисловості можуть бути поділені на запозичення з класичних і сучасних мов.
Найбільш поширені в системі словотвору сучасної англійської мови комбіновані форми, утворені
зі слів класичного походження, а саме грецької і
латинської мов (Дворецкий, 1976: 9).
Запозичення із сучасних мов найменш розповсюджені серед конституентів словотвору цього
типу.
Для аналізу процесу запозичення англійської
термінології нафти і газу опрацьовано 5911 термінів
нафтогазової промисловості, відібраних із науковотехнічних текстів (Oil & Gas Journals) і верифікованих за лексикографічними джерелами (Yaremiychuk, Serednyts’kyy, Osinchuk, 1998; Bulatov, Palchikov, 1996; Serednytsky, Finley, Petrash-Vaughan,
Lyubchenko, 1995). У результаті дослідження виявлено 297 термінів, запозичених із різних мов, що
становить 5% від досліджуваної нами термінології.
Запозичення, будучи засобом словотвору,
характеризується різноманітністю підходів до їх
класифікацій з урахуванням потреб у номінації
термінованих понять, як-от:
а) необхідність у збільшенні і створенні неіснуючої лексико-тематичної групи разом із запозиченням певних понять;
б) необхідність семантичного обмеження питомого слова;
в) усунення полісемії (Козак, 2007: 63).
Загалом, класифікацію запозичень можна звести
до таких двох типів, як пряме запозичення та калькування. Щодо першого типу, то Д.С. Лотте мав на
увазі «оригінальні запозичення» (Лотте, 1982: 10).
За умов оригінального запозичення лексична
одиниця переходить з однієї мови в іншу в тому
ж значенні, в якому вона існує в іншій мові, і в тій
матеріальній формі, в якій вона існує під час запозичення. У процесі калькування запозичується
тільки значення чи семантична структура слова
іншомовного походження.
Калькування тлумачиться як утворення нового
слова або вислову за зразком будови відповідної лексичної одиниці або вислову іншої мови,
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Мовознавство. Лiтературознавство
за якого запозичуються значення й структура
слова з іншої мови (Зарицький, 2004: 22).
Серед безпосередніх запозичень у досліджуваній термінології нафтогазової промисловості
за характером запозичуваного матеріалу можемо
виділити:
1) матеріальні буквальні запозичення (205 одиниць), які поділяються на:
а) терміни, запозичені методом транслітерації
(побуквеного передання) (142 одиниці). Наприклад: plan (англ.) – plan (фр.) – план; surface
(англ.) – surface (фр.) – поверхня; dimension
(англ.) – dimension (фр.) – розмір, величина;
coagulation (лат.) – coagulation (англ.) –
Koagulation (нім.) – coagulazione (іт.) – coagulation
(фр.) – coagulaciоn (ісп.) – коагуляція, згущення;
б) терміни, запозичені методом трансфонації
(звукового передання) (63 одиниці): exploration
(англ.) – exploratio (лат.) – видобування;
transparency (англ.) – transparence (фр.) – прозорість; soil (англ.) – sol (фр.) – ґрунт;
2) матеріальні трансформовані запозичення
(92 одиниці): extracting (англ.) – extraho (лат.) –
вилучення, видалення; border (англ.) – bornes (фр.) –
межа, кордон;
3) кальки буквальні;
4) кальки трансформовані (Пілецький, 2005: 27).
Для нашого дослідження не є характерними
два останні види запозичень, тому можна сказати,
що вони не притаманні термінології нафтогазової
промисловості.
Часто запозичені іншомовні терміноодиниці
стають основою для створення термінів-словосполучень, яким притаманний більший класифікаційний потенціал, оскільки сама форма показує
їх місце в низці аналогічних певної термінології.
На основі конкретизації, уточнення, деталізації
родо-видових ознак словосполучення можна систематизувати ці поняття (Онуфрієнко, 2002: 61).
Наведемо кілька прикладів словосполучень із
запозиченим елементом, утворених морфологічним способом: automatic custody transfer – автоматичне відкачування нафти з промислу споживачеві; homogeneous carburizing – гомогенне
цементування; vibroimpulsive motion – віброударний рух; vibroisolating pipe coupling – віброізолювальне з’єднання труб.
Окрім запозичених основ, спостерігаємо поєднання й комбінованих варіантів. Значну групу
у творенні термінів способом основоскладання
утворюють слова з міжнародними терміноелементами з фіксованим значенням, запозиченими
переважно з таких мов, як грецька та латинська.
Д. С. Лотте вважав, що випадки запозичення слів
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чи окремих елементів із мов-донорів не є рідкістю
під час карбування нових лексичних одиниць для
нових понять. Їх результатом є взаємозв’язок слів
мови-позичальниці, створених із використанням
іншомовних елементів, та оригінальних запозичень (Лотте, 1982: 16]. Під час творення нових
термінів тенденція спиратися на класичні терміноелементи залишається однією з найпоширеніших. Їх розміщення у слові може бути різним:
а) терміноелементи, що перебувають у препозиції (134 одиниці) (auto, homo, hydro, synchro,
ultra, poly, anti, photo, gеo, vibro, macro, micro,
mono, techno тощо), наприклад: automation – автоматизація; autodecomposition – спонтанний розпад; autoignition – автозапал; autolock – муфта
з автозамком; autopolimerization – автополімеризація; autogenous – автономний; homocline –
гомокліналь; homolog – гомолог (включення, склад
якого ідентичний складу породи); hydrology – гідрологія; hydrocracking – крекінг під тиском водню;
hydrodesulfurization – гідродесульфуризація;
hydrotreating – гідроочистка; hydrocouple – гідромуфта; hydroball – шарнір з гідроущільненням;
synchronization – синхронізація; antipole – діаметральна протилежність; photogrammetric –
фотограмметричний; photoclinometer – фотоклінометр; photosensitive – світлочутливий;
geodetic – геодезичний; geophone – сейсмограф;
geoanticline – геоантикліналь; vibrodrill – вібробур; vibroseis – вібросейс; ultraclay – ультраглина
(колоїдальна речовина ґрунту); polyspast – поліспаст;macrofissure–макротріщина;macroporous–макропористий; microbit – долото малого діаметра;
microhardness – мікротвердість; monopod –
одинока опора (морської стаціонарної основи);
monoclonal – моноклінальний; mud technologist –
інженер із бурових розчинів.
First they started geophysical logging, taking total
of 35 days for 16 wells (Oil & Gas Journal, 2006: 16);
б) терміноелементи, що перебувають у постпозиції (97 одиниць) (gram, graph(y), sphere,
meter тощо): radiogram – рентгенівський знімок;
geolograph – пристрій, який автоматично реєструє швидкість проникнення долота в породу;
barograph – барограф; photomicrograph – мікрофотознімок; physiography – фізіографія; bathysphere – батисфера; aerometer – аерометр; altimeter – висотомір; geodimeter – електрооптичний дальномір; indenometer – прилад-самопис
для перевірки прямолінійності стовбура свердловини; velometer – прилад для заміру швидкості;
viscosimeter – прилад для вимірювання в’язкості.
The crue used velometer while drilling each
drillpipe connection (Oil & Gas Journal, 2006: 50).
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Поява нових терміноодиниць спричинена
невпинним розвитком науки; новостворені лексеми вимагають мовної фіксації, що приводить до
використання не тільки питомого складу мови, а й
іншомовних запозичень.
В англійській термінології нафтогазової промисловості виділено семантичні групи з латинськими та грецькими коренями, оскільки саме ці
мови є класичними. До грецизмів та латинізмів
належать терміни, що позначають такі поняття:
1) назви предметів, реалій, властивостей. Це
комбіновані терміни, які є складними словами,
одна частина яких запозичена, а інша – питома.
У цій групі грецький компонент дуже часто поєднується з латинським, наприклад: half interval
line – напівінтервальна лінія, root-meant square –
середньоквадратичний;
2) назви приладів, пристроїв: internal-focusing
telescope – телескоп внутрішнього фокусування;
3) назви виду діяльності: atomic physicist –
фізик-атомник.

Висновки. Структурна системність запозиченої термінології нафтогазової промисловості зумовлена особливостями термінологічного складу наукової мови та є невіддільною
від загальної системи мови. Оскільки термінологія будь-якої сфери є компонентом загальнолітературної мови, а її поповнення відбувається
за допомогою різноманітних способів словотворення, всі сучасні словотворчі засоби так чи
інакше представлені й у термінології нафтогазової промисловості.
Отже, розгляд проблем іншомовних запозичень на прикладі англійської термінології нафтогазової промисловості показує, що інтернаціоналізація численних англійських фахових термінів
сприяє полегшенню спілкування в галузях науки
та техніки та є позитивним явищем. Такий спосіб збагачення спеціальної фахової лексики для
найменування нових терміноодиниць, диференціації й деталізації дійсних одиниць має потужний
термінотворчий потенціал.
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РЕЦЕПЦІЯ ПОЕТИКИ АДАМА МІЦКЕВИЧА
В УКРАЇНСЬКОМУ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВІ
Статтю присвячено актуальній для сучасного літературознавства проблемі вивчення українсько-польських
літературних взаємин з огляду не лише на їх багатовіковість чи складність, а й на неминучість уваги до іншого в
контексті літературно-естетичних процесів. У роботі зазначається, що важливою є думка дослідника про те,
що критика початку минулого століття в багатьох аспектах подібна до сучасного дискурсу. Так, викликають
зацікавлення особливості письменницького прочитання творів польських авторів в Україні. Звернення до такого
діалогу міжлітературних відносин допоможе глибше виявити закономірності розвитку двох літератур, спільне
й самобутнє в їхніх структурах, окреслити чинники, що зумовлювали й зумовлюють тяжіння української літератури до польської (і навпаки).
У дослідженні зосереджено значну увагу на визначальних аспектах інтерпретації творчості А. Міцкевича.
Проаналізовано особливості сприйняття його світоглядних шукань, творчої індивідуальності, розкриття феномену художнього тексту на матеріалі статей М. Рильського, І. Франка, М. Бажана, О. Дирибило та ін. Наголошено, що специфіку інтерпретації зумовлює природа (лірична чи епічна) таланту письменника-критика, його
стильова належність, ідейні прямування та пріоритети.
У статті проаналізовано погляди М. Бажана на природу художності автора «Кримських сонетів», зазначаючи, що поет-критик акцентував на динаміці образів, «гонитві» ритмів у творах А. Міцкевича.
Автор має на меті оцінити та проаналізувати внесок класика української поезії М. Рильського в осмислення
специфіки творчості А. Міцкевича, надати їй можливість самовизначитися в її історії, теорії та літературних творах. У дослідженні зазначено, що велика кількість літературного доробку критика скерована на розкриття секретів поетичної творчості А. Міцкевича. Еволюцію творчості польського класика він розглядав за
жанрово-стильовими ознаками (балада, сонет, поема). Жанр балади вважав вершиною романтичних настроїв
А. Міцкевича, яка органічно поєдналася з народною творчістю. Вагомим для сучасної науки про літературу є
спостереження М. Рильського над модифікацією балади А. Міцкевича, над авторськими уточненнями канонів
жанру, розширенням його змістового наповнення, творенням своєрідного «заголовкового комплексу». Акценти
на підзаголовках А. Міцкевича слугували для М. Рильського визначником стилю.
Ключові слова: А. Міцкевич, поетика, стиль, жанр, інтерпретація.
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RECEPTION OF ADAM MITSKEVICH’S POETICS
IN UKRAINIAN LITERATURE STUDIES
The article is devoted to the problem of studying Ukrainian-Polish literary relations relevant for modern literary
criticism not only in view of their centuries-oldness or complexity, but first of all the inevitability of attention to the
Other in the context of literary and aesthetic processes. The paper notes that the researcher’s opinion is important that
the critique of the beginning of the last century is in many respects similar to modern discourse. Hence the interest in
the peculiarities of literary reading of works by Polish authors in Ukraine. Addressing such a dialogue of interliterary
relations will help to reveal more deeply the patterns of development of the two literatures, common and original in their
structures, to outline the factors that determined and determine the attraction of Ukrainian literature to Polish or vice versa.
The study focuses on the defining aspects of the interpretation of A. Mickiewicz’s work. Peculiarities of perception of
his worldview, creative individuality, revealing the phenomenon of artistic text on the material of articles by M. Rylsky,
I. Franko, M. Bazhan, O. Dyrybylo and others are analyzed. It is emphasized that the specificity of interpretation is
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determined by the nature (lyrical or epic) of the talent of the writer-critic, his stylistic affiliation, ideological orientations
and priorities.
The article analyzes M. Bazhan’s views on the nature of the art of the author of “Crimean Sonnets”, noting that the
poet-critic focused primarily on the dynamics of images, the “pursuit” of rhythms in the works of A. Mickiewicz.
The author aims to significantly assess and analyze the contribution of the classic of Ukrainian poetry M. Rylsky in
understanding the specifics of the work of A. Mickiewicz, to give her the opportunity to self-determine in its history, theory
and literary works. The study notes that a large number of literary works of critics are aimed at revealing the secrets of
poetic work of A. Mickiewicz. He considered the evolution of the Polish classic on the basis of genre and style (ballad,
sonnet, poem). He considered the genre of ballads to be the pinnacle of A. Mickiewicz’s romantic sentiments, which was
organically combined with folk art. Important for the modern science of literature is M. Rylsky’s observation on the
modification of A. Mickiewicz’s ballad, on the author’s clarifications of the genre’s canons, the expansion of its content,
especially the creation of a kind of “title complex”. Accents on A. Mickiewicz’s subheadings served as a determinant of
M. Rylsky’s style.
Key words: A. Mickiewicz, poetics, style, genre, interpretation.

Постановка проблеми. У сучасній науці про
літературу термін «поетика», який прийшов на
зміну поняттю «майстерність письменника», не
має однозначного тлумачення. Кожен дослідник,
який займається теоретичними питаннями художнього тексту, має на меті зафіксувати власну позицію розуміння поетики. Вона може бути як проста,
як, наприклад, у В. Жирмунського: «поетика – це
наука, що вивчає поезію як мистецтво» (Жирмунськнй. 1977: 15), так і складна, розгорнена,
як у С. Аверинцева: поетика – це «наукова теорія
словесної художньої творчості чи хоча б системи
методично розроблених рекомендацій для неї»;
«система робочих принципів якого-небудь автора,
чи літературної школи, чи цілої епохи: те, що свідомо чи несвідомо створює для себе кожний письменник» (Аверинцев, 1977: 3).
Аналіз досліджень. Більшість дослідників
літературного тексту вважають, що найвагомішою в пізнанні художніх явищ є функціональна
поетика. Її методологічні принципи близькі до
системного підходу. У межах функціональної
поетики виокремлюють цілісні підрозділи: поетику окремих літературних творів та їхніх компонентів, індивідуальну поетику, жанрову поетику,
поетику течій, напрямів, національних літератур
тощо. Ми ведемо мову про аспект поетики, що,
на думку Р. Гром’яка, «концентрує в собі функціональну природу естетичної комунікації, художньої сугестії» (Гром’як, 1992: 21).
Мета дослідження – простежити специфіку
рецепції поетики А. Міцкевича в українській письменницькій критиці минулого століття та початку
ХХІ ст. (І. Франко, М. Рильський, М. Бажан,
О. Дирибало).
Виклад основного матеріалу. Адам Міцкевич – непересічна та неоднозначна постать, яка
залишила вагомий слід у літературі світової класики. Специфіка письменницької критики, на відміну від літературознавчої, полягає в тому, що
проблеми поетики в ній посідають другорядне
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місце (порівняно з біографічними, ідейно-тематичними парадигмами чи тлумаченням ролі та
місця митця на тлі суспільно-політичних, духовно-культурних змістів). Як правило, в таких
виступах рідко можна спостерегти зразки детального літературознавчого аналізу, тому «в статтях
П. Тичини, М. Бажана і навіть Д. Павличка про
А. Міцкевича ми майже не маємо таких зразків
поетикального аналізу, окрім загальних відгуків,
побілених оцінок естетичної вартості творчого
доробку польського генія» (Дирибало, 2007: 462).
Так, П. Тичина в ювілейному панегірику «І ми
його любимо (Адам Міцкевич)» посилається на
авторитет В. Бєлінського, який порівнював твори
А. Міцкевича з найкоштовнішими перлинами.
Глибше проникнув у природу художності автора
«Кримських сонетів» М. Бажан. На його думку,
у вісімнадцяти творах циклу відобразилися внутрішні переживання поета-засланця: «у них є і
тужливий потяг, і скорботний поклик до знедоленої вітчизни, і образ схованих у глибинах душі
почувань, і крилатий злет надії, і віра в безсмертність створених під час цієї бурі пісень; кожен
сонет осяяно променем прекрасного і щедрого світила поетової душі» (Бажан, 1982: 257). У кримських творах А. Міцкевича поет-критик побачив
динаміку образів: у відображенні переїзду через
Байдари його вразила «гонитва ритмів», у вірші
про Алушту – млість східної ночі. Змалювання
Чатирдага М. Бажан сприйняв як «величаву гіперболізацію». Проте М Бажан, захоплюючись «красою форми, багатством ритмів, барвистістю й
новизною образів», акцентував на волелюбному
змісті сонетних строф, на ідеї відданості митця
своїй поневоленій батьківщині.
Справжнім майстром аналізу поетики А. Міцкевича став М. Рильський. Розкриваючи «секрети
поетичної творчості» А. Міцкевича, митець продемонстрував свій багатий витончений дослідницький інструментарій. У творчості польського
поета М. Рильського «зачаровувала» неймовірна
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сила фантазії», несподіваність її широкого лету,
парадоксальність не зовсім поєднуваних, здавалось би, топосів, титанічність образів, що виражалось у безмежній «вірі в силу людини» (Дирибало, 2007: 428).
Велич поетичного слова в А. Міцкевича (сонет
«Акерманські степи») була для М. Рильського
такою сильною, що «читач ладен повірити, що
зі степів біля Акермана можна почути голос із
Литви, а не чутно лише тому, що ніхто не кличе»
(Рильський, 1968: 241).
Як відомо, «Кримські сонети» перегукуються
і з поезією східних народів, а отже, в них постає
образна картина мусульманського Сходу (падишахи, гареми, тюрбани, намаз тощо). Цей напівказковий гіперболізований світ, одночасно чужий
і далекий для поета «рівнинної Литви», давав підстави багатьом дослідникам закидати А. Міцкевичеві «деяку холодність». Український поет-критик
уважав таке сприйняття циклу несправедливим,
тому що відчув, як «гаряче билось серце поета»
(Рильський, 1968: 251). З огляду на це, він указав
на ще одну прикметну рису А. Міцкевича – надприродну здатність перевтілюватися.
М. Рильський наголошував, що художні засоби
польського письменника вражали його своєю неординарністю та сміливістю. Він виокремив низку
незвичних асоціацій у поемі «Пан Тадеуш»: один
із персонажів «витягнув слух і руку»; чоловіки
на полюванні «витягнулись як луки»; Войський
«питає вухом землю», а мисливці намагаються
прочитати в його очах «присуд життя чи смерті»;
струмок, що тихо тече по рівнині, уподібнюється
вужеві, який сріблиться, золотиться і зникає серед
моху чи папороті. І. Франко називав такий ланцюг
«репродукованими ідеями», а їх багатство і різнорідність – головною прикметою поетичної фантазії. «Духова діяльність людська, – писав він у розвідці «Із секретів поетичної творчості», – полягає
у двох прикметах психічного устрою, а саме в
можливості репродукції вражень, які колись безпосередньо торкали наші змисли і тепер є тільки
психічними копіями, ідеями, а також того устрою,
що одна така репродукована ідея зумовлює іншу,
цілі ряди інших ідей, а ті знов, коли на них буде
звернена особлива увага, викликають дальші ряди
ідей, і так без кінця» (Франко, 1976–1986: 65).
Еволюцію творчості А. Міцкевича український
поет-критик убачав і в жанрово-стильових ознаках. Перші спроби польського поета («Міська
зима», початок поеми «Картопля») написані в
класичному стилі; віленський та ковенський періоди відзначилися баладами. «Саме вони, балади, –
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дям, яким озброювався романтик Міцкевич проти
класицизму, якому в часи ранньої своєї молодості віддав короткочасну данину» (Рильський,
1968: 244). Отже, саме жанр балади, органічно злитий із народною творчістю, був, за словами Рильського-критика, найвищою точкою романтичних
настроїв і спрямувань польського поета. Лише
поема «Пан Тадеуш», як зазначав він, дозволила
А. Міцкевичеві зробити крок назустріч реалізмові.
Г. Нудьга, один із найавторитетніших теоретиків балади, вважав її невід’ємним супутником
демократизації літератури і мистецтва загалом.
«Звертаючись до життя, до історії народу, до його
творчості і мови, балада, нехай і в романтичних
шатах, в одязі фантастики, шукає і подає героя,
тісно пов’язаного з демократичними колами суспільства, яке його породило» (Лесин, 1971: 23).
Балада для А. Міцкевича – це вираження
народного світогляду, народних прагнень і «нехитрої» народної віри. М. Рильський із захопленням
відгукувався про цей чужий і далекий йому світ
А. Міцкевича: «Все тут ніби повите млою, крізь
яку мчать чорні коні, де дзвенять невидимі мечі й
кольчуги, гудуть дзвони невидимих церков, ошукана дівчина обертається в рибку, що випливає
годувати своє немовля, лілеї, посаджені на могилі
чоловіка, викривають жінку-мужевбивцю...»
(Рильський, 1968: 245). М. Рильський-критик
пояснював різницю між баладами і романсами,
спираючись на розуміння природи цих жанрів
самим автором, який писав, що романс присвячений почуттям, у ньому менше надприродних сил,
ніж у баладі, форма його, як правило, драматична,
а стиль простіший і наївніший.
Характерно, що під впливом народної творчості А. Міцкевич модифікував баладу, вносив
авторські уточнення жанру.
Український поет-критик, підкреслюючи
народність польського поета, так само звертав
увагу на підзаголовки, які слугують визначником
стилю. Зокрема, балади «Рибка» і «Лілія» марковані жанровим підзаголовком «з народної пісні»,
«Пагорб Марилі» конкретизує жанрово-тематичний підзаголовок «на тему литовської пісні», а
«Три Будриси» і «Чати» мають національно-жанрову деталізацію «литовська балада» й «українська балада» відповідно. М. Рильський погоджувався з тими літературознавцями, які вважали,
що своїми підзаголовками чи ремарками автор
хотів підкреслити зв’язок своїх творів із народною творчістю, а не безпосередню залежність від
того чи іншого конкретного фольклорного тексту.
На переконання М. Рильського, не так суттєво, з
якого конкретного джерела поет черпав мотиви
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для своїх балад. При цьому критик посилався на
музикознавців, які знають, що народність і національність корифеїв «визначається не тим, що вони
прямо «цитують» народні мелодії», а «загальним
напрямом музики, характером, стилем, духом
її» (Рильський, 1968: 267). Те ж відбувається й у
поезії, де важливими є народний тон і народний
колорит, які впливають на жанрову природу твору.
Сонет був однією з улюблених форм М. Рильського, тому цікавими й оригінальними є його
характеристики сонетів А. Міцкевича. Зокрема, в
«Кримських сонетах» український поет вирізняв
«прозору та променисту кригу сонетної форми»,
а «Любовні сонети», породжені особистими переживаннями автора, називав «тонкими і блискучими», з елементами притаманного йому гумору.
Саме про такі вірші Т. С. Еліот писав, що «у досконалому сонеті нас найбільше захоплює не стільки
авторове вміння пристосуватися до зразка, скільки
вміння й сила, з якими він примушує зразок пристосуватися до власних потреб» (Еліот, 1996: 80).
Важливими для українського літературознавства є міркування Рильського-критика про
гумор як аспект поетики А. Міцкевича. Гумор,
як зазначав він, був присутній уже у ранніх творах А. Міцкевича (у «філаретських» віршах, у
баладах «Люблю я» і «Пані Твардовські»). Друга
балада є «віршовим жартом» поета на мотив
легенд про знаменитого польського «чорнокнижника». Читача приваблюють у цьому творі «щира
веселість», яскраве передання колориту епохи й
іронічне ставлення до тієї «чортівні», за яку дорікали романтикам класицисти.
Найяскравіше митець виявив свій талант гумориста і сатирика в жанрі байки. Окремі твори, як
уважав М. Рильський, є вільними переспівами з
Езопа та Лафонтена, проте «сатиричне жало кращих із них спрямоване проти шляхетських емігрантських кіл із їх вічними чварами, сварками,
ображеними самолюбствами і безґрунтовними
претензіями» (Рильський, 1986: 355). Такими ж
викривальними були деякі сцени дрезденівських
«Дзядів», у яких домінували «разюча сатира, гнівний сарказм, грізний сміх». До епізодів, що виражали естетичну категорію потворного, критик
зараховував «видіння сенатора», сцени у варшавському салоні й у приймальні Новосильцева.
Новаторська сила образності, на думку українського поета-критика, слугувала А. Міцкевичеві
не лише для змалювання прекрасних картин природи чи відтворення складних душевних переживань його героїв. Автор «Дзядів» був ще й нещадним сатириком, особливо тоді, коли показував усю
потворність царських сатрапів, нікчемність росій-
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ського війська тощо. М. Рильський доволі сміливо
ввів у статтю «Поезія Адама Міцкевича» уривок з
«Огляду війська», зауваживши, що тут поета нібито
зрадило почуття міри й природності, проте зображення – це «сатира на царське військо, це гротеск».
Водночас М. Рильський наголошував на «величезній простоті», «надзвичайної сили мальовничості та музикальності» поеми А. Міцкевича
«Пан Тадеуш», яку він інтерпретував як «енциклопедію давнього життя в Литві» (Рильський,
1968: 256). Прикладом поетикальної знахідки
А. Міцкевича – навмисної невідповідності між
високою епічною формою оповіді зі складними
«гомерівськими» порівняннями, урочистими епітетами і трагікомічністю самого факту – він уважав опис битви між царськими солдатами і «наїздовою» шляхтою, яка потрапила в полон, але була
звільнена, завдяки хитрощам ксьондза Робака,
шляхтичами – прибічниками графа. Спокійний
тон розповіді в поемі є оманливим, адже цей
удаваний спокій, як прочитував його Рильськийдослідник, – «покривало», накинуте рукою епічного поета на потворні явища «старопольського
життя», зображені з нещадною правдивістю.
М. Рильський вирізняв у спадщині А. Міцкевича таку характерну стильову ознаку естетичного сприйняття дійсності, як ліризм, тобто «відкритість суб’єкта твору потенційному читачеві у
викладенні переживань, почуттів, у відображенні
подій, ситуацій, орієнтовану на емоційну співучасть читача» (Бондар, 1995: 189). Попри те, що
«Пан Тадеуш» – справжня епічна поема, епопея,
вся вона, за словами критика, «пройнята, переткана золотими нитками ліризму». Його захоплював вступ до твору («О Литво, краю мій!»), що
має інтимний характер. Глибокі особисті переживання А. Міцкевича відчуваються, на думку українського дослідника, й у звертанні до литовських
лісів, і в спогадах юнацьких років тощо. Ліризмом
пройнятий і весь епілог до поеми.
М. Рильський указав також на надзвичайно
щире вираження глибоких особистих переживань
у «Любовних сонетах», які ліричні вже за своєю
природою. У них, як акцентував він, помітне
«віяння Петрарки», тому що деякі твори є або
перекладами, або наслідуванням італійського
поета. Навіть в «описових» і начебто «холодних» «Кримських сонетах», на його думку, переважає дуже сильний ліричний струмінь: то «підземний», то «такий, що бурхливо виривається
наверх» (Рильський, 1986: 350). У цьому циклі
ліризм поєднується з витонченою медитативністю, філософізмом, що з’являються в пуантах,
кінцівках твору, де, згідно із законами класичного
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Чобанюк М. Рецепція поетики Адама Міцкевича в українському літературознавстві
сонетного жанру, конфлікт чуття мав би перейти
«в гармонію любови» (І. Франко). Так, «зойком
туги за батьківщиною» закінчуються «Акерманські степи», лірико-філософським роздумами –
сонети «Морська тиша» і «Плавба». Глибоке враження на М. Рильського справив сонет «Могила
Потоцької», в якому автор щиро і майстерно
пов’язав роздуми про трагічну долю легендарної
польки з думками про власну долю. У цьому творі
А. Міцкевич зумів відтворити пристрасну тугу за
рідною землею, рідною мовою, рідною піснею.
«Тільки уява геніального поета, – писав Рильський-дослідник, – могла створити такий образ:
зорі, що палають на південному небі, – це сліди,
випалені поглядом його землячки, які ведуть до
вітчизни, куди їй не було вороття… як не судилося було повернутися на батьківщину й поетові
(Рильський, 1986: 351).
М. Рильський вирізнив також «альбомні»
вірші А. Міцкевича. У літературознавстві склалася загальна думка про невисокий рівень цього
специфічного жанру поезії, «найчастіше дилетантської, непрофесійної, призначеної для альбомів світських дам» (Клочек 1992: 180). Учений навів приклад аж ніяк не «салонного» вірша,
записаного в альбом Кароліни Янош, – твору, що
поєднав у собі мотиви туги і вірності, визначальні
для «Любовних сонетів» і «Кримських сонетів».
Крім аналізу найпоширеніших і найвідоміших
поетичних жанрів, дослідник звернув увагу на
останні вірші А. Міцкевича, які кваліфікував як
емігрантські, блукацькі, «пілігримівські» («Над
чистою великою водою», «Полились мої сльози
краплисті та чисті...»). Усі ці твори забарвлені
скорботними, ностальгійними тонами. «Цей сум,
цю гіркоту, – розмірковував М. Рильський, – можна
зрозуміти й пояснити. Чи не в цих настроях полягає одна з причин, що Міцкевич до кінця життя
замовк як поет?» (Рильський, 1986: 352).
Невизнаним жанром у творчості А. Міцкевича
були його прославлені імпровізації» (М. Рильський). Критик навів спогади Жорж Санд про
один із таких блискучих віршових виступів
поета, який справив незабутнє враження на присутніх, хоч ніхто з них пізніше не міг пригадати
жодного слова. М. Рильський висловлює припущення, що, «очевидно, імпровізації Міцкевича
мали силу, яку можна було б назвати гіпнотичною» (Рильський, 1986: 353).
У найвизначніших творах А. Міцкевича («Ода
до молодості», «Фарис», «Кримські сонети»,
«Гражина», «Конрад Валленрод», «Дзяди», «Пан
Тадеуш») М. Рильський, констатував жанрові,
стильові та тематичні відмінності. Однак в усіх
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знаходив спільну рису: головні герої – представники «дійового, іноді й жертовного патріотизму,
яким позначена вся діяльність самого автора».
Усі ці твори поет-критик аналізував як такі, що
спроєктовані у Міцкевичеву сучасність.
Художній стиль А. Міцкевича М. Рильський
порівнював із революційним явищем. Найбільше
критиків-класицистів обурювала її народність, яка
виявилася в лексиці, синтаксисі, в розмовних інтонаціях і, звичайно, в самій тематиці. Звернення до
першоджерел, до народної мови, до фольклору
було в Міцкевича, на думку М. Рильського, цілком
свідомим. Це було справді нове слово, новий крок
у тогочасній польській літературі. Ідеологічну й
естетичну суперечку Міцкевича з прихильниками
«високого стилю» він ілюстрував зображенням
сцени у варшавському світському салоні, коли
один із літераторів кидає поетові насмішкувату
репліку: «Сподіваюсь, що вам не спаде на думку
написати віршами про те, що хтось їв оселедці».
Про таке жорстоке неприйняття творчості поетановатора писав свого часу І. Франко, на якого,
очевидно, і опирався М. Рильський. Так, у рецензії «Нове видання творів Міцкевича» (1893)
І. Франко гостро критикував висловлювання ревного поборника старого стилю К. Козьмяна про
молодого автора «Балад і романсів»: «Міцкевич –
недоумок, випущений з лікарні божевільних, що
плутаниною слів незрозумілої мови меле незрозумілі і дикі речі» (цит. за: Франко 1976–1986: 29).
Безсильні та злобні нападки так званих «класиків» І. Франко справедливо вважав характерним
явищем для кожної епохи, коли «сита рутина
назве злочином і божевіллям усе те, чого вона не
розуміє або що лише порушує її спокій і підкопує
її авторитет!» (Франко, 1976–1986: 29). На нашу
думку, А. Міцкевич – неперевершений імпровізатор і поет почуття, який заявляв про себе: «Я не
добираю рим, я не лічу складів», був і є і поетом
думки, і майстром гармонії вірша.
Висновки. Отже, детально аналізуючи поетику А. Міцкевича, М. Рильський підкреслював
її універсальний характер, зазначав, що він був
«однаково великий як поет епічний і ліричний,
однаково великий на вершинах свого трагізму, у
світлих долинах свого гумору, в грозових хмарах
своєї сатири» (Рильський, 1986: 357). Український
поет-критик загалом сприймав загальноприйняту
схему творчої еволюції Міцкевича, яка складалася
з юнацьких спроб у класичному стилі, романтичного періоду та періоду реалізму. Однак він
застерігав літературознавців від такого однолінійного виміру, вважаючи, що поетові була властива
контамінація, змішування стилів упродовж його
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творчого життя. Так, у перших класицистичних
віршах, у баладах, у романтизмі третьої частини
«Дзядів» помітні реалістичні риси, як і в найбільш
реалістичному «Панові Тадеушеві» наявна роман-

тична стихія. Загалом, він інтерпретував А. Міцкевича як «великого чарівника слова, творця безсмертних образів, людину величної трагічної долі
і високопатріотичного подвигу».
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ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО
АНТИЧНОГО АВТОБІОГРАФІЧНОГО ДИСКУРСУ
Статтю присвячено розгляду жанрово-стильових особливостей європейського античного автобіографічного дискурсу. Його аналіз вибудований на основі вже традиційного поділу античної автобіографії на грецьку
та римську. В античному автобіографічному дискурсі має місце прагнення людини до подолання смерті та
виправдання своїх вчинків. Це зумовлює особливий механізм античного самопізнання. Античні життєписи дуже
відрізняються від автобіографій подальших історичних періодів.
Предметом розгляду в статті слугували автобіографічні твори Плутарха, Октавіана Августа, Платона,
Ісократа, Марка Аврелія. Плутарх створює біографії на основі конкретної схеми, як-от походження героя,
сім’я, юнацькі роки, виховання, діяльність, смерть. Проте таким біографіям не притаманна історична достовірність. Римська антична автобіографія є документом сімейно-родового пізнання, вона виникає з метою підтримки сімейно-родових традицій. Особливого значення в ній набирає категорія щастя, яку в цей час розуміють
як суспільну.
Творам Горація, Овідія, Проперція притаманне сатирично-іронічне самозображення. У них наявні елементи
пародіювання публічно-героїчних форм оповіді. Автобіографічні елементи в епістолярії Цицерона характеризуються зверненням автора до образів природи. Представлений в «Антидозісі» Ісократа тип самопрезентації
пов’язаний із певними формами міфологічної метаморфози.
В автобіографії Октавіана Августа переважає мотив самовиправдання перед нащадками, щоб постати
перед ними мироносцем. У цьому факті проглядається стилізація автором власного портрету, яка ще відсутня
в написах на древніх єгипетських пірамідах.
У Марка Аврелія уже чітко виділяється індивідуальне «я». Цей автор презентує своїм життєписом культурно-історичний зріз цілої епохи. Особливістю його автобіографічного дискурсу є сприйняття індивідуального
щодо універсального. Автобіографічний дискурс Марка Аврелія представляє людську природу загалом і є дорогою
до високого людського ідеалу. Відсутність систематичного викладу цього дискурсу створює образ історичного
бачення. У ньому домінує ідея духовного самовизначення особистості.
Ключові слова: автобіографія, автобіографічний дискурс, автор, самопрезентація.
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GENRE-STYLE FEATURES OF THE EUROPEAN ANTIQUE
AUTOBIOGRAPHIC DISCOURSE
The article is devoted to the consideration of genre and style features of the European ancient autobiographical
discourse. Its analysis is based on the traditional division of ancient autobiography into Greek and Roman. In the ancient
autobiographical discourse there is a desire of a human being to overcome death and justify their actions. This causes a
special mechanism of ancient self-knowledge.
The subject of the article were the autobiographical works of Plutarch, Octavian Augustus, Plato, Isocrates, and
Marcus Aurelius. Plutarch creates biographies based on a specific scheme: the origin of the hero, family, adolescence,
upbringing, activities, death. However, such biographies are not historically authentic. Roman ancient autobiography
is a document of family knowledge acquisition, it arises in order to maintain family traditions. The category of happiness
is of particular importance in it, which at that time was understood as a social category.
The works of Horace, Ovid, Propertius are characterized by satirical and ironic self-image. They have elements
of parodying public-heroic forms of narrative. Autobiographical elements in Cicero’s epistolary are characterized by
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the author’s appeal to images of nature. The type of self-presentation presented in Isocrates’ Antidosis is associated with
certain forms of mythological metamorphosis.
In the autobiography of Octavian Augustus, the motive of self-justification prevails before the descendants to appear
before them as a peace-carrier. This fact shows the stylization of the author’s own portrait, which is still missing in the
inscriptions on the ancient Egyptian pyramids.
Marcus Aurelius already clearly distinguishes the individual "Self". This author presents with his biography a cultural
and historical layer of the whole epoch. The feature of his autobiographical discourse is the perception of the individual
in relation to the universal. Marcus Aurelius’ autobiographical discourse represents human nature in general and is the
path to a high human ideal. The lack of systematic presentation inherent in this discourse creates the image of a historical
vision. It is dominated by the idea of spiritual self-determination of the individual.
Key words: autobiography, autobiographical discourse, author, self-picture.

Постановка проблеми. В історії розвитку
європейського автобіографічного дискурсу дослідники літератури виділяють окремі періоди, які збігаються з певними циклами історичного розвитку
суспільства. Різні форми європейського автобіографічного письма зумовлені конкретними запитами епохи та особистісними мотивами, в основу
яких закладені механізми самопізнання. Аналіз
античного європейського автобіографічного дискурсу демонструє співвідношення таких його
основних складників, як опис конкретних вчинків
людини та звернення до її рефлексій. У ньому відчутний дух епохи античності, оскільки спогадова
література залежить від запитів конкретного історичного періоду. Цим фактом пояснюється поступове зміщення в автопрезентації особистісного
на другий план нарації. З розвитком суспільства
аж ніяк не зменшується інтерес до античної дійсності та її зображення, а також її трансформації
в літературному доробку наступних поколінь.
Аналіз останніх досліджень і публікацій та
виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Проблема зародження та виникнення античної автобіографії є важливим складником європейських студій фактичної літератури.
Вони стосуються питань становлення жанру автобіографії (С. Аверінцев, М. Бахтін, Г. Єлізавєтіна,
Ю. Зарецкий), історії та теорії античного автобіографічного письма (Л. Мішина, О. Сивогривова).
До проблем античної автобіографії неодноразово
зверталися українські дослідники (О. Галич,
Л. Мироненко, М. Федунь, Т. Черкашина). Зараз
активно досліджуються проблеми історії автобіографії української літератури (К. Мазурик,
В. Шевчук). Античні життєписи перебувають у
полі зору німецьких дослідників (Ґ Міш, М. Ваґнер-Еґельгааф, Г. Зоннабенд, М. Райхель, Ґ. Ніґґл).
Проте нових підходів до заявленої проблеми
вимагає актуальне в сучасній літературознавчій
науці поняття автобіографічного дискурсу.
Метою статті та її основним завданням є
виявлення теоретичних особливостей, функцій
та ознак античного європейського автобіографіч-
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ного дискурсу. Об’єктом дослідження є античний
автобіографічний дискурс як літературне явище,
що презентує особливий мистецький процес.
Матеріалом нашого дослідження стали вибрані
автобіографічні тексти окремих античних авторів.
Виклад основного матеріалу. Автобіографія
розвинулася в античну епоху на основі біографічного жанру, який тривалий час мав славу дещо легковажного. Поступово коло об’єктів стародавніх
життєписів розширювалося, чим ускладнювався
жанр автобіографії, що сприяло його популяризації. До I ст. до н.е. в римській літературі існувало
переконання в престижності «історії». Тому біографи навіть робили спроби виправдатись перед
читачами за таку свою творчість. Найперші біографії − це короткі довідки про основні характеристики античного героя. У нашій статті ми
аналізуємо античний автобіографічний дискурс
на основі вже традиційного в літературознавстві
поділу автобіографії на грецьку та римську.
Літературна біографія розпочинає свою історію з творчості давньогрецького письменника
Плутарха. У його «Паралельних життєписах»
об’єднані парні біографії грецьких і римських
воїнів. Цей твір уважають відправною точкою для
розвитку автобіографічного жанру. Моралістична
спрямованість героїв, переплетення монументального та психологічного, чітке громадянське звучання відрізняють цей твір від біографій александрійських учених і послідовників Аристотеля, які
були створені ще до Плутарха (Аполлоній Родоський, Каллімах). Однак біографічний жанр не
був винаходом цього автора, адже «задовго до
нього александрійські вчені складали життєписи
видатних письменників і філософів; культивували
цей жанр і перипатетики, тобто послідовники
Аристотеля, але Плутарх першим упровадив біографічний жанр в історію» (Плутарх, 1991: 379).
У Плутарха представлені словесні портрети
підібраних за громадянськими критеріями простих людей. Кожне життя в його інтерпретації
цінне та повчальне. Бачимо, що автор вибудовує біографії на основі чіткої схеми, що містить
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дані про походження героя, його сім’ю, юнацькі
роки, виховання, діяльність, смерть. У цих біографіях, яким не зовсім притаманна історична
достовірність, констатуємо часту повторюваність висловлювань типу «на мій погляд»,
«по-моєму», «мені відомо». Одна з характеристик біографічної творчості Плутарха полягає в
тому, що він «не вважав за потрібне дотримуватися абсолютної історичної точності» (Пащенко,
2001: 465). Плутарх не збирає непов’язані між
собою історії, а викладає необхідне для розуміння способу мислення і характеру людини.
У розповіді про походження, дитинство, вчинки
героїв йому вдається при певній схожості персонажів подати індивідуальні портрети кожного з
них (Безобразова, 2000: 45–46). Автор сам формулює це завдання: «не нагромаджувати непотрібного історичного матеріалу, а викласти те,
що конче потрібно для розуміння способу мислення і характеру людини» (Плутарх, 1991: 64).
Проникаючи в духовний світ людини, Плутарх
створює їхні життєписи, залишаючи право опису
значущих подій історикам. Він створює біографії перипатетичного типу, які є серйозними
дослідженнями, що передбачають знайомство з
культурно-історичними пам’ятками тих місць,
де відбувалися події. Через біографії Плутарха
проступає особливий дух тодішньої епохи та
драматизм становища греків в античному світі.
О. Сивогривова іменує це явище біографічною
естетикою, яка надовго пережила античність та
зіграла важливу роль у подальшому розвитку
жанру біографії (Сивогривова, 1989: 7). Підсумовуючи, можна сказати, що своїми біографіями
Плутарх суттєво змінює типовий для античності
спосіб автопредставлення.
Передумови виникнення автобіографічного
жанру викликані щораз більшим інтересом до
мотивів поведінки та питань можливості єдиного підходу до опису власного та чужого життя.
Класифікуючи античну біографію, С. Аверінцев
виділяє її перипатичний і александрійський типи.
Перипатична біографія розповідає про життя
героя в хронологічному порядку, александрійська – у логічному. Водночас у літературознавстві існує поділ античної біографії на гіпомнетичний та риторичний типи. Гіпомнетичний тип
біографії існував у вигляді короткої біографічної
довідки про життя героя, риторичний тип біографії обов’язково містив схвальне або ганебне слово
(Сивогривова, 1989: 5).
У бахтінському варіанті класифікації античних
саможиттєписів у грецькій автобіографії виділено платонівський і риторичний типи. В основу
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платонівського типу покладено життєвий шлях
людини, яка шукає істинне пізнання. В основі
риторичної автобіографії лежить енкоміон (Бахтин, 1975: 281–282).
Римська антична автобіографія дещо інша.
Вона виникає з метою підтримки сімейно-родових традицій як документ сімейно-родового пізнання. Основними її рисами є публічна історичність автобіографічного самоусвідомлення і роль
прикмет у житті, а також їх тлумачення (Бахтин,
1975: 288–289). Особливого значення в римській
автобіографії набуває категорія щастя, яку в цей час
розуміють як суспільну. Початки автобіографізму
наявні в діалогах видатного оратора та філософа
Цицерона, а його діалог «Брут» є поглядом на історію риторики та апологією власного стилю мовлення, для якого характерні початки автобіографічного самозображення (Wagner-Egelhaaf, 2000: 106).
Ґ. Міш убачає корені автобіографії в написах
на єгипетських пірамідах, які ілюструють життя
захоронених там людей. Ці написи зроблені від
першої особи, хоч їхній виконавець нам не відомий. У найпершій автобіографії виявляє себе
прагнення людини до подолання смерті. Г. Помєранцева зазначає, що древні написи, які зображали героїв у зеніті слави, сформульовані від
першої особи, але це була ще умовна автобіографія (Померанцева, 1987: 262). Своєрідними схемами автобіографічної самопрезентації є «Апологія Сократа» Платона та «Антидозіс» Ісократа.
В останньому творі схема захисної промови використана як можливість представити себе. Наявний в «Антидозісі» Ісократа тип самопрезентації
пов’язаний із певними формами міфологічного
перетворення. Життєвий шлях проходить через
невігластво, скепсис і самопізнання як пізнання
істини. Захисна промова Ісократа акцентує на
взаємозв’язку між описом конкретного життя
і виховного ідеалу. Це перша автобіографія у
вигляді захисної промови, характерною рисою
якої є специфічний нормативно-педагогічний
характер: «Це публічний апологетичний звіт про
своє життя (Бахтин, 1975: 287)».
З часом актуалізується постановка питання про
можливість єдиного підходу до зображень чужого
та свого життя: «постановка подібного питання
говорить про те, що класична публічна цілісність
людини розпадалася й починалася принципова
диференціація біографічних і автобіографічних
форм» (Бахтин, 1975: 283). Стирання різниці між
згаданими підходами вплинуло на формування
класичної автобіографії, що «визначило і форму
класичної автобіографії» (Жуков, 1980: 13).
За О. Сивогривовою, прийомами популярно-філо-
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софської бесіди цей автор уже виходить за межі
біографічного жанру, а представлене читачеві
право робити висновки надає біографії педагогічного спрямування (Сивогривова, 1989: 6–7).
На основі аналізу новітніх досліджень проблем
європейської спогадової літератури можна вести
мову про спробу зрозуміти суть античного біографічного дискурсу через «Паралельні життєписи»
Плутарха як через один із важливих античних біографічних зразків.
Продовжуємо розгляд античного автобіографічного дискурсу зверненням до твору римського
принцепса Октавіана Августа «Діяння», у якому
перераховані його військові та політичні справи.
У цій автобіографії переважає мотив виправдовування. Опис подвигів Августа зроблений у стилі
виправдання перед нащадками, щоб виступити
перед ними мироносцем. Підкреслюючи свої
заслуги в забезпеченні миру, Октавіан Август
прагне узаконити численні війни, які він розпочинав. М. Ваґнер-Еґельгааф вбачає у цьому
творі стилізацію автором власного портрету, яка
ще відсутня в написах на єгипетських гробницях
(Wagner-Egelhaaf, 2000: 106). «Діяння» розглядають і як політичний заповіт, і як звіт перед римлянами, і як епітафію. Як відомо, перший римський
імператор залишив після себе і велику автобіографію, яка, на жаль, не збереглася для нащадків.
У контексті нашого дослідження варта уваги
книга еподів римського поета Квінта Горація Флакка, «Любовні елегії» Публія Овідія Назона, у яких ідеться про почуття поета до
Корінни та які присвячені коханню до Кінфії елегії Секста Проперція. Наведені нами приклади
елементів автобіографізму не єдині у творчості
античних поетів, оскільки автобіографічні мотиви
(висловлювання авторів про прочитані ними
книги, їхні вчинки, зустрічі з іншими людьми
тощо) пронизують й інші твори. Сатирично-іронічне самозображення притаманне творам Горація, Овідія, Проперція. У них наявні елементи
пародіювання публічно-героїчних форм оповіді.
Автобіографічні елементи вміщують листи Марка
Тулія Цицерона до свого друга Аттіка (68–43 до
н. е), яким притаманна камерно-риторична форма
та звернення до образів природи.
Античні життєписи абсолютно інші, аніж твори,
які ми сьогодні розуміємо як автобіографічні. Для
прикладу назвемо щоденнико-мемуарні записи
Марка Аврелія. Їхню появу М. Наєнко пояснює
тим, що Марк Аврелій «жив у фіналі античної історії, а у фіналах, як і на рубежах епох, буває стільки
загадковостей, таємниць і несподіванок, що про
них краще говорити не привселюдно, а наодинці
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з папером» (Наєнко, 2003: 17–18). Метою цих розлогих філософських роздумів є пошук шляху до
себе. Автор детально осмислює пережите, активно
пропагує свідоме прийняття в житті добра та зла.
М. Бахтін зараховує твір «Про себе самого» до
окремої модифікації публічно-риторичних форм,
яка характеризується новим ставленням до себе:
«це нове ставлення до себе самого, до власного
«я», без свідків, без надання права голосу «третьому» (Бахтин, 1975: 295)». На думку М. Бахтіна,
сповнений почуття власної гідності Марк Аврелій із гордістю висловлює вдячність долі та людям
за свої чесноти. Аналіз його автобіографічного
дискурсу демонструє незалежність роздумів
від імен конкретних людей чи фактів, водночас
бачимо прагнення до високого, ідеального образу
людини. Повчаннями, у формі яких представлені
думки Марка Аврелія, він не вимагає від людей
чогось надзвичайного, терпляче ставиться до різних людських вад, уважає їх такими необхідними,
як і доброчесність. Мислитель не осуджує людей
за їхні недоліки, проте він має сміливість визнати
безсилля свого впливу на них.
Особливість
автобіографічного
дискурсу
Марка Аврелія в тому, що йому вдалося зробити
своє мислення засобом самонавіювання і самовиховання. Автор не думає про читача, не переймається сприйняттям його слів. Цей факт робить
твір відвертим і незалежним по духу (Аврелий,
1998: 18). Цікавим моментом для розуміння автобіографічного дискурсу цього філософа є те, що
він розглядає лише події та факти теперішнього
життя, які мають сенс для людини, оскільки
минуле та майбутнє належати людині не можуть
(Аврелий, 1998: 37). Автобіографічний дискурс Марка Аврелія характеризується як довгий
шлях до високого людського ідеалу. На суд читачеві представлено світську гуманістичну сповідь
особи, що прагне до самовдосконалення. Таке
прагнення споріднює цей твір із наступними автобіографіями сповідального характеру, які створені
вже у релігійному християнському дусі. Це були
автобіографічно насичені твори з релігійними
сюжетами навернень. З одного боку, в цьому дискурсі відсутня систематичність викладу, з іншого –
саме вона створює образ історичного бачення.
Автобіографічний дискурс Марка Аврелія
вибудовується на особливій формі філософії,
що вміщує історичну перспективу. Г. Степанова
допускає можливість назвати «Про себе самого»
сповідальною автобіографією, розуміючи сповідальність як культурне поняття: «суть цієї сповідальності полягає в її діалогізмі, у зверненні автора
не лише до себе, хоч зовні текст і набув форми
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Шевців Г. Жанрово-стильові особливості європейського античного автобіографічного дискурсу
монологу» (Степанова, 2002). В античну епоху
прообраз майбутніх автобіографій виник у формі
«Про себе самого». Біографічний та автобіографічний жанри викликані самою римською епохою.
Особливістю цієї не призначеної для оприлюднення книги є проникнутість почуттям швидкоплинності, тлінності та суєтності людського існування (Мегела, 2007: 323). І під час знайомства
з цим твором бачимо, що він не відповідає класичним жанровим канонам автобіографії, але цей
факт не шкодить розгортанню сповіді самотньої
людини, яка у своїх роздумах звертається до себе.
«Про себе самого» розпочинається словами
вдячності на адресу дідів, батьків і пращурів
Марка Аврелія. Для кожного з них автор знаходить добре слово та підкреслює їхню заслугу
у формуванні його особистості. Список цих
осіб розгортається від діда Вера до богів, яким
Марк Аврелій щиро вдячний за своїх дідів. Богам
Марк Аврелій дякує за все, будучи переконаним, що у всіх життєвих справах дуже потрібна
їхня допомога. Він розмовляє із собою, але при
цьому звертається до багатьох людей. Зміщення
меж індивідуального та загального розгортає простір для широкого спілкування з друзями, предками та нащадками. У цьому дискурсі наявна ідея
зумовленої самою природою соціальної дії, за
якої відбувається вихід за межі свого «я», вихід
у простір існування «іншого». При цьому постає
світ іншого, без якого авторське «я» є нічим.
У тому, що Марк Аврелій, ідучи до самого себе,
прокладає шлях до «іншого», Г. Степанова вбачає
набуття стану мудрості (Степанова, 2002).
Співрозмовником Марка Аврелія може бути
будь-хто з нас, і це основна риса його автобіографічного дискурсу. У ньому яскраво переважає ідея
духовного самовизначення людини. Марк Аврелій
презентує культурно-історичний зріз часу, що ілюструє існування в римську епоху такого дискурсу,
в якому індивідуальне сприймається відповідно
до загального. Інтерес людського «я» проходить
через осмислення інших «я». Його філософська
сповідь дає підстави говорити про наявні тенденції до подолання раціоналістичного поділу на суспільне (хроніки) та приватне життя (біографії).
Як справедливо вважає Г. Попова, Марк Аврелій
«говорить про себе і свої вчинки від першої особи,
сполучаючи біографічні відомості з міркуваннями,
пов’язаними з внутрішнім життям. Але й тут переважає оціночний підхід до зображення тепер уже
власного життя» (Попова, 2006: 6).
Марк Аврелій перераховує успадковані ним
від різних осіб лише позитивні якості. Негативні
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характеристики не згадує, окрім тих, про які філософ говорить як про такі, що не відбулися: «От
Александра Платоника привычка не говорить
часто и без нужды кому-нибудь и не писать в
письме, что я-де занят» (Аврелий, 1998: 25). Цим
автор створює над-позитивний образ людини-ідеалу. В автобіографічному дискурсі Марка Аврелія
задана концепція позитивно-ідеального людського
образу. Думки цієї людини є чіткими життєвими
правилами («К уже высказанным жизненным
правилам добавь еще одно» (Аврелий, 1998: 46)),
які передають спонукання. Час від часу в тексті
з’являються висловлювання, сформульовані від
першої особи, що вказує на розповідь про себе:
«Я составлен из материального и причинного
начал» (Аврелий, 1998: 69).
Автобіографічний дискурс Марка Аврелія
представляє природу людини загалом. Його міркування демонструють зміну світосприйняття,
яке вже відрізняється від давньогрецького. Перед
читачем вимальовується індивідуальне авторське «я». Цей дискурс Марка Аврелія твориться
самою людською долею. Поряд із філософською
лексикою автор широко використовує лексику
загальноприйняту, створюючи такі два рівні спогадового тексту, як філософський та побутовий.
Людину цей філософ бачить через її взаємозв’язки
з іншими людьми. Тому в його розповіді завжди
наявні короткі описи людей, із якими його зводило життя. Але ці відступи є лише основою для
подальших розлогих філософських рефлексій та
повчань загального характеру.
Висновки та пропозиції. Художня автобіографія як літературний жанр зароджується
в період античності та дає поштовх до формування у спогадовому письмі нових літературних концепцій. Вона залежна від запитів та
соціальних особливостей кожного історичного
періоду. Античний автобіографічний дискурс
формується на межі документальної та художньої літератури. Його історичний шлях проходить від констатації конкретного життєвого
факту до широкого розгляду та аналізу його значення. Автобіографічний дискурс Марка Аврелія зумовлений спробою автора використати
філософський підхід до розгляду людського
життя, при цьому життя є лише наочним матеріалом для широких філософських сентенцій
та повчань. Перспективою нашого подальшого дослідження ми бачимо рецепцію античного автобіографічного дискурсу в спогадовій
спадщині відомих європейських автобіографів
німецькомовного літературного простору.
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ВЕРБАЛІЗАЦІЯ АВТОРСЬКИХ ІНТЕНЦІЙ
МОДИФІКОВАНИМИ ЕКСПРЕСИВНИМИ СИНТАКСИЧНИМИ СТРУКТУРАМИ
В АНГЛОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ
Проблема інтенційності під час зміни лінгвофілософських парадигм сьогодення висувається на передній план,
дослідження способів і засобів реалізації цієї категорії в сучасній англійській мові не можна вважати вичерпним. У працях, присвячених проблемам інтенційності, фрагментарно аналізувались окремі її сторони. Предметом аналізу стали такі синтаксичні побудови, які супроводжуються різноманітними модифікаційними змінами
позиційної реченнєвої структури. До них належать незакінчені речення, парцельовані. Засвідчено, що сучасну
мовну канву художніх американських прозових творів характеризує так званий синтаксис «потоку свідомості»,
обірваний, сегментарний, що максимально наближає виклад матеріалу до розмовного мовлення, в основі якого –
закон економії мовних засобів. Такі мовні синтаксичні структури імітують усно-розмовну форму мовлення і посилюють експресивізацію висловлення. З’ясовано, що модифіковані синтаксичні структури, у яких порушені зв’язки
між компонентами та змінено їх типове місце під час структурування, внаслідок чого вони перетворюються
в експресивні елементи художнього тексту, надзвичайно поширені в сучасних творах американських прозаїків.
Говорячи про вживання незакінчених речень, зазначаємо, що найтиповішими стилістичними функціями є
вираження різноманітних емоційних станів, як-от схвильованість, розгубленість, невпевненість, страх, здивування тощо. Незакінчені синтаксичні структури вказують також на зміну настрою ліричного героя, його роздуми, емоційну нестриманість співрозмовника, коли він не хоче продовжувати розмову, перебиває мовця.
Однією з яскравих експресивних модифікованих побудов є явище парцеляції, коли інформація подається частинами. Парцеляція полягає в членуванні речення на окремі сегменти з метою надання висловленню виразності.
Унаслідок такого членування зміст речення виражається не однією, а декількома мовними одиницями. Прийом
парцеляції в художньому тексті створює загальне емоційне напруження (що передається читачеві), яке може
конкретизуватися під час опису дуже широкої гами емоцій: любові, образи, відчаю, гніву, іронії тощо.
Ключові слова: інтенція, інтенційність, експресивність, модифіковані синтаксичні конструкції, незакінчені
речення, парцеляція.
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VERBALIZATION OF AUTHOR'S INTENTIONS BY MODIFIED EXPRESSIVE
SYNTAX STRUCTURES IN ENGLISH LITERARY TEXT
The problem of intentionality in changing the linguistic and philosophical paradigms of today comes to the fore, the
study of ways and means of implementing this category in modern English can not be considered exhaustible. In the
works devoted to the problems of intentionality, some of its aspects were analyzed in fragments. The subject of analysis
are such syntactic constructions, which are accompanied by various modification changes in the positional sentence
structure. These include aposiopesis and parcelled sentences. It is proved that the modern language outline of American
prose works is characterized by the so-called syntax of «flow of consciousness» which brings the presentation of the
material as close as possible to colloquial speech, based on the law of economy of language means. Such linguistic
syntactic structures mimic the spoken form of speech and enhance the expressiveness of the utterance. It has been found
that modified syntactic structures, in which the connections between the components are broken and their typical place in
structuring are changed, as a result of which they become expressive elements of the literary text, are extremely common
in modern works of American prose writers.
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As for the use of aposiopesis, we note that its most typical stylistic function is the expression of various emotional
states, including: excitement, confusion, uncertainty, fear, surprise and others. Incomplete syntactic structures also
indicate a change in the mood of the lyrical hero, his thoughts, emotional incontinence of the interlocutor, when he does
not want to continue the conversation, interrupts the speaker.
One of the bright expressive modified constructions is the phenomenon of parcelling, when information is presented in
parts. Parcelization is the division of a sentence into separate segments in order to give expression to the expression. As a
result of such articulation, the meaning of a sentence is expressed not by one, but by several linguistic units. The reception
of parcelling in the literary text creates a general emotional tension, which can be specified when describing a very wide
range of emotions: love, resentment, despair, anger, irony and others.
Key words: intention, intentionality, expressiveness, modified syntactic constructions, aposiopesis, parcelling.

Постановка проблеми. Антропологічна зорієнтованість наукових пошуків призвела до активного
вивчення інтенційності, яка є сутнісною ознакою
будь-якої діяльності людини (фізичної, психічної,
ментальної, мовленнєвої), адже діяльність індивідуума не може бути безпричинною й безпредметною: по-перше, будь-яка дія завжди має мотивацію
і стимул, по-друге, вона має мету і спрямування.
Інтенційність є складним психічним станом,
який передбачає наявність різноорієнтованих
складників. Як понятійна антропологічна категорія,
що є сутністю «вторинної онтології», інтенційність
має мовні засоби вираження, мовну репрезентацію, тому є об’єктом лінгвістичного зацікавлення.
Попри той факт, що проблема інтенційності
під час зміни лінгвофілософських парадигм сьогодення висувається на перший план, дослідження
способів і засобів реалізації цієї категорії в сучасній англійській мові не можна вважати вичерпним.
У працях, присвячених проблемам інтенційності,
фрагментарно аналізувались окремі її сторони.
Метою статті є стилістико-функційний опис
мовних репрезентантів авторської інтенційності
засобами експресивного синтаксису в ракурсі їх
системної організації й функційно-прагматичної
мовленнєвої актуалізації в художньому тексті.
Аналіз досліджень. У мовній канві художнього
тексту, як і в будь-якій іншій сфері мовленнєвої
діяльності, речення можуть зазнавати певних
структурних видозмін, перетворень, модифікацій, що порушують усталену структурну схему
речення, адже речення (як синтаксична одиниця
в усіх вимірах, із якого боку ми б не підходили до
його аналізу) постає чітко структурованою мовною одиницею з послідовно вираженими реченнєвотвірними зв’язками і розміщеними за вимогами граматичного ладу мови компонентами, які,
однак, можуть порушуватися, спричиняючи різні
комунікативні варіанти речень-висловлень. У наукових студіях такі структурні видозміни речення
найчастіше називають модифікаціями. «Формальні модифікації – це такі видозміни структурних схем (речень), що не несуть додаткових
значень і супроводжуються лише зміною експре-

154

сивно-стилістичного забарвлення, відображаючи
закони компресії синтаксичних одиниць», – зазначає А. П. Загнітко (Загнітко, 2001: 300). У рамках
таких видозмін є низка відмінних один від одного
синтаксичних процесів. Ці формально-семантичні варіанти реченнєвої структури стосуються
комунікативно-прагматичної реалізації реченьвисловлень, які у зв’язному мовленні є лише частиною синтаксичного цілого (тексту) і набувають
додаткових функцій, а також тих ознак, які сигналізують про його неізольованість. Саме текст є
реальним ґрунтом для аналізу граматичних особливостей мовних одиниць, оскільки він детермінує форми в тих чи інших варіантах вияву.
Комунікативна реалізація варіантів реченнєвих
побудов залежить від авторського наміру і вміння
розставити в реченні-висловленні певні акценти,
актуалізувати ті чи ті компоненти і, відповідно,
свою думку, що засвідчує авторську майстерність,
характеризує його як мовну особистість. Предметом нашої уваги стали такі модифіковані синтаксичні конструкції, як незакінчені речення та парцеляція. Кожний компонент художнього тексту є
семантично значущим, але модифіковані форми
реченнєвих структур на загальному тлі тексту
висуваються на передній план, актуалізуються,
мають експресивне навантаження, створюють
особливий ефект у художньому мовленні.
Виклад основного матеріалу. Проблему незакінчених речень (їх ще йменують незавершеними,
усіченими, перерваними, обірваними, реченнями
з апозіопезою тощо) дослідники синтаксису вирішують неоднозначно, тому наразі вона залишається дискусійною. Найчастіше їх пов’язують із
проблемою неповного речення на тій основі, що
вся інформація компенсується попередніми реченнями чи описаною раніше ситуацією (І. Аржанова, М. Блох, Г. Вейхман та ін.). Інші мовознавці
не вважають такі структури реченнями взагалі.
Зокрема, В. Пітель зазначає, що «конструкції
умовчання не є ні реченнями, ні особливим видом
речень… Вони відрізняються від неповних речень
інтонаційною незавершеністю та структурною
нестабільністю» (Пітель, 1997: 185).
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Незакінчені синтаксичні структури є важливим складником мови як системи. Вони реалізуються в процесі мовлення і є засобом формування
та вираження думки, виконують комунікативну,
когнітивну, прагматичну та інші функції. Важливою рисою є те, що в них більший потенціал вираження комунікативно-прагматичних значень, ніж
в інших реченнях. Основне граматичне значення
в них передають не тільки формальні засоби, а й
конситуативні показники.
Семантика незакінчених речень виявляється
при комплексному усвідомленні загального
інформативного значення, яке складається на
основі різних компонентів: з одного боку, тих, які
вербально представлені у формально-синтаксичній структурі, з іншого – тих, які існують в імпліцитному, підтекстному вигляді, адже інтонаційна
незавершеність не означає незавершеності думки
в комунікативному плані.
Умови, які сприяють виникненню незакінченого речення, найбільш суттєво впливають на процес утворення речення тоді, коли вирішальну роль
відіграє ситуація мовлення. Поява незакінчених
структур у мовленні – явище не зовсім випадкове і
спричинене багатьма факторами. Відхилення, які
з’являються під час утворення речення, зумовлені
або суб’єктивними (внутрішніми) причинами, або
об’єктивними (зовнішніми), або причинами змішаного характеру.
Аналіз текстових фрагментів, що містять незакінчені висловлення, вказує на їх помірне функціонування в мовному полотні творів американських письменників, що пояснюємо специфікою
цих речень і уживанням їх в емоційному чи афективному мовленні.
Детальніше опишемо найяскравіші приклади
використання незакінчених речень у художніх
творах.
Обрив потенційного цілого виникає в тих
випадках, коли мовець (автор) зумисне, з певною
метою не завершує висловлення. Наприклад:
Rumor, light, air. That May seems more beautiful
than any Marie-Laure can remember. But there is a
book: the second Braille volume of Twenty Thousand
Leagues Under the Sea, as thick as a sofa cushion.
A thrill rides all the way into the nails of her fingers.
“How?” “You’re welcome, Marie” (Doerr, 2014: 28).
У наведеному прикладі незавершене речення
зумовлене внутрішніми чинниками. Героїня
роману Ентоні Дорра «Все те незриме світло»
Марі-Лора у день свого народження на столі знаходить книгу, про яку давно мріяла. У захваті вона
не може підібрати для свого батька слів вдячності.
Незавершене висловлення (як результат афекту,
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що супроводжується порушенням мовотворення)
якнайяскравіше допомагає авторові змалювати,
відтворити її стан. Такі конструкції, що є елементами розмовного мовлення, допомагають авторові
надати висловленню інтонації «живого» спілкування, правдивості, довірливої простоти.
У художньому тексті незавершеність синтаксичної структури висловлення «опрацьована»
автором, зумовлена авторським задумом, прагненням письменника зосередити та акцентувати
увагу читача на важливій інформації, заінтригувати його. Автор художнього твору обдумує вибір
синтаксичної конструкції, намагається вибрати ту,
яка буде найбільш релевантною для втілення його
наміру, адже саме адресант тримає у своїх руках
весь процес комунікації. Незакінченим реченням
у канві художнього твору властивий широкий діапазон комунікативно-прагматичних функцій, які
мають виразне експресивно-стилістичне забарвлення, що дозволяє авторові не тільки передати
певний обсяг інформації, а й відтворити стан
мовця чи якнайповніше зобразити ту чи іншу
ситуацію, а також впливати на читача. Особливості авторської інтенції зумовлені характером
мовлення (монологічним чи діалогічним). Діалог
«як найактивніша форма міжособистісного спілкування», «що має процесуальну структуру, тобто
у його межах наявний рух інформації між двома
учасниками» (Бацевич, 2004: 72), більшою мірою
характеризується вживанням у своїй структурі
розмовних елементів, які в художньому мовленні
завжди містять експресивне забарвлення і є засобом творення образу.
Незакінчені речення, які в художньому тексті
використовуються як у діалогах, так і в монологах
персонажів, допомагають авторові реалізувати
різноманітні наміри.
1. Найчастіше вони експлікують різний емоційний стан мовця, зокрема:
а) схвильованість, коли персонажеві важко
підібрати, віднайти потрібне слово, як-от:
She paled. “I can’t even imagine something like
that”. “Neither could I”, he said. “One minute, we’re
talking about my rides, and the next minute, he was
gone. It didn’t seem real. It still doesn’t. Because he
wasn’t just my dad. He was my coach and partner and
friend, too. And…” (Sparks, 2013: 13) (герой роману
«Довга дорога» Ніколаса Спаркса вражений
смертю близької йому людини – рідного батька);
б) розгубленість, що супроводжується також
часто труднощами в пошуках потрібних слів: The
disapproval is so high I could never admit it. “No,
I guess not, I just – “I stammer, and the wine is not
helping. Peeta snaps his fingers. “Delly Cartwright”
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(Collins, 2008: 17) (автор описує стан Кітнісс,
героїні роману «Голодні ігри», яка відчуває
незручність за те, що не впізнала іншу учасницю
ігор, з якою раніше її знайомили);
в) невпевненість, сумнів, припущення:
“What does it matter?” says the mayor. He’s looking
at me with a pained expression on his face. He doesn’t
know me really, but there’s a faint recognition there.
I am the girl who brings the strawberries. The girl
who five years ago stood huddled with her mother
and sister, as he presented her, the oldest child, with
a medal of valor. A medal for her father, vaporized
in the mines. Does he remember that? «What does it
matter?» he repeats gruffly. “Let her come forward”.
(Collins, 2008: 5);
г) сильний страх, жах. Ось як відтворює Ден
Браун стан жаху, який охопив героя його роману –
фізика Леонардо Ветра: Physicist Leonardo Vetra
smelled burning flesh, and he knew it was his own.
“What do you want!” “La chiave”, the raspy voice
replied. “The password”. “But ... I don’t – “The
intruder pressed down again, grinding the white hot
object deeper into Vetra’s chest. There was the hiss of
broiling flesh” (Brown, 2013: 1);
д) виражає здивування, подив: “The work… it
was like nothing I had ever seen before. It was not
like the surrealists. Or even Picasso. It was… new.
Revolutionary. A giant leap of imagination, of vision.
And to think that it was all there, at a small college
in the middle of nowhere! It was like finding…”
(Collins, 2008: 2).
2. Незакінчені синтаксичні структури вказують на те, що мовець передумав вести далі розмову з певних причин. Наприклад, Софії, героїні
роману Н. Спаркса «Довга дорога», боляче продовжувати розповідь, і вона її припиняє: “I guess
people tend to put their first loves on pedestals, and
in the beginning, I was no different. I wasn’t even
sure why he wanted to go out with me – he’s goodlooking and a scholarship athlete, and he’s popular
and rich… I was so shocked when he singled me out
for attention… I fell hard, and then…” She trailed off,
not wanting to go into the details (Sparks, 2013: 8).
3. Незавершені речення вказують на роздум,
міркування персонажа: At the railing, she grimaced.
Well, except for tonight, anyway. But that was her
fault. She could have driven, but… (Sparks, 2013: 5).
4. Незавершені речення в художньому тексті можуть ілюструвати емоційну нестриманість
співрозмовника, коли він не хоче продовжувати
розмову, перебиває мовця: “Come on,” he said,
reaching for her hand. “Let’s get a drink and talk. We
can work through this – “Don’t touch me!” Her voice
rang out sharply. “Sophia…” (Sparks, 2013: 5).
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Отже, незавершені структури привертають
і активізують увагу читача до певних станів чи
явищ, наповнюють мовлення емоційністю та експресивністю, несуть вагоме стилістичне навантаження в художньому тексті, функціонують не
менш повнокровно, ніж будь-які інші комунікативні одиниці. Вони виконують функцію естетичного впливу на читача, є засобами реалізації
авторських інтенцій – чітко спланованих, умисних, а не спонтанних, створюють образно-змістовий та естетичний ефект комунікації. Будучи
елементами розмовного стилю, вони надають
художньому мовленню ефекту живої, правдивої,
реальної розповіді, а ідіостилю письменника –
самобутності і неповторності.
Досліджуючи проблеми експресивного синтаксису в мові художньої прози, мовознавці звернули увагу на поширеність розчленованого типу
художнього мовлення, який отримав назву «рубаний». Однією з яскравих експресивних побудов
такого розчленованого синтаксису вважається
процес сегментації реченнєвих структур, коли
інформація подається частинами.
Нині парцеляцію (як складник експресивного
синтаксису) досліджують досить активно як у
вітчизняному, так і в зарубіжному мовознавстві,
однак не можна вважати цю проблему вичерпаною, адже вона залишається дискусійною, такою,
що має різне тлумачення в лінгвістичних студіях.
Парцеляція полягає в членуванні речення (як
простого, так і складного) на окремі сегменти
з метою надання висловленню виразності. Унаслідок такого членування зміст речення виражається не однією, а декількома мовними одиницями. На думку О. Звєрєвої, парцеляція – явище
динамічного (експресивного) синтаксису, яке
полягає в структурно-семантичному та інтонаційному вичленуванні однієї або кількох синтагм
(чи речень), що обов’язково виносяться за межі
речення і розташовуються в постпозиції стосовно
базового речення (Звєрєва, 1998: 3), наприклад:
The pounding on the little gray door had returned.
Firm and relentless (Brown, 2013: 483).
Наведений фрагмент парцельованої структури представлений, по-перше, основною, тобто
базовою частиною “The pounding on the little gray
door had returned”, по-друге, сегментом “Firm and
relentless”, який зберігає синтаксичний зв’язок
із першою частиною. При цьому оформлені
вони інтонаційно й пунктуаційно як самостійні
фрази. У таких структурах смислові й інтонаційні
акценти зміщуються, хоча (за потреби) ці частини
здатні легко об’єднатися в єдину структуру, що є
головною ознакою парцеляції.

Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 47, том 4, 2022

Якобаш А. Вербалізація авторських інтенцій модифікованими експресивними синтаксичними...
Явище парцеляції зумовлене проникненням
усно-розмовних тенденцій у писемну практику,
а художній текст, зорієнтований на навмисний
емоційний вплив на читача, завжди експресивний. Саме внаслідок впливу живого розмовного
мовлення відбувається зростання тенденції до
розчленування синтаксису художніх творів, тому
що розмовне мовлення первісно послуговувалось
такими засобами зв’язку під час передання труднощів синтаксичних взаємовідношень компонентів висловлення, як пауза й інтонація. Однак такі
зміни зовсім не ламають традиційного книжного
синтаксичного ладу мови, а лише відбувається
активізація наявних у синтаксисі конструкцій,
закладених у синтаксисі можливостей. Розчленування письмового мовлення твориться внаслідок
збільшення тривалості пауз між компонентами
синтаксичної побудови, переривання синтагматичного ланцюжка, що фіксується крапками. Як
наслідок, фрази одного висловлення стають більш
динамічними, актуалізованими й експресивними.
Синтаксичне розчленування пов’язане з розривом синтаксичних зв’язків, це спеціальне дроблення речення на два чи більше висловлення.
Яскравою рисою розмовного синтаксису є також
те, що сегментовані структури уможливлюють
для мовця відступ від синтаксичних норм, на відміну від «інтелектуальних» конструкцій, які, як
правило, в усному мовленні є складними, обтяжливими. Отже, інформація надходить розчленовано задля полегшення її сприйняття.
Парцеляція є одним із провідних засобів експресії, де інформація, яка має бути подана єдиною
синтетично організованою конструкцією, подається частинами, «порціями». Як наслідок, така
експресивність сприяє деавтоматизації висловлювання, привертає увагу до відтінків думки, емоційних оцінок сказаного, акцентує на сегментованих компонентах.
Парцельовану структуру формує базова частина речення і парцелят, який не є автономним
ні структурно, ні семантично, пор.: We follow
through. No questions asked. No matter what
(Brown, 2013: 149) (парцеляти no questions asked;
no matter what є продовженням базової частини).
Такі конструкції виконують важливу текстотвірну
функцію, що зумовлено динамічним фактором
актуального членування речення. Саме в тексті
парцеляція набуває особливої значущості.
Парцелят, що здійснює комунікативну послідовність між реченнями складного синтаксичного
цілого, можна класифікувати як рема-тематичний
елемент тексту, що характеризується тісними лексико-граматичними зв’язками з базовими і тим,
що йде безпосередньо за парцелятом, реченням.
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Розглянемо текстовий фрагмент, у якому автор
використовує парцеляцію: Langdon felt awkward,
not sure what this had to do with anything. “Um,
God created... light and dark, heaven and hell“Exactly”, Vittoria said. “He created everything
in opposites. Symmetry. Perfect balance” (Brown,
2013: 38). Автор членує речення (у наведеному
прикладі – останнє) на три частини, тобто низку
однорідних компонентів оформлено як окремі
висловлення. Використовуючи парцеляцію,
автор досягає, по-перше, глибшого вираження
думки свого героя, її уточнення, по-друге, акцентує увагу читача, по-третє, надає опису експресивності. Якщо ми з’єднаємо парцеляти з базовим реченням в одну комунікативну одиницю,
то побачимо спад експресивності (або її відсутність). Комунікативна інтенція у таких конструкціях – це експресивна акцентуація кожного компонента, винесеного за межі речення.
Розчленована конструкція, на відміну від
інших синтаксичних одиниць, більш виразна,
експресивна і пристосована для передання
думок у момент комунікативного акту з «переконанням» читача в спонтанності, необдуманості, неспланованості оповіді. Досить часто
під час спілкування мовець відчуває потребу
щось уточнити у вже закінченому висловленні
чи доповнити його. У цьому разі додавання
певного «сегмента» речення є найбільш придатною, відповідною для такої комунікативної
ситуації синтаксичною структурою: She nods.
“Look, I’m not trying to diss anybody or reopen
wounds. I’m just trying to understand the shift. In
sound. In lyrics. In band dynamics”. She gives me
a knowing look. “All signs point to you being the
catalyst” (Doerr, 2014: 2).
Парцеляція виконує різні комунікативні й експресивні функції. Однак основною і постійною
функцією для парцеляції є видільна, яка є інваріантом усіх парцельованих конструкцій і одержує
конкретизацію у визначеному мовному вживанні,
оскільки в цьому разі актуалізується одна з конкретних функцій, які є для парцеляції змінними і
факультативними.
До змінних функцій цієї конструкції належить
емотивна, характерна для конструкцій, у яких
парцеляція є засобом вираження найпотаємніших порухів людської душі (емоцій, переживань,
прагнень, страху тощо). Наприклад: She sought
to recreate herself. She took on every lustrous role.
A molí. A star. A person of causes. A conquistadora of
wayward passion. A clever. Hard-nosed prosecutrix.
Determined to master and punish those lesser types
who could not contain ugly and violent impulse.
(Sparks, 2013: 36).
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Наведена парцельована конструкція акцентує
увагу читача на особливому ставленні (навіть
поклонінні) героя до коханої жінки, котрий показує свої почуття як надзвичайно сильні, глибокі,
пристрасні. Нанизування парцелятів, яке спостерігаємо, надає сегменту тексту напруженості, конденсує зміст, логічно виділяє, увиразнює думку.
Прийом парцеляції створює загальне емоційне
напруження (що передається читачеві), яке може
конкретизуватися під час опису дуже широкої
гами емоцій:
– любов + несамовитість: “That was the worst
part, this incredible domination of my feelings. I get
in the shower, I drove down the street – it’s Carolyn.
Fantasies. Conversations with her. An uninterrupted
movie. I see her full of relaxed amusement and
appreciation – of me. Of me. I can not finish a phone
call; I can not read a prosecution memo or a brief”
(Sparks, 2013: 35);
– образа / докір: “Do not you see what you’re
doing? To yourself? To me?” (Doerr, 2014: 44);
відчай + любов: I was devastated by my passion.
I was shattered. Riven. Decimated. Torn to bits. Every
moment was turmoil. What I’d struck upon was old
and dark and deep. I had no vision of myself. I was
like a blind ghost groping about a castle and moaning
for love (Brown, 2013: 105);
гнів + страх: At last Bob sensed where this was
leading. He grew angrier with every breath. And
frightened (Brown, 2013: 14);

іронія: So Dan Lipranzer and Rusty Sabitch
will work day and night for the next two weeks and
catch Raymond a killer. That’s the strategy. Carefully
devised (Collins, 2008: 45).
Наведені приклади охоплюють, звичайно, не
весь спектр емоцій. Але аналіз ілюстративного
матеріалу свідчить, що парцельовані конструкції
мають значну потенцію для реалізації широкого
розмаїття емоцій.
Парцельовані конструкції, пов’язані з комунікативно-функціональним планом речення, увиразнюють висловлення, актуалізують важливе, фокусують увагу читача на семантиці кожного складника,
надають йому експресивності. Вони виконують
важливу роль у виділенні важливих елементів
семантики тексту, дозволяють виявити авторську
позицію, поповнюють набір засобів акцентуації
реми висловлення і конструювання нових комунікативних одиниць за мінімальних мовних зусиль.
Висновки. Авторські інтенції в модифікованих синтаксичних конструкціях направлені актуалізувати найважливіші компоненти висловлення,
акцентувати на важливій інформації, уточнити
її, поглибити, розширити, а також вплинути на
читача, змусити його співпереживати, викликати
певні емоції. Цей синтактико-стилістичний прийом розкриває внутрішній світ автора, його світосприйняття, ідейно-емоційну глибину авторської
свідомості, його картину світу, робить авторське
мовлення оригінальним і стилістично довершеним.
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NEW INTERPRETATION OF GENDER RELATIONS
IN JHUMPA LAHIRI’S “HELL-HEAVEN”
The article deals with the analysis of gender relations (gender roles changes) in Jhumpa Lahiri’s writing. The article’s
aim is to explore the peculiarities and new interpretation of gender relations in the context of the transculture paradigm
in Jhumpa Lahiri’s writing (her story “Hell-Heaven” is the research object).
It is indicated that often the writer focuses on second-generation immigrants and on their symbolic “struggle” with the
new cultural environment. There is a striking difference between the experiences of diasporic men and women in Lahiri’s
writing; moreover these experiences are always gendered. But we see completely different migration experience with
women. Very often they leave their home country just to accompany their husbands, following the practice of arranged
marriage.
Special attention is focused on women of color (in our case American-Bengali women). Many of Lahiri’s women
characters explore their independence through their traditional gender roles, rooted in Indian culture. Lahiri’s short story
“Hell-Heaven” (from her second collection “Unaccustomed Earth”, 2008) is a vivid example of gender roles changes.
Aparna follows her gender role; being a domesticated mother, she is economically dependent on her husband. It
is mentioned that in Lahiri’s writing female characters are made to suffer and being alone in their but still “foreign”
American apartments. Like most female immigrants Aparna lives away from her homeland and she is in symbolic “cage”
within the traditional (social and maternal) roles with no opportunity of breaking out. Aparna’s existence is very limited:
it is both by her gender as well as by the tense relationship with her husband. At the end of the story we find a ring mode
(or Vysotska’s “here and there” piston mode) – Usha has the same situation as her mother once had. There is a significant
transition here: Aparna can share her own experience which is mirrored in Usha’s life. At least the woman realizes her
multiple identity (she is an Indian woman and also she is an immigrant woman) which leads to restoring her relationships
with her husband and her daughter in her own way.
Key words: woman, gender roles, identity, immigrant, Indian culture.
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НОВЕ ПОТРАКТУВАННЯ ГЕНДЕРНИХ ВІДНОСИН В ОПОВІДАННІ Д. ЛАГІРІ
«ЗЕМЛЯ-НЕБО»
Статтю присвячено аналізу гендерних відносин (зміни гендерних ролей) у творчості Джумпи Лагірі. Мета
статті – дослідити особливості та нове потрактування гендерних відносин у контексті транскультурної
парадигми у творчості Джумпи Лагірі (оповідання «Земля-Небо» є об’єктом дослідження).
Зазначено, що автор дуже часто акцентує на іммігрантах другого покоління та на їх символічній «боротьбі»
з новим культурним середовищем. У творчості Лагірі простежується різниця між досвідом імміграції чоловіків
і жінок, до того ж цей досвід завжди є гендерним. Але ми бачимо зовсім інший жіночий досвід міграції. Дуже
часто вони залишають рідну країну лише для того, щоб супроводжувати чоловіків, дотримуючись традиції
шлюбу за домовленістю.
Особлива увага приділяється жінкам-іммігранткам (у нашому випадку американсько-бенгальським жінкам).
Багато жіночих персонажів Лагірі досліджують свою незалежність через традиційні гендерні ролі, закладені
в індійській культурі. Оповідання «Земля-Небо» (з її другої збірки оповідань «Незвична земля», 2008) є яскравим
прикладом зміни гендерних ролей.
Апарна дотримується своєї гендерної ролі; будучи одомашненою матір’ю, вона залежить від чоловіка
економічно. Зазначено, що у творчості Д. Лагірі жіночі персонажі змушені страждати і залишатися на самоті
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у своїх, але досі «чужих» американських квартирах. Як і більшість іммігранток, Апарна живе далеко від своєї
батьківщини, перебуває в символічній «клітці» разом із традиційними (соціальними і материнськими) ролями
без можливості вирватися. Життя Апарни дуже обмежене, що зумовлено як її статтю, так і напруженими
стосунками з чоловіком. Наприкінці оповідання знаходимо кільцевий режим (або поршневий режим Висоцької
«туди-сюди») – у Уші така ж ситуація, як колись у її матері. Тут є значний перехід: Апарна може поділитися
власним досвідом, який відображається в житті Уші. Принаймні жінка усвідомлює свою множинну ідентичність
(вона індійка та жінка-іммігрантка), що по-своєму веде до відновлення стосунків із чоловіком та донькою.
Ключові слова: жінка, гендерні ролі, ідентичність, іммігрант, індійська культура.

Problem formulation. The study of gender is
important in the modern literature discourse. There is
a striking difference between the experiences of diasporic men and women in Jhumpa Lahiri’s writing (an
American author of Bengali origin). Moreover these
experiences are always gendered.
The features of Indian women’s adaptation to the
new culture are seen not only in overcoming the language barrier, but are traced in everyday life and in
relations with men. Women have completely different adaptation experiences. The problem of gender
relations is traced to the identity crisis of the Indian
woman in America, who balances between cultures
and lives in two worlds: wants to be American and
at the same time tries not forget her “desh” (literally
“homeland” in Bengali).
In Lahiri’s writing, female images play an important role in the plot-compositional construction, act
as their ideological center, and are an expression of
the author’s ideal; these images have an important
semantic and emotional load. Lahiri successfully
feels the natural features of women’s style. Her works
are valuable primarily because they skillfully reproduce the female immigrant world’s view, the features
of female character, language, thinking, imagination
are reflected psychologically convincingly.
It should be mentioned that gender mobility is not
due to political influence; women often follow their
husbands in search of a better life, in order to achieve
financial independence. J. Clifford expressed an interesting opinion in this context, noting that a “good
journey” (heroic, educational, scientific, adventure,
chivalrous) befits men. Women are kept from serious
travel. And if they go to distant lands, it is mainly for
the company or, as an exception, [they] are forced to
accept, imitate or secretly protest against the rules and
experiences that belong to men” (Clifford, 1997: 32).
The article’s aim is to explore the peculiarities and
new interpretation of gender relations in the context
of the transculture paradigm in Jhumpa Lahiri’s writing (her story “Hell-Heaven” is the research object).
Research materials and methods. The analysis
of the article is based on Jhumpa Lahiri’s writing (an
American writer of Bengali origin). The story “HellHeaven” from “Unaccustomed Earth” (2008) collection is taken into consideration.
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It should me mentioned that all stories in the collection are thematically different but they are united
by a situation of Indian immigrants’ assimilation to a
foreign country which is also close to the author. The
lives of Asian-American characters who have mixed
identities is at the centre. This is author’s second collection, which won the first place in “100 best books
of 2008” nomination, and also received the Frank
O’Connor International Award (2008).
In the article we used the following research
methods: historical and typological (determining the
specifics of themes, motifs, images, story features of
the writer’s works), hermeneutic (interpretation of
various aspects of the literary text), narratological
analysis (specifics’ analysis of J. Lahiri’s narrative
manner).
Research analysis. Gender problem in Jhumpa
Lahiri’s writing was studied by T. Arianto (Indoctrination Against Women in “The Lowland” by Jhumpa
Lahiri), S. Chattopadhyay (Crossing Border in search
of “Home”: Gender and Empowerment in Jhumpa
Lahiri’s “The Namesake”), S. Dar (The Portrayal of
Women as Rebels in the Literary Works of Jhumpa
Lahiri and Bharati Mukherjee), S. Mehta (Exploring Gender in the Literature of the Indian Diaspora),
D. Shanmugam (Portrayal of Indian Women in
Jhumpa Lahiri’s “Unaccustomed Earth”), E. Vojdani
and V. Rahiminezhad (Gender and Social Issues in
Persian translation: A Case Study of Jhumpa Lahiri’s
“The Namesake”) and others.
Main material. The differences between the
adaptation of men and women to the new cultural
environment are clearly seen in Jhumpa Lahiri’s writing. We may find this in almost every her work where
Indian men portrayed to find their “raison-d’être”
(life meaning). Their aim is a constant search for the
American dream, as most of them migrate for academic and economic purposes.
But we see completely different migration experience with women. Very often they leave their home
country just to accompany their husbands, following
the practice of arranged marriage. It should be indicated that the positive characterization of a Bengali
woman as an exemplary mother and wife who follows home traditions, lives in humility as opposed
to a frivolous American one (for whom marriage is
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something unnecessary and temporary) is dominated
in Lahiri’s writing. Although in some stories, “HellHeaven” in particular, we notice a certain transformation of gender roles. This is especially about Aparna,
the narrator’s mother, who is opposed to the traditional image of a Bengali woman and does not fully
fulfill her maternal role (instead of her daughter, she
performs this role towards another person).
From the very beginning Usha, the story’s narrator,
tells about her mother’s romantic connection towards
family’s friend Pranab. The reader notices Aparna
to be a stereotypical Indian immigrant mother and
housewife, living in Boston during the late 70s with
her scientist husband and her seven-year-old daughter.
We see that Aparna’s existence is very limited: it is
both by her gender as well as by the tense relationship
with her husband. Like many other Bengali women,
she has had an arranged marriage but in real the couple
shares very few common interests. Most of the day she
spends in the house cooking and cleaning, and her only
form of entertainment involves roaming Cambridge
and Massachusetts streets with her daughter, and
“looking at discounted house ware” (Lahiri, 2008: 46).
During one of these daily walks they meet Pranab
Chakraborty, a charismatic Indian graduate student
from MIT. Pranab Kaku (or Uncle Pranab as Usha later
calls him) becomes involved in Aparna’s family by
“occupying (every night) the fourth chair at our square
Formica kitchen table and becoming a part of our
family in practice as well as in name” (Lahiri, 2008: 47).
We notice Aparna’s gender roles transformations with Pranab’s arrival: being a docile immigrant
woman who is unable to cope with new culture, her
identity and motherhood, Aparna takes the dominant
role. Pranab’s visits literally inspire her and that is
why she behaves selfishly, and sometimes exceeds
the symbolic allowed “border”.
Usha notices her mother’s maternal role towards
Pranab: like a mother she cares of him, as he “had
not had a proper Bengali meal in three months”. That
is why he is invited to “a second dinner” as well.
Also Usha informs that Pranab “was from a wealthy
family in Calcutta and had never had to do so much
as to pour a glass of water.” But now being in another
country he had to deal with daily domestic tasks. His
incompetence makes him almost ready to go back
home, save for Aparna’s intervention.
The woman realizes the necessity of maternal care
to help him “to survive”. One day she even will perform his mother’s role when Pranab will ask about
marriage blessing. Aparna is convinced that Pranab’s
chosen American Deborah does not love him at all.
When Usha once asks if she should name Deborah
according to tradition (just like Pranab – kaku, that is,
ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

uncle, Deborah should be kakima – aunt), the mother
only opens her eyes wide, assuring her daughter that
in a week Pranab will get tired of Deborah and they
will disperse.
The heroine repeatedly emphasizes her dissatisfaction with the American woman. Now Usha knows that
it is indecent for a woman not to braid her hair and show
it to everyone. Even Pranab is negatively affected by
Deborah, although Aparna does not have any facts to
confirm this, only her own metaphor in English: “when
they were out of earshot my mother would talk to the
other Bengali women. “He used to be so different.
I don’t understand how a person can change so suddenly. It’s just hell-heaven, the difference”, she would
say, always using the English words for her self-concocted, backward metaphor” (Lahiri, 2008: 51).
Female minor characters (Bengali women who
are invited to one of “their” parties, whose names are
unknown, as well as their number, because they are
presented in plural form) appear in a negative context of a Bengali woman. This is clearly seen in the
episode when women allow themselves to gossip and
criticize the stupid (as they think) Deborah’s manners, her disgusting taste in clothes and especially
her obscene behavior: “Sometimes they ended up
feeding each other, allowing their fingers to linger in
each other’s mouth, causing my parents to look down
at their plates and wait for the moment to pass. At
larger gatherings, they kissed and held hands in front
of everyone” (Lahiri, 2008: 51).
The author uses such negatively colored vocabulary to fully show the Bengali matrons’ dissatisfaction
with the American woman, who remains not “other”
but “foreign” forever. In fact, Aparna and her Bengali friends see only what they want to see: Deborah
“stole” Pranab and ruined his life (although after many
years of living together, it was Pranab who left Deborah with the children). Aparna lives by illusions, and
still hopes that Pranab’s affair with Deborah is temporary, and one day the grief-stricken Pranab will reappear in her kitchen, and she will comfort him again by
performing her pseudo-mother role. However, at that
time their feelings with Deborah were too passionate.
We do not mean that Aparna has illicit relationship
with Pranab. Like most immigrant housewives she is
an economically dependent on her husband and result
in she is more circumscribed. Being a real Bengali
woman, Aparna cannot receive Pranab alone in the
house (although he is their family member) without
her daughter or anyone else present at home. Pranab came only when Usha had returned from school.
“It would have been inappropriate for my mother to
receive him in the apartment alone; this was something that went without saying” (Lahiri, 2008: 48).
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Moreover, such an act would be condemned by “her”
people, as it is considered as “inappropriate” and as
an unwritten rule to be followed by everyone.
Aparna followed “her” traditions, and was a typical Bengali immigrant wife: she spoke Bengali and
taught her daughter to speak it, cooked Indian food,
which they often eat the next day (which is not typical
for Americans).
We have to mention that Aparna prepares Indian
dishes with a special care. Her symbolic “alienation”
is manifested not in the absence of American friends,
but rather in the “incomprehensible” habits of Americans: Thanksgiving was associated with consuming
large amounts of tasteless food and with a reason not
to go to work; and to finish cooking when the guests
had already arrived was considered a bad manner.
Mother’s life seemed extremely boring to Usha: her
mother never worked, and her life purpose was to serve
her daughter and husband, who did not praise her for
her delicious food and never used kind words addressing her. In real her husband was “married” to his work
and to his research. He existed in his own world, understood by him only (neither his wife nor daughter had
“access” there). Even any non-work-related conversation was a real challenge for Shymail, and he didn’t
want to waste his precious time talking nonsense.
It is clear, that in Lahiri’s writing the culinary
phenomenon is realized through Indian women, for
whom cooking “their” dishes is life meaning. The
host or the oldest of present is the first to start eating.
We notice a similar motif in “Hema and Kaushik” (by
the way, from the same collection): “Chitra hovered
over my father and me and the girls, eating privately
after we were done, the way our maids would in Bombay” (Lahiri, 2008: 183). In this way (by silence) Chitra follows “her” cultural code, because like the food
concept, silence determines Asian woman’s identity.
In this context “food is directly connected with
gender issues. Eating habits and the way of cooking
determine a woman’s identity as well as her difference. Food emphasizes woman’s cultural affiliation: in Lahiri’s writing it is shown that food serves
as sacred ritual and art for Indians, in contrast to
the American habit of hunger satisfying with semifinished products” (Yalovenko, 2021: 98).
However, the life and amenities of an American
apartment will never replace “her” space. That is why
Aparna feels inner “loneliness”, and this is clearly
seen in her behavior: “I would return from school and
find my mother with her purse in her lap and her trench
coat on, desperate to escape the apartment where she
had spent the day alone” (Lahiri, 2008: 48).
We see a similar motif in other Lahiri’s stories,
in particular in “Mrs. Sen’s” (from “Interpreter
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of Maladies” collection, 1999), where the main character Mrs. Sen (like Aparna) is in a confined space
of her comfortable but in real “foreign” apartment.
Mrs. Sen exists beyond time and just getting used to
American life: “Here, in this place where Mr. Sen
has brought me, I cannot sometimes sleep in so much
silence” (Lahiri, 1999: 128).
Like the other female characters, who are also a
thousand miles from their homes, Aparna hated her
immigration life, but it’s better than living under the
same roof with her mother-in-law (she still shudders
at the thought that her husband could choose strict his
parents’ home, not America). “Even in her bleakest
hours of homesickness she was grateful that my father
had at least spared her a life in the stern house of her
in-laws, where she would have had to keep her head
covered with the end of her sari at all times and use an
outhouse that was nothing but a raised platform with
a hole, and where, in the rooms, there was not a single painting hanging on the walls” (Lahiri, 2008: 49).
Usha notices that only Pranab’s visits really make
her mother happy: “I did not know, back then, that
Pranab Kaku’s visits were what my mother looked
forward to all day, that she changed into a new sari and
combed her hair in anticipation of his arrival, and that
she planned, days in advance, the snacks she would
serve him with such nonchalance” (Lahiri, 2008: 48).
After Pranab became a frequent visitor at their
house, Aparna really “comes to life” in the kitchen,
and in this context we notice her transformation from
a quiet domestic woman: “Now I would find her in
the kitchen, rolling out dough for luchis, which she
normally made only on Sundays for my father and
me, or putting up new curtains she’d bought at Woolworth’s … I did not know, back then that Pranab
Kaku’s visits were what my mother looked forward
to all day” (Lahiri, 2008: 48). Although the woman
realizes all Pranab’s visits to be temporary (he finds
his love Deborah), Aparna re-thinks her gender role
of housewife: it is not forced and passive any more,
now this role has a significant meaning.
Performing her pseudo-mother role towards Pranab, Aparna came up with a new menu every day
(which she never did for her husband and daughter),
and spent several hours cooking special meals. Unlike
her husband, who never commented on her passively
prepared meals, Pranab repeatedly thanked her for an
incredibly delicious lunch or dinner. At that time, the
woman was living only to hear the coveted “Boudi!”
outside the door, and if for some reason Pranab did
not come, her mood was spoiled for the whole day.
Again we notice gender role change in Aparna’s
image. We mean her realization that she has “crossed”
the allowed line as any illicit relationship goes
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beyond the normative ones of a wife and a mother:
“It is clear to me now that my mother was in love
with him … [although] she knew that she could never
have him for herself and I suppose it was her attempt
to keep him in the family” (Lahiri, 2008: 50). Aparna
is aware of one-sided relationship which never would
be accepted (by her daughter, husband, parents and
the whole “her” community).
We see Aparna’s pseudo-maternal gender role as
she performs acts of romantic love that are strictly forbidden by “her” society: “Within a few weeks, Pranab
Kaku had brought his reel-to-reel over to our apartment, and he played for my mother medley after medley of songs from the Hindi films of their youth. They
were cheerful songs of courtship, which transformed
the quiet life in our apartment and transported my
mother back to the world she’d left behind in order to
marry my father… She and Pranab Kaku would argue
passionately about these matters, raising their voices
in playful combat, confronting each other in a way
she and my father never did” (Lahiri, 2008: 49). This
is her potential wish to be free from limited womanhood (being financially dependent immigrant woman
who obeys her husband and spends the whole day in
cooking and cleaning).
Aparna and Pranab could talk for hours. Although
they grew up almost neighbors (they both lived on
neighboring streets), they had a lot in common:
music, movies, poetry, even political preferences.
Now it is Pranab who takes on the new gender role
and becomes conditional Usha’s father and Aparna’s
husband. Compared to Aparna’s always busy husband, they have spent a lot of time together that even
an outside spectator may consider them a real family.
Unlike her husband who often listened to his wife
but did not hear her, Pranab was really interested in
Aparna’s stories. “She and Pranab Kaku would try
to recall which scene in which movie the songs were
from, who the actors were and what they were wearing. My mother would describe Raj Kapoor and Nargis singing under umbrellas in the rain, or Dev Anand
strumming a guitar on the beach in Goa. She and
Pranab Kaku would argue passionately about these
matters, raising their voices in playful combat, confronting each other in a way she and my father never
did” (Lahiri, 2008: 49).
Aparna’s conditional transformation is noticed
even when she calls Pranab by name, which she never
did towards her husband: “Because he played the part
of a younger brother, she felt free to call him Pranab”
(Lahiri, 2008: 49).
The story shows a portrait of an ideal (but not
real) Bengali family: frequent picnics, swimming in
the pool, shared photos of the three (Pranab liked to
ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

take photos). Again we notice gender roles changes:
“Wherever we went, any stranger would have naturally assumed that Pranab Kaku was my father, that
my mother was his wife” (Lahiri, 2008: 50). They
have “all the things she and my father (Aparna’s husband) did not have in common: a love of music, film,
leftist politics, poetry,” and as the narrator points out,
“I don’t think even my birth made her as happy [as
Pranab]” (Lahiri, 2008: 50).
From the very beginning we see Aparna in her
emotional apathy, she is “locked” in her house and the
only time she leaves the house is when Usha comes
back from school. In this case we completely agree
with S. Raj, who notes the following about women:
“physically they are in America, but mentally in South
Asia. They deal with loneliness and dislocation, cultural displacement, a sense of identity and belonging
to Indian and American cultures, taking into account
the small details” (Raj, 2016: 460).
But thanks to Pranab, Aparna changes her attitude
towards her home as well: it is a place where she can
meet him with delicious meal (we have to point out
that she cooks special dishes not to follow her traditions (as Ashima from “The Namesake”), but in order
to please Pranab). The home now becomes the place
to regain lost perspective and give life new meaning.
It also gives her some therapeutic effect.
Also there are some paralinguistic elements in the
story, including kinesics as a science of sign language,
sign movements, and silence as an equally important
element of non-verbal communication (but in this
case we do not mean silence as Japan “chinmoku”
concept, Asian cultural code). All these paralinguistic elements are extremely significant, because they
show a true attitude to the situation – Aparna does not
want to “let” her Pranab go.
At Pranab’s request to write a letter to his parents
with official approval of his intentions to marry Deborah (Pranab realizes that he “betrays” his traditions,
because he marries in a non-traditional Indian way),
Aparna agreed reluctantly: “My mother nodded her
assent, but the following day I saw the teacup Pranab Kaku had used all this time as an ashtray in the
kitchen garbage can, in pieces, and three Band-Aids
taped to my mother’s hand” (Lahiri, 2008: 53). Since
then, Arapna subconsciously gets rid of everything
that reminds her of Pranab. By her actions, she
expresses disagreement, and hopes that this marriage,
like everything in America, is a temporary matter.
For some time Aparna holds her typical status, but later her excursions with Pranab mean
the so-called transgression beyond her (in some
way repressed) home space into the public sphere
where she is not hidden / tied up in her status of a
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mother or a servile housewife only. It is not at home
but in public where once she “prepared a picnic of
hard-boiled eggs and cucumber sandwiches and
talked fondly (to Pranab) about the winter picnics
of her youth” (Lahiri, 2008: 50). In such moments
Aparna reconstructs her own identity, she goes
beyond the limits she used to within her own house.
It should be mentioned, that in Lahiri’s writings
both traditional and non-traditional gender roles are
shown. This “configuration of gender roles for both
male and female characters become an intertwined,
continuous process” (Marques, 2013: 6). When the
person is surrounded by his own culture, it is easier
and more necessary to follow traditional gender roles,
but many of Lahiri’s characters are literary transplanted (like potato in “Unaccustomed Earth”) into
a new alien culture where traditional gender roles are
not necessarily the norm. Of course, there is inevitable culture conflict, and sometimes characters may
reject stereotypical rules of male and female.
We see that Aparna has not passive maternal role
as it was from the very beginning. Aparna’s actions as
a mother were typical as for all mothers in Calcutta as
they were predicated on conduct rules. But significant
(and not good) changes take place in Aparna’s character, namely in her attitude towards Deborah. Her
rejection and dissatisfaction is clearly seen during
Pranab’s marriage where “she (Aparna) kept speaking in Bengali, complaining about the formality of the
proceedings, and the fact that Pranab Kaku, wearing
a tuxedo, barely said a word to us because he was too
busy leaning over the shoulders of his new American-in-laws” (Lahiri, 2008: 54).
During this special day for Pranab Aparna shows
her feelings but in her native language (this practice
she used to have at home only). In this case her actions
in public sphere are not so positive. In public Aparna
also highlights her maternal status (but in negative
aspect) when she does not allow Usha to dance and
enjoy Pranab’s wedding. She thought Usha had had
plenty of fun already that is why it was high time to
put on the coat and leave the party.
We may speak about Aparna’s new model of behavior, now she is an active maternal person who seems
realizes she has a daughter and forbids her “to attend
the dances that were held the last Friday of every
month in the school cafeteria, and it was an unspoken
law that I was not allowed to date” (Lahiri, 2008: 56).
It seems that only now Aparna does not follow her
pseudo-maternal status and replaces Pranab’s space
by Usha. She fills her lack of maternal relations by
her daughter, but at the same time her motherhood
model is in a direct contrast with Deborah’s maternal
attitude. Usha feels that “anyone would have said that
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Deborah would make an excellent mother, one day.
But my mother refused to acknowledge such a thing”
(Lahiri, 2008: 52).
It is worth emphasizing that Aparna does not perform her maternal role even when she tries to get pregnant once again: “She was pregnant for the fifth time
since my birth and was so sick and exhausted and fearful of losing another baby that she slept most of the day.
After ten weeks, she miscarried once again and was
advised by her doctor to stop trying” (Lahiri, 2008: 52).
M. Trinh emphasizes that “if a woman is not forced
to leave home by economic hardship, her mobility is
limited. Transcultural, specifically class and gender
movements have been almost inaccessible to women
for centuries, so every woman who has travelled has
become an outcast for her family, society, gender”
(Trinh, 1994: 15). In “Hell-Heaven” Aparna accepts
new life’s realities, but she is still alone: she realizes
that there is no more return home, as there are no real
friends, and her husband is constantly busy at work.
At least she realizes her multiple identity (she is
anIndian woman and she is an immigrant woman as
well) which leads to restoring her relationships with
her husband and her daughter in her own way. Usha
admits that “over the years, when I visited, I noticed
warmth between my parents that had not been there
before, a quiet teasing solidarity, a concern when one
of them fell ill. My mother and I had also made peace;
she had accepted the fact that I was not only her daughter but a child of America as well” (Lahiri, 2008: 60).
Usha realizes that her mother welcomes her boyfriends into their home; she accepted the fact her
adult daughter dated American men and even sleep
with them not to be married. “After years of being
idle she decided, when she turned fifty, to get a degree
in library science at a nearby university” (Lahiri,
2008: 60).
At the end of the story we find a ring mode (or
Vysotska’s “back and forth” piston mode) (Vysotska, 2010: 280) – Usha has the same situation as her
mother once had: “My own heart was broken by a
man I’d hoped to marry” (Lahiri, 2008: 61). There is a
significant transition here: Aparna can share her own
experience which is mirrored in Usha’s life.
Conclusions. Woman’s image has a significant
place in fiction. It has cultural roots and reveals the
mentality peculiarities of Bengali culture; it is an
essential factor in understanding the socio-cultural
characteristics of the Indian nation. Fiction not only
helps to penetrate into the national, psychological,
universal essence of female images, they are important in themselves: they show the history, culture,
social relations, as well as everyday problems of an
ordinary “little” man. In many of her works Lahiri
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refers to the female image. Fidelity, caring mother
and wife are the traits that characterize women’s
images in Indian literature.
Have analyzed Lahiri’s “Hell-Heaven” we came to
the following conclusions. Aparna “fights” for space
and place in the new cultural environment, but still
she stays limited within the cultural norms. Unlike her
husband, who settled well in America and was successful in his career, Aparna still does not feel completely at home (even after many years in America).
The author shows the heroine mainly through
internally lonely, offended and unhappy woman who
lacks the opportunity to express herself as individual
(except in the family). Lacking the choice and self-realization, she remains lonely in American apartment
that is still foreign to her. That is why the woman
finds refuge in the past (she follows her home traditions) but does not avoid the present (has relations

with Pranab), and result in she continue to be in the
symbolic “cage” of her American apartment.
In this story (as in almost every Lahiri’s work) the
author addresses the family problem and shows that
the main female vocation to be an exemplary wife,
mother, daughter is not inferior to the public purpose.
Lahiri’s female characters, namely Aparna, are ordinary women who seek to find their place in life and
happiness in the family, as family plays an important
role in an Indian woman’s life.
Aparna and other women in Lahiri’s stories are
symbolic “repositories” of their multiple identities:
they follow their roles of mothers, career women,
immigrant wives, daughters, and even illicit lovers.
Usually they reject typical classification imposed to
women, appeal on difference and at the same time
destabilize traditional signifiers of feminine identity,
giving way to their multiple ones.
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ІНТЕГРАТИВНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЦІННОСТЕЙ
ВЧИТЕЛЯ В УМОВАХ ІНТЕНСИВНОГО РОЗВИТКУ МЕДІАОСВІТИ
У статті обґрунтовано концептуальні засади інтегративного підходу до формування професійних цінностей вчителя в умовах інтенсивного розвитку медіаосвіти, визначено умови реалізації цих засад у процесі підготовки майбутнього вчителя. Освіта здатна сформувати світогляд, життєві цінності й орієнтири майбутніх
фахівців, навіть незважаючи на використання в цій сфері інформаційних комп’ютерних технологій, а також
на швидкість інформатизації суспільства. Водночас цілеспрямованій діяльності щодо формування професійних цінностей у студентів у закладах вищої освіти, навіть педагогічних, нині приділяється надто мало уваги,
але тим не менше цей напрям є одним із пріоритетних. Сформульовано концептуальні засади формування системи професійних цінностей майбутнього учителя (виявлення та урахування чинників впливу на формування
професійних цінностей, зумовлених специфікою професійної діяльності учителя; інтеграція спеціального та
аксіологічного складників як цілепокладаючий чинник у професійній підготовці майбутнього учителя; неперервність формування професійних цінностей майбутнього учителя як поетапне включення професійних цінностей
у систему загальнолюдських цінностей особистості, причому кожен наступний етап є логічним продовженням
попереднього; розвиток активної професійної позиції на основі аксіологічного складника професійної підготовки; усвідомлення власних професійних ціннісних орієнтацій). Визначено умови реалізації концептуальних засад
формування системи професійних цінностей майбутнього учителя (виявлення змісту аксіологічного складника
професійної підготовки майбутнього учителя та забезпечення мотивації формування професійних цінностей;
розробка варіативних методик формування професійних цінностей в процесі навчання та організація позанавчальної діяльності учнів; розробка спеціального курсу професійної аксіології для конкретної спеціальності (вчитель початкової школи, вчитель-предметник тощо). Розроблено положення щодо ролі медіа у формуванні професійних та особистісних цінностей сучасного вчителя, а саме: медіаосвіта має виконувати роль основного
чинника забезпечення відкритості освіти щодо новітніх швидкоплинних знань і наближення навчального змісту
до потреб повсякдення людини; наближати до того, щоб у системі трудових відносин людина підвищувала ефективність поведінки, залишаючись одночасно собою, зберігала цілісність особистості, здатної самовиражатися
й не втрачати гуманізм; запобігати вразливості людини до медіаманіпуляцій, втечі від реальності, проводити
профілактику з поширення медіазалежностей тощо.
Ключові слова: концептуальні засади, інтегративний підхід, професійні цінності, вчитель, медіаосвіта.
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INTEGRATIVE APPROACH TO FORMATION OF TEACHERS’ PROFESSIONAL
VALUES UNDER INTENSIVE DEVELOPMENT OF MEDIA EDUCATION
The article deals with the conceptual fundamentals of the integrative approach to development of teachers’
professional values under intensive development of media education, outlines conditions for those principles
implementation in the process of the future teacher training. Education can develop the world outlook, life values and
guidelines of future specialists along with using information computer technologies and fast IT penetration into the
society. Nevertheless, the purposeful activity to develop professional values of university students, even of pedagogical
specialties, is not much considered, whereas the direction is one of the priority ones. The authors of the research have
shaped the conceptual fundamentals of development of a system of professional values of future teachers (identification
and consideration of the factors influencing development of future teachers’ professional values, determined by the
profession specificity; integration of the special and axiological constituents as a goal setting factor in the professional
activities of future teachers; continuity of formation of the future teachers’ professional values as a gradual inclusion
of professional values into the system of general human values of a personality, however, each following stage should
be a logical continuation of the previous one; development of an active professional position based on the axiological
constituent of professional training; comprehension of a personal professional system of values). The work defines
conditions necessary for implementation of the conceptual principles of the system of future teachers’ professional
values (determination of an axiological constituent of the future teachers’ professional activity and motivation to
develop professional values; development of variable methodologies of professional values development in the
process of training and organization of extracurricular activities of students; development of a specialized course of
professional axiology for each specialty (primary school teacher, subject teacher, etc.). The work presents arguments
for importance of media in formation of professional and personal values of modern teachers, particularly media
education should act as a main factor to secure openness of education to the innovative fast-changing knowledge
and approaching the educational content to people’s everyday needs; it should raise efficiency of human behavior in
the system of labor relations along with saving personal principles and protection of the personality integrity, being
capable to express his/her ideas and not lose humanism; media education should protect human sensitivity to media
manipulations, escape from reality, and prevent media addition, etc.
Key words: conceptual fundamentals, integrative approach, professional values, media education.

Постановка проблеми. Завданням вищої
школи на сучасному етапі є якісна підготовка
конкурентоздатного на ринку праці учителя.
У зв’язку з цим зростає необхідність дослідження чинників, які впливають на якість професійної підготовки майбутнього спеціаліста.
Особливістю навчання є те, що студенти повинні не лише здобути якісні фахові знання, але й
виробити за час навчання ціннісні орієнтири, які
ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

засвідчують їхній професійно-творчий розвиток
у майбутній професійній діяльності.
Сьогодні знизився інтерес молоді до ціннісного
аспекту майбутньої професії, поступившись місцем прагматичним та раціональним підходам до
майбутньої професійної діяльності. Тому одним із
чинників освоєння професії не лише на прагматичному, але й професіональному, якісному рівні,
усвідомлення професійної відповідальності за
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діяльність та її результати є формування професійних цінностей студентів.
Завдяки новітнім інтернет-ресурсам студент
може успішніше й стрімкіше адаптуватися до
щоденних довколишніх і соціальних змін, здобувати необхідні знання як тепер, так і в майбутньому.
Це вагомий фактор творення системи освіти згідно
з нормами і процесом реформування традиційної
системи освіти у світлі вимог теперішнього інформаційного суспільства (Аман, Литвиненко, 2017).
Як міські, так і сільські школи в Україні сьогодні
комп’ютеризовані належним чином, і урок із застосуванням мультимедійного проєктора, електронної дошки чи комп’ютера суттєво ефективніший
за традиційний урок. Завдання шкільної освіти
полягає в розвитку людини новітнього інформаційного суспільства (Климова, Чупріна, 2017).
Утім послуговування графікою, відеозображеннями та аудіоінформацією не вирішує проблем щодо забезпечення ефективної комунікації,
а це істотно емоційно та мотиваційно позначається на дитині, зрідка полегшує процес сприймання, розуміння і запам’ятовування школярами
інформації. А багато шкільних педагогів досі не
готові ефективно й цілеспрямовано застосовувати
мультимедіа в освіті через власну низьку мультимедіаграмотність.
За зазначених умов медіаосвіта перетворюється на ключовий складник інформаційної безпеки країни, відіграє неабияку роль у вихованні
патріотизму й формуванні національної ідентичності молоді.
Аналіз останніх досліджень. Щодо дослідження формування цінностей серед вітчизняних
науковців слід виділити В. Скотного (Скотний,
2004) та Т. Левченко (2002). Ці автори роблять
спроби систематизувати системи цінностей та
дослідити цінності в різних педагогічних системах відповідно. Педагогічні аспекти та практику
застосування мультимедійних засобів освіти
досліджували В. Биков (2017), М. Бистрянцев
(2016), А. Іщенко (2013) та ін.
Виходячи з цього, важливим є вивчення факторів, що визначають становлення, розвиток,
трансформацію ієрархічної структури ціннісних орієнтацій студентів. Це необхідно як для
прогнозування того, в якому напрямі йде розвиток ціннісно-змістової сфери особистості в
юнацькому віці, так і для перспективного впровадження до навчально-виховного процесу
форм роботи, що сприяють розвитку у студентів
потреби в усвідомленні ієрархії своїх цінностей і
співвіднесення їх зі своїми засобами досягнення
(Научитель, 1999).
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Вікові цінності, традиції, ідеали народів формували ядро освітньої моделі. Саме через освіту
як систему, що перетворює світогляд студентської
молоді в систему соціокультурних цінностей,
можна сформувати професійну компетентність,
отже, і підвищити рівень професійної підготовки.
Без духовних цінностей педагог може спрямувати
свої професійні знання на справи, які завдають
шкоду людству. Освіта здатна сформувати світогляд, життєві цінності й орієнтири майбутніх
фахівців, навіть незважаючи на використання
в цій сфері інформаційних компʼютерних технологій, а також на швидкість інформатизації суспільства (Квасник, 2007).
Отже, питання формування цінностей привертає увагу учителів починаючи зі студентського віку. На жаль, цілеспрямована духовна
робота у закладах вищої освіти, навіть педагогічних, перебуває не на достатньому рівні, але тим
не менше цей напрям є одним із пріоритетних,
оскільки дозволить проводити неперервну роботу
з формування різного роду цінностей, починаючи
з навчання та закінчуючи неперервною професійною діяльністю.
На нашу думку, такий підхід дасть змогу
закласти підвалини духовних цінностей у майбутньому формуванні особистості.
Мета статті – визначення концептуальних
засад інтегративного підходу до формування професійних цінностей вчителя в умовах інтенсивного розвитку медіаосвіти.
Виклад основного матеріалу. На зламі століть особливо актуальною стає проблема розвитку
особистості та освіти як безперервного процесу,
в якому діють різні структурні та системні фактори, котрі мають розглядатися в порівняльному
аспекті. Це дасть змогу довести, що кожна з цих
систем не домінує одна над одною, що вони розвиваються як за своїми внутрішніми, так і за спільними для всіх систем універсальними законами.
Питання формування системи цінностей майбутніх учителів є одним з невідкладних завдань
сучасної педагогіки. Беручи до уваги той факт,
що останніми роками цій темі присвячується
достатня увага, натепер все ж залишається цілий
ряд невирішених проблем, зокрема: необхідність
переосмислення професійних цінностей майбутніх учителів під впливом нових тенденцій сучасного суспільства; становлення системи професійних цінностей майбутніх учителів для конкретних
педагогічних цілей у процесі його професійної
підготовки; недостатність вивчення впливу рівня
системи професійних цінностей майбутнього
учителя на його професійну діяльність тощо.
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Попадич О., Гаврилюк М., Кривошеєва О. Інтегративний підхід до формування професійних цінностей...
Напрями розвитку освіти та особистості в
педагогічних системах світу різні, але їх об’єднує
концентрація уваги на гуманістичному, етичному, інтелектуальному способі життя, який тісно
пов’язаний з культурою кожного народу, з теоріями,
ідеями, в яких сконцентровано самостійний стиль
мислення, світосприйняття, засоби осягнення дійсності, нормативні моделі поведінки, прийняті у
даному соціумі, особливості ціннісних орієнтацій.
У сучасній інтерпретації цінності – це значущі ідеї, явища і предмети реальної дійсності з
погляду відповідності потребам і інтересам соціальних суб’єктів. Відображаючи все те, що усвідомлюється і переживається особою як актуальна
значущість, як сенс і ідеал, цінність характеризує
свідомість, поведінка і цілі. Цінності утворюють
систему основоположних ідей, переконань і вірувань у повноцінне і продуктивне життя, сформованих під впливом культурних традицій, образів
і ідеалів. Вони характеризують також сукупність
уявлень про значущі параметри життя.
На жаль, нині організація і проведення
навчально-виховної роботи у закладах вищої
освіти ускладнюється кризою в системі освіти,
відсутністю у сучасній вищій школі обґрунтованих підходів щодо взаємодії навчального й виховного процесів. Старі форми, методи виховання не
діють, утрачені авторитети, відсутні ідеали формування особистості. Важливо розглядати виховний
процес у закладі вищої освіти як частину загальнокультурного процесу, пов’язаного з розвитком
особистості, у тісній взаємодії з економічною,
політичною, культурологічною ситуацією в країні.
На взаємозв’язок із рядом медіа (книжкові
видання, періодика, радіо, кіно, телебачення, інтернет) припадає все більша частка вільного часу
українців, що зумовлює неабиякий вплив медіа на
всі верстви населення, головне – на дітей і молодь.
Завдяки відеоанімації можливе одночасне залучення зору й слуху, створення доступних багатовимірних моделей складних об’єктів та процесів, а це
істотно підвищує рівень сприйняття навчального
матеріалу. А завдяки сучасній, ігровій динаміці
сюжету та інтерактивній взаємодії з персонажами
створюється невимушена, дружня атмосфера для
освіти. Усе перелічене – стимуляція невимушеного,
захопливого й успішного засвоєння матеріалу, що
дає змогу вивчити предмет значно ефективніше,
ніж із традиційними підручниками, що визнають і
міжнародні організації, й вітчизняні педагоги.
Насамперед тут необхідно було встановити
взаємозв’язок між загальнолюдськими та професійними цінностями. Загальнолюдські цінності,
які формуються з глибокого дитинства. лежать
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в основі побудови всіх інших ціннісних систем.
Отже, початком підготовки формування системи
професійних цінностей було визначення рівня ціннісних орієнтацій. Цей фактор є дуже важливим для
вибору програми підготовки майбутнього учителя.
Розглядаючи перехід суспільних цінностей
у внутрішній план з утворенням особистих цінностей, можна вважати, що різні напрями виховання базової культури особи виражають ціннісну
основу суспільної свідомості і сприяють освіті і
розвитку персональної системи цінностей, визначуваної кругозором і переконаннями людини, її
життєвим досвідом, етичним кредо, естетичним
смаком, політичними поглядами, індивідуальними уявленнями про ідеал фізичної досконалості
тощо (Шумра, 2007).
Формування професійно-ціннісних орієнтацій
навчання – ключова проблема відомчих освітніх
установ. Як зазначає В. Ємець, «складний характер завдань, що стали перед ними на сучасному
етапі, вимагають не тільки підвищення якості професійної підготовки кадрових ресурсів вказаних
відомств, але і формування у співробітників духовно-ціннісних орієнтацій. Сплав професійних і
особових якостей: високої вимогливості до себе
і підлеглих; дисциплінованості і переконаності у
вибраній професії; вірності обов’язку і присязі;
організаторських здібностей з широкими інтелектуальними якостями, розвиненими формами розумової діяльності – швидкістю і гнучкістю, критичністю і логічністю, глибиною і ясністю розуму;
стійких інтересів до інноваційних знань і потреби
у творчій розумовій праці; оволодіння сучасною
педагогічною культурою, її методологічними,
інформаційними і інтелектуальними складниками – сприяє реалізації цієї проблеми. Слід підкреслити, що духовно-етичні цінності завжди
були частиною загальної і професійної культури
суспільства, визначали цільові установки педагогічного (виховного) процесу» (Ємець, 2006: 117).
Таким чином, формування системи цінностей суспільного індивіда є важливою соціальною
проблемою, для її цілісного розуміння необхідно
проаналізувати основні її засади та концептуальні
положення. Ми акцентували увагу на віковій
послідовності формування цінностей. Тут мається
на увазі той факт, що кожна вікова група людей
потребує особливого підходу до формування тих
чи інших цінностей. Важко переоцінити роль
освіти у формуванні ціннісних орієнтацій серед
учнівської та студентської молоді. У сучасному
навчально-виховному процесі останніми роками
чітко простежується системне формування різноманітних цінностей всіх його суб’єктів. Сво-
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єчасно усвідомивши важливість такого підходу,
вчителі та викладачі формують загальну систему
цінностей, яка лягає в основу майбутньої системи
професійних цінностей. Формування системи
цінностей, однією з яких є професійні цінності,
є надзвичайно складним та тривалим процесом. Тим не менше для правильного підходу до
розв’язання проблем даного дослідження ми проаналізували роботи, присвячені системам цінностей та їх класифікації.
Водночас формування ціннісних орієнтацій
майбутнього вчителя є не лише дієвою стороною
суспільної свідомості, узятої в сукупності всіх її
форм. Їх традиційний розгляд представлений як
поєднання філософського і світоглядного, етичного і естетичного, політичного і ідеологічного,
раціонального і емоційного компонентів, а інтенсивний розвиток медіаосвіти вимагає відповідних
оновлень та коригування системи цінностей особистості, особливо майбутніх педагогів.
Медіа займає практично весь освітній простір
юнацтва переважно як основний чинник його
соціалізації, підсвідомого соціального навчання,
засобу дистанційного та джерела неформального
навчання. Сюди варто віднести і недостатній
захист дитини від медіаінформації, що може негативно позначитися на її здоров’ї та розвитку, брак
механізмів належного саморегулювання інформаційного ринку, які б відфільтровували недоброякісні медіапродукти, низькоморальні ідеологеми
та цінності, інший соціально шкідливий інформаційний вплив. Нагальна потреба в інтенсифікації
розвитку медіаосвіти спричинена необхідністю
протистояти зовнішнім інформаційним нападам
та руйнівній пропаганді, чужорідній гуманним
ідеям та загальнолюдським цінностям.
На нашу думку, основними положеннями щодо
ролі медіа у формуванні професійних та особистісних цінностей сучасного вчителя є такі: меді-

аосвіта має виконувати роль основного чинника
забезпечення відкритості освіти щодо новітніх
швидкоплинних знань і наближення навчального
змісту до потреб повсякдення людини; наближати
до того, щоб у системі трудових відносин людина
підвищувала ефективність поведінки, одночасно
залишаючись собою, зберігала цілісність особистості, здатної самовиражатися й не втрачати
гуманізм; запобігати вразливості людини до медіаманіпуляцій і медіанасилля, втечі від реальності,
проводити профілактику з поширення медіазалежностей тощо.
Висновки. Таким чином, концептуальними
засадами формування системи професійних цінностей майбутнього учителя визначено такі:
виявлення та урахування чинників впливу на формування професійних цінностей, зумовлених специфікою професійної діяльності учителя; інтеграція спеціального та аксіологічного складників як
цілепокладаючий чинник у професійній підготовці
майбутнього учителя; неперервність формування
професійних цінностей майбутнього учителя як
поетапне включення професійних цінностей у
систему загальнолюдських цінностей особистості, причому кожен наступний етап є логічним
продовженням попереднього; розвиток активної професійної позиції на основі аксіологічного
складника професійної підготовки; усвідомлення
власних професійних ціннісних орієнтацій. Умови
реалізації означених концептуальних засад полягають у такому: виявлення змісту аксіологічного
складника професійної підготовки майбутнього
учителя та забезпечення мотивації формування
професійних цінностей; розробка варіативних
методик формування професійних цінностей в
процесі навчання та організація позанавчальної
діяльності учнів; розробка спеціального курсу
професійної аксіології для конкретної спеціальності (наприклад, вчитель початкової школи).
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USING OF PROJECT-BASED LEARNING METHOD IN ORGANISATION
OF STUDENTS’ INDEPENDENT STUDY IN THE PROCESS OF FOREIGN
LANGUAGE TEACHING AT HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS
The paper tackles the issue of project-based learning method (the project method) as a type of educational technology
in organising students’ independent activity at institutions of higher education. The main focus of this article is to define
and substantiate the effectiveness of project-based learning method as a form of independent work organising. The
functions of the project method have been defined and the interrelated forms and objectives of students’ independent
work have been mentioned in the article as an approach to realize various creative goals, to stimulate students’ cognitive
interest and to form a steady motivation for the educational process. Project method application gives possibility for
visual integration of knowledge from different subjects as well as space for students’ creative activity. The method of
projects promotes development of students’ active independent thinking and orients them to research work. The projectbased learning frameworks proposed by J.-M. Harding Da Rosa, M. Conca, G. H. Beckett and T. Slater have been
analysed in the present research paper. Project work allows students to act as authors, expands the overall worldview,
increases the level of practical English language skills, develops skills of independent activity. It is well known that
project technologies are aimed at stimulating students’ interest in new knowledge, personal development through problem
solving. The authors describe the types of projects that can be recommended for university courses: advertising products
or technical posters, articles, essays and so on. The authors analyse the conditions which are required for the successful
implementation of an educational project and stress the importance of necessary training for teachers who plan to use
the given educational approach. The importance of keeping a diary and proper evaluation of students’ project activity’
results have been emphasized in the article. Based on the conclusions derived from the research, it can be noted that the
method of projects is a complex educational method which allows to individualize educational process, gives the chance
to a student to show independence in planning, organization and control of the learning activity.
Key words: project-based learning method, project work, students’ independent activity, project-based learning
frameworks.
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ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТНОГО НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ОРГАНІЗАЦІЇ
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
У статті розглядається питання проектного методу навчання (метод проектів) як різновиду освітньої
технології організації самостійної роботи студентів у закладах вищої освіти. Основна увага даної статті –
на визначення та обґрунтування ефективності методу проектного навчання як форми організації самостійної
роботи. Визначено функції методу проектів та зазначено взаємопов’язані форми та завдання самостійної
роботи студентів як підхід до реалізації різноманітних творчих цілей, стимулювання пізнавального інтересу та
формування стійкої мотивації до навчального процесу. Використання методу проектів дає можливість наочної
інтеграції знань із різних предметів, а також простір для творчої діяльності студентів. Метод проектів сприяє
розвитку активного самостійного мислення студентів та орієнтує їх на дослідницьку роботу. Структури
навчання на основі проектів, запропоновані Ж.-М. Хардінг Да Роза, М. Конка, Г. Х. Беккетом і Т. Слейтером,
було проаналізовано в даному дослідженні. Проектна робота дозволяє учням виступати в ролі авторів, підвищує
креативність, розширює загальний світогляд, підвищує рівень практичного володіння англійською мовою,
розвиває навички самостійної діяльності. Загальновідомо, що проектні технології спрямовані на стимулювання
інтересу учнів до нових знань, розвиток особистості шляхом вирішення проблемних завдань. Автори описують
типи проектів, які можна рекомендувати для навчання в університетах: рекламна продукція або технічні
плакати, статті, есе, мультимедійні презентації тощо. Автори аналізують умови, що необхідні для успішної
реалізації освітнього проекту, і наголошують на важливості відповідної підготовки викладачів, які планують
використовувати поданий освітній метод. У статті наголошено на важливості ведення щоденника протягом
виконання проекту та правильного оцінювання результатів проектної діяльності студентів. Підсумовуючи
результати дослідження, можна зазначити, що метод проектів – це комплексний навчальний метод, який
дозволяє індивідуалізувати навчальний процес, дає можливість студенту проявити самостійність у плануванні,
організації та контролі навчальної діяльності.
Ключові слова: метод проектного навчання, проектна робота, самостійна діяльність учнів, структура
процесу проектного навчання.

Problem statment. In modern terms of surrounding reality it becomes obvious that society needs
highly qualified specialists with an active professional and vital position, capable not only to adapt
in the global world but also occupy leading position
in it. Therefore, higher education faces special tasks
related to training of future specialists having both
professional and cultural competences and desire for
self-development and self-perfection. Undoubtedly,
for the achievement of these objectives it is impossible to be limited to the revision of the methodological approaches going near the process of teaching in
institutions of higher education and use of modern
technologies. The solution of this problem requires
a change of conceptual principles of teaching since
the formation of the creative self-identity can hardly
be done by traditional rendering of knowledge. In the
new educational paradigm a student from a passive
consumer of knowledge should become an active
subject, able to solve problems independently, finding
effective ways to achieve them. In this vision of the
educational process at the university students' indeISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

pendent work is not just a form of educational process, it is a part of its integral basis.
Currently, the following trends are observed in the
system of higher education of Ukraine: improvement
of traditional methods and techniques of working
with students and search and development of new
alternative technologies that are more efficient, optimal and effective than those that existed in the past.
One of the methods that significantly enrich the educational process is the method of projects as the type
of individual work, the use of which changes the traditional approach to learning, and aims to develop cognitive abilities, skills, find ways to solve certain problems through various forms of activity. The analysis
of the professional literature revealed that the problem
of project-based learning method application as one
of the most effective forms of students’ independent
work organization in the process of learning English
is insufficiently developed and needs further attention.
Analysis of research. Domestic and foreign
scholars addressed the problem of the project methodology in teaching foreign languages. Thus, foreign

173

Педагогiка
educationalists W. Kilpatrick, G. Thomas, R. Ribe,
N. Vidal, P. Morris devoted their research to the definition of project types and their main characteristics.
Scientists N. M. Khorushko, E. S. Polat, I. A. Zimniaia, T. E Sakharova, I. V. Shmorgun, L. I. Stetsiv studied the application of project-based method in teaching pupils a foreign language at secondary school.
V. B. Goncharova, Y. P. Anosova (Honcharova,
Anosova 2013), O. V. Shtelmakh (Shtelmakh,
2013), O. Y. Koval (Koval, 2019), N. V. Liamzina,
S. V. Shcherbyna, H. M. Protsyk investigated the use
of the project method in teaching foreign language
for specific purposes in higher education institutions.
The purpose of the article. The main aim of
the present research is to define and substantiate the
effectiveness of project-based learning method as a
form of independent work organising.
Presenting main material. The project method
was proposed by a prominent educator W. Kilpatrick
who developed the idea of child-centered approach
that emphasized on maximum student participation in
the process of learning in 1918. Kilpatrick’s project
method stipulated the following stages of implementation: purpose, plan, execute and judge. According to
W. Kilpatrick’s educational method, students should
perform the leading role in the process of acquiring knowledge. It is essential to remember that the
Project method was not a rigid method but a kind of
philosophical approach. The project-based learning
became the basis for the development and improvement of students’ decision-making skills.
As practice shows, the method of projects used in
organizing individual work of students can perform
the following functions:
–– activates creative thinking;
–– stimulates research skills;
–– incorporates 21st century student skills;
–– it integrates two or more subjects;
–– gives students the opportunity to feel the
practical value of education;
–– develops skills for applying and improving
knowledge;
–– promotes confidence, self-realization of students
as individuals;
–– increases the level of self-education;
–– teaches to acquire and apply knowledge;
–– helps to solve new cognitive and practical
problems;
–– develops communication skills;
–– it can be applied with limited resources and
distance learning environments.
In modern practice individual work of students
can be represented by the unity of interrelated forms:
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–– individual work in a classroom under the
guidance of a teacher;
–– out-of-class individual work;
–– creative work including research.
In modern circumstances a huge amount of time
is set aside for out-of-class individual work. This
type of work offers wide opportunities for a student’s
independence improvement as it is not limited by the
framework of the class time. It helps to realize various creative goals, stimulates a cognitive interest and
forms a steady motivation for the educational process.
According to Shcherbiak Yu. A., the main objectives of a teacher in organizing out-of-class individual work are:
–– to create the conditions for the development of
students’ minds and intellectual initiative;
–– to teach them to find independently and use the
necessary data, working with scientific Information;
–– to impart students the skills of cognitive activity
and self-education;
–– to develop students’ best qualities of a
professional (Shcherbiak, 2014: 93).
The use of project methodology as the type of
individual work in learning of foreign languages has
shown that students achieve good results in learning a
foreign language, when they have practical opportunity to apply acquired skills. The method of projects
increases a student’s motivation to learn a foreign language. There is visual integration of knowledge from
different subjects as well as space for creative activity. It is a multi-level approach to language learning
that includes reading, listening, speaking and grammar. The method of projects promotes development
of active independent thinking of students and orients
them to research work. Learning a foreign language,
being an integral part of the higher education, deepens understanding by students the place and value of
the profession in economic, scientific and technical
development of the country, promotes expansion of
professional outlook. Knowledge of a foreign language expands framework of professional creativity,
contributes to the development of critical thinking,
forms the scientific depth of knowledge and philosophical judgment of laws of the nature, as well as
connections between them.
Jane-Maria Harding Da Rosa from IH Newcastle
proposed one of the best examples of project-based
learning frameworks that includes the following stages:
–– generate and stimulate (ideas are generated by
the teacher, areas that need further exploring should
become exposed);
–– define and refine (a teacher gives a driving
question);
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–– designate and collaborate (the activities are
organised according to SMART goals: specific,
measurable, achievable, relevant, timely);
–– compare and share (according to THINK
strategy: Is it true? Is it helpful? Is it inspiring? Is it
necessary? Is it kind?);
–– enhance and advance (the development of HOTs
not LOTs 21st century skills: citizenship, intercultural
competence, digital literacy);
–– review and revise (reflection on what has been
achieved and what they would do differently);
–– produce and present (make it real, make it
count) (Harding Da Rosa, 2018).
On the basis of the abovementioned framework
teacher trainer and educationalist M. Conca proposes
her own scheme for project implementation in the
teaching English process:
Stage 1. Brainstorm and define. This stage
includes announcing the driving question, brainstorming categories and ideas, defining aspect).
Stage 2. Goal setting and collaboration. This
stage includes presenting data to answer the driving
question, collaboration to decide how to investigate
(in the form of an online poll, school/class survey,
interviews, readings; etc.); which sources of information to use: research existing data, collect new
data; how to present findings – infographics, video

animation, article; which output mode to use: in the
oral/written form, both.; finding the best way for
presenting the outcome.
Stage 3. Compare and enhance. This stage stipulates sharing and evaluation project results. Students
think over feedback and take it into account.
Stage 4. Review and produce. This stage envisages product creation.
Stage 5. Present and self-assess. This stage
includes presenting outcomes to a live/virtual audience and self-assessing the performance of a project
associated with foreign language learning (Conca).
G. H. Beckett and T. Slater proposed their idea of
project framework, which is a planning framework
representing a wide variety of components, presented
in Figure 1 (Beckett et al., 2005: 110).
Gulbahar H. Beckett and Tammy Slater proposed
their idea of project diary. According to their ideas,
the diary is necessary to encourage students to make
explicit not only the language, but also the content
and the skills they have been using during the week
of project execution. It also highlights what students
have been able to accomplish, and what they were
unable to complete as planned. This diary promotes
note-taking skills, in other words, notes which can be
used in tandem with a written summary of their progress (Beckett et al., 2005: 111).

Fig. 1. The project framework, offered by Gulbahar H. Beckett and T. Slater
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The purpose of learning a foreign language is the
communicative activity of students, it means practical knowledge of a foreign language. Project work
will help us to achieve this, it allows students to act
as authors, creators, increases creativity, expands the
overall worldview, increases the level of practical
English language skills, develops skills of independent activity. The project also solves the problem of
teaching students of different levels in one group:
everyone does what he can, while participating in a
single process.
Project methodology helps to build a bridge
between the reality and something quickly achievable.
Firstly, the project-based activity helps to integrate
a foreign language into the learner's own network
of communicative competence. It encourages the
application of a wide range of communication skills,
allows students to use other areas of knowledge and
provides an opportunity to describe what is important
in their lives. Secondly, the project makes language
more related to the needs of the learner, because they
learn to communicate about their own inner world,
their country, their opinions. Thirdly, project establishes a closer link between language and culture. The
purpose of learning a foreign language is to create a
possible communicative bridge between two cultures. Project work is a way to translate these common goals into practice in the classroom. Fourthly,
interdisciplinary approaches are encouraged. For language learning, this means that students should use
the knowledge they have gained from other subjects
while learning a foreign language. It is the work on
the projects that motivates this activity.
The value of project work lies primarily in the
fact that it encourages students to use communication skills in effective time management, while the
students themselves are responsible for their learning.
Project technologies are aimed at stimulating students' interest in new knowledge, personal development through problem solving. The purpose of project
work is to allow students to demonstrate their creative abilities, using the acquired knowledge of vocabulary, grammar, to have their own opinion, as well as
learn to hear the opinions of others and respect them.
Projectiveness is a form in which the art of planning,
ingenuity, observation is manifested. New material
is assimilated much faster and the quality of memorization is much higher than in traditional classes.
The teacher acts as an assistant, advisor, consultant,
gaining a better reputation among students than when
he simply acts as a disseminator of knowledge and
means of control of their acquisition.
The following types of projects can be recommended for university courses:
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– text works that encourage students to use
authentic English texts on special topics for research,
surveys. Creation of advertising products or technical
posters, articles, essays and so on;
– correspondence projects, which include correspondence, exchange of electronic messages and
faxes between students and potential employers, or
between student groups from different universities.
The effectiveness of this type of project can be further
enhanced if the project is based on the Internet, which
offers the following tools: e-mail, weblogging, online
discussions and chats;
– projects-meetings that give students the opportunity to communicate with native speakers who
can share their experiences in the professional field
(eg, intercultural misunderstandings in the professional environment, professional code of conduct in
English-speaking countries, etc.).
According to H. M. Protsyk, experts point out that
it is advisable to use the method of success situation,
analysis of video materials, trainings for the development of cognitive activity of students (Protsyk,
2020: 68).
The method of projects is a complex educational
method which allows to individualize educational
process, gives the chance to the student to show independence in planning, organization and control of
the activity.
Chinese educationalist Sue Wang emphasises that
flexibility and feasibility of project-based language
learning to enable students to experience authentic
materials and learning by doing makes it is a useful
approach for language instructors (Wang, 2020: 70).
The method of projects allows students to be independent in choosing sources of information, methods
of presentation and presentation. The project methodology allows to conduct individual work on the topic
that is of greatest interest to each project participant,
which, of course, leads to increased motivated student activity. The student chooses the object of study,
decides for himself, whether to limit the textbook to
English (just after another exercise), or read other textbooks provided by the program. However, students
often turn to additional sources of information, analyze,
compare, leaving the most important and interesting.
O. Y. Karabin indicates the characteristic features of the creative project activity, where project
activity is compared with creative activity that consists of 4 stages: preparation, maturation, incite and
verification (Karabin, 2016: 438).
The following conditions are required for the successful implementation of an educational project:
–– the presence of a significant problem in creative,
research terms;
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–– teacher's ability to ask key and thematic
questions;
–– practical significance of expected results (publication, poster, article, essay, report at the conference,
delivering a presentation to an audience etc.);
–– independent work of students in pairs or outside
the classroom;
–– structuring the content of the project (stages,
tasks, distribution of roles, etc.);
–– use of research methods;
–– use of computer technology (to search for information, communicate with other project participants,
create the final product of the project).
In order to achieve positive results in the implementation of the project method, foreign language
teachers must undergo a multilevel system of training:
– information-theoretical;
– organizational and practical one with consolidation and testing of theoretical knowledge in practice;
– reflective with independent work of teachers on
rethinking and creative analysis of their activities;
– correctional, which aims to supplement the
knowledge and practical skills of teachers to overcome existing difficulties;
– methodological, which involves the training of
teachers-trainers who can teach others, create their
own master classes.
An example of practical application of the project-based method in teaching the disciplines “Foreign language” and “Foreign language for specific
purposes” is the study of N. K. Liamzina, who
described the features of the web-quest “Joining a
Global Company”, which was created to teach the
3d-year students of economic speciality in accordance with the syllabus for the discipline “English for
specific purposes”. Web-quest combines the advantages of the project method as a search engine: a
research learning tool that originates in J. Dewey’s
constructivist approach to learning. Web-quest has a
clear structure, which includes such basic elements
as: “Central Task”, “Process”, “Resources”, “Supports” and “Evaluation”. The outcome of the students’ project is giving a monologue professionally
oriented presentation (Liamzina, 2015: 31).
Students should carry out a research on their own.
The teacher should give the students the criteria
selection of information and the criteria for the result
evaluation of the students’ project work as well. An
extremely good example of the outcome evaluation
criteria is given by N. V. Liamzina. In estimating
the quality of the delivered students’ presentations
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N. V. Liamzina proposes to pay attention to the following aspects: presentation content, language use,
grammar, vocabulary, delivery of presentation, PowerPoint presentation, anti-plagiarism efficiency, collaboration. Another important aspect in the abovementioned evaluation table is its division into 4 levels
according to the quality of students’ foreign language
knowledge and preparation: beginning, developing,
very good, exemplary (Liamzina, 2015: 34).
The general parameters of external project evaluation:
– significance and urgency of the problems,
the adequacy of the research topic;
– correct use of research methods and processing
of the obtained results;
– activity of each project participant in accordance
with its individual capabilities;
– the collective nature of the decisions made;
– the nature of care and mutual assistance between
project participants;
– necessary and sufficient depth of immersion in
the problem, the use of knowledge from other fields;
– provability of decisions, the ability to prove their
conclusions;
– aesthetics of project results design;
– ability to answer opponents’ questions, conciseness and provability of each member’s answers.
Conclusions. Taking into account all the information mentioned above, we can summarize that the
project-based learning method as the type of individual work helps to organize effectively the educational
process, enables improvement of students’ cognitive
activity, strengthens inner motivation for the process of study, develops the skills of creative problem
solving when learning disciplines and creates conditions for self-development and self-improvement
in future professional activity. The role of a student
is connected with investigation process and tools,
sources, output mode, results, self-and peer-evaluation, relevant reviews on own and others’ work to
improve results. In the process of organising students’
project activity the teacher poses a driving question,
encourages discussion and creativity, sets goals, provides language input and corrective feedback, works
as motivator at each stage of project execution. The
results of project-based learning of foreign language
at establishments of higher education can be presented in the form of conference reports or articles
publication, works for participation in the competition of scientific posters, essay writing, multimedia
presentations etc.
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МОВЛЕННЄВИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
ЗАСОБАМИ ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Статтю присвячено актуальній проблемі – організації мовленнєвого розвитку дітей старшого дошкільного
віку засобами проєктної діяльності. Автором презентовано історію виникнення проєктної технології, уточнено сутність понять «проєкт», «проєктна діяльність». Проєктна діяльність розглядається автором як така,
що забезпечує ефективність організації освітнього процесу в закладі дошкільної освіти, успішний мовленнєвий,
комунікативний розвиток дітей дошкільного віку; націлює дітей, вихователів, батьків на спільну взаємодію між
всіма учасниками проєктно-мовленнєвої діяльності; орієнтує на досягнення кінцевої мети – розвиток мовлення дітей дошкільного віку. У статті розглянуто питання організації мовленнєвого розвитку дітей старшого
дошкільного віку засобами проєктної діяльності. Автором аналізується доцільність використання проєктів
у мовленнєвому розвитку дітей старшого дошкільного віку, розглядаються основні складові частини проєкту,
критеріальні вимоги до проєктної діяльності, подано алгоритм успішної роботи над проєктом, що використовується в мовленнєвому розвитку дітей старшого дошкільного віку, доведено необхідність складників проєкту, їх
визначення і дотримання. У статті презентовано орієнтовні теми авторських проєктів, які можна використовувати в розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку з метою формування основних видів мовленнєвої
компетентності: діалогічної, монологічної, фонетичної, лексичної, граматичної, діамонологічної, комунікативної та художньо-мовленнєвої компетентності: когнітивно-мовленнєвої, виразно-емоційної, поетично-емоційної, оцінно-етичної, театрально-ігрової компетенцій. Реалізація проєктної діяльності в мовленнєвому розвитку
дітей старшого дошкільного віку підвищує ефективність освітнього процесу, позитивно мотивує вихователів,
батьків до підвищення рівня мовленнєвої, художньо-мовленнєвої компетенції дітей старшого дошкільного віку,
забезпечує поетапну реалізацію мовленнєвих завдань упродовж тривалого часу.
Ключові слова: проєкт, метод проєктів, проєктна діяльність, мовленнєвий розвиток, діти старшого
дошкільного віку.
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SPEECH DEVELOPMENT OF CHILDREN OF SENIOR PRESCHOOL AGE
BY MEANS OF PROJECT ACTIVITY
The article is devoted to a topical issue – the organization of speech development of older preschool children by
means of project activities. The author presented the history of the origin of project technology, clarified the essence of
the concepts of "project", "project activity". Project activity is considered by the author as providing: the effectiveness
of the organization of the educational process in the preschool institution; provides successful speech, communicative
development of preschool children; aims at children, educators, parents for joint interaction between all participants in
the project-speech activity; focuses on achieving the ultimate goal – the development of speech in preschool children. The
article is considered the organization of speech development of older preschool children by means of project activities.
The author is analyzed the feasibility of using projects in the speech development of older preschool children, the main
components of the project, criterion requirements for project activities are considered, the algorithm of successful work on
the project used in speech development of children of senior preschool age is given, the necessity of project components,
their definition and observance is proved.
The article is presented indicative topics of author's projects which can be used in the development of speech of
older preschool children, in order to form the main types of speech: dialogical, monological, phonetic, lexical,
grammatical, diamonological, communicative and artistic and speech competencies: cognitive-speech, expressiveemotional, poetic-emotional, evaluative-ethical, theatrical-game competencies. Implementation of project activities in the
speech development of older preschool children increases the efficiency of the educational process, positively motivates
educators, parents to increase the level of speech, artistic and speech competence of older preschool children, provides
gradual implementation of speech tasks for a long time.
Key words: project, project method, project activity, speech development, children of senior preschool age.
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Постановка проблеми. Проєктна діяльність
та її використання в мовленнєвому розвитку дітей
дошкільного віку є нагальною проблемою організації освітнього процесу в закладах дошкільної
освіти на сучасному етапі. Актуальність даної
проблематики визначається переорієнтацією
дошкільної освіти на творче опанування дітьми
дошкільного віку ключових компетентностей,
які визначено в новій редакції Базового компонента дошкільної освіти. Використання проєктної
діяльності в закладах дошкільної освіти є затребуваною й використовуваною технологію, проте
реалізація проєктів мовленнєвої спрямованості
має подекуди ситуативний характер, що зумовлює
актуальність започаткованої наукової розвідки.
Аналіз досліджень. Розробка теоретико-методологічних засад методу проєктів належить американським педагогам Д. Дьюї, В. Кліптарик,
Е. Паркхерст. Вченими було вперше запропоновано проектну діяльність як інноваційну технологію навчання та організації освітнього процесу. Проблема реалізації проєктної діяльності у
закладах дошкільної освіти відображена у працях А. Богуш, Н. Гавриш, Г. Бєленької, Л. Козак,
Т. Піроженко, О. Рейпольської та ін. Так, науковонавчальним центром психології дошкільної та
початкової освіти, науковицею Тамарою Піроженко апробовано технологію психолого-педагогічного проєктування взаємодії дорослого з
дитиною «Радість розвитку». Технологію рекомендовано до використання листом МОН МС
України від 21.05.2012 № 1/90388. Інноваційна
технологія, на думку науковиці, надає учасникам освітнього процесу можливість «оптимізувати життєдіяльність дітей як суб’єктів творчої
діяльності» (Піроженко, 2011). Метод проєктів
визначається одним з найвпливовіших у навчанні
Г. Ващенко. На думку вченого, метод проєктів
заснований на поєднанні індивідуальної, парної,
групової, самостійної, керованої діяльності, що
гарантує досягнення позитивного результату.
З’ясуємо передусім сутність поняття «проєкт».
Словник-довідник пропонує визначення таких
понять, як «проєкт», «проєкт інноваційний, пріоритетний». Проєкт витлумачується авторами як
«розроблений задум, образ того, що планується
здійснити» (К. Крутій, О. Фунтікова, 2010: 214). Інноваційний пріоритетний проєкт вчені визначають як
такий, що «належить до одного з напрямів інноваційної діяльності» (Крутій, Фунтікова, 2010: 214).
Метод проєктів, за визначенням науковиць
Алли Богуш, Наталії Малиновської, є «сукупністю
освітньо-виховних прийомів, які дають можливість розв’язувати ту чи іншу проблему в резуль-
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таті самостійної творчої діяльності дітей (чи під
керівництвом педагога) з обов’язковою презентацією кінцевого результату» (Богуш, Малиновська,
2021: 58). Слідом за ученими уважаємо, що метод
проєктів є актуальною, інноваційною, затребуваною технологією мовленнєвого розвитку дітей
дошкільного віку.
Проєктна діяльність тлумачиться у наукових
джерелах як один з активних видів діяльності
в закладах дошкільної освіти, яка має на меті
«індивідуальну, парну, групову (при цьому самостійну) діяльність тих, хто навчається, забезпечує досягнення запланованої мети» (Козак,
Король, 2019 : 170); «дозволяє досягти високого
рівня інтелектуальної, мовленнєвої, особистісної активності дошкільників» (Козак, Король,
2020: 128). На думку науковиці Л. Козак, у проєктній діяльності «дитина відчуває себе суб’єктом,
оскільки отримує можливість бути самостійним,
ініціативним, активним діячем, який відповідальний за власний досвід, вчинки» (Козак, Король,
2020: 128). Сутність проєктної діяльності, за
Л. Козак, – «активізувати і підтримати інтерес
дітей до позначених у такій діяльності різноманітних проблем» (Козак, Король, 2020: 128).
Проєктна діяльність, на думку О. Рейпольської,
стимулює, ініціює, мотивує розвиток дитини.
У методичних рекомендаціях до освітньої
програми «Дитина» проєктна діяльність визначається як «особливий вид діяльності вихованців, яка спрямована на вирішення проблеми,
пов’язаної зі створенням освітнього продукту, має
суб’єктивну або об’єктивну цінність і може розглядатися як форма організації освітнього процесу» (Бєленька, Половіна, 2021: 39). В основі
проєктної діяльності передусім лежить самостійна діяльність дітей дошкільного віку, яка
під вдалим наставництвом вихователя призводить до вдалої реалізації мети проєкту, досягнення кінцевого результату, закріплення досягнутих результатів в освітньому процесі закладу
дошкільної освіти. Основними перевагами проєктної діяльності, за Г. Бєленькою, О. Половіною,
І. Кондратець та ін., є: практичне застосування
дітьми дошкільного віку набутих знань, умінь
і навичок; гнучкість у формулюванні завдання
проєкту; забезпечення самостійності, креативності, ініціативності в ході реалізації проєкту та
досягненні кінцевого результату; формування
позитивної мотивації участі у проєкті (Бєленька,
Половіна, 2021). Уважаємо, що проєктна діяльність в мовленнєвому розвитку дітей дошкільного віку сприятиме формуванню гнучких навичок або метанавичок ( Soft Skills), що стосується
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насамперед комунікативних умінь, креативності,
саморозвитку особистості дитини дошкільного
віку, розвитку образного, креативного мовлення.
Мета статті. Метою наукової розвідки є уточнення поняття «проєктна діяльність», характеристика інноваційної технології «проєкт», опис алгоритму проєктів, що можуть бути використані в
мовленнєвому розвитку дітей старшого дошкільного віку.
Виклад основного матеріалу. Зазначимо, що
ключовими компетентностями дітей дошкільного віку у новій редакції Базового компоненту
дошкільної освіти (2021 р.) визнано мовленнєву,
художньо-мовленнєву компетентності. Авторами
документа зауважено, що компетентність, як
результат дошкільної освіти та особистісне надбання дитини, відображає «здатності та навички
до активного, творчого впровадження набутого
досвіду (Т. Піроженко та ін., 2021: 4). Серед способів творчого впровадження інноваційних технологій в освітньому процесі закладів дошкільної
освіти, набуття дітьми дошкільного віку визначених ключових компетентностей уважаємо ефективною проєктну діяльність.
На основі аналізу наукових, методичних, лінгводидактичних джерел визначаємо проєктну
діяльність як таку, що є інноваційною за своєю
сутністю. Відповідно до мети започаткованої
наукової розвідки визначаємо проєктну діяльність
як таку, що підвищує ефективність, дієвість організації та результативності освітнього процесу в
закладі дошкільної освіти; інноваційну, керовану
вихователем і водночас самостійну діяльність
дітей дошкільного віку; мотивує до засвоєння
дітьми мовних, мовленнєвих знань, умінь і навичок та формування кінцевого результату мовленнєвого розвитку – мовленнєвої та художньо-мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку;
ініціює спільну взаємодію вихователів, батьків
і дітей дошкільного віку, спрямовану на досягнення кінцевого результату (мовленнєвий розвиток дітей дошкільного віку).
Доцільність використання проєктної діяльності в мовленнєвому розвитку вбачаємо передусім у можливості створення в межах проєкту
предметно-мовленнєвого середовища (сюжетні
картинки, дидактичні картини, іграшки, плакати,
методичні посібники, дидактичний, наочний
матеріал та ін., який стимулює мовленнєвий розвиток особистості дітей дошкільного віку, їхню
дитячу словесну творчість). Проєктна діяльність
мовленнєвої спрямованості складається з різних
видів діяльності (мовленнєва, освітньо-мовленнєва, художньо-мовленнєва, мовленнєво-ігрова,
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мовленнєво-творча,
комунікативна,
комунікативно-мовленнєва,
театрально-мовленнєва,
музично-мовленнєва, образотворчо-мовленнєва,
ігрова та ін.). Синтез зазначених видів діяльності
забезпечує успішну реалізацію проєктів мовленнєвої спрямованості. За умови дотримання усіх
необхідних вимог, побудови алгоритму проєкту,
визначення критеріальних вимог до проєкту, зацікавленості та участі в проєкті усіх його учасників (вихователі – діти дошкільного віку), (вихователі – батьки – діти) проєктна діяльність сприяє
позитивному результату – формуванню необхідних знань, умінь і навичок, набуттю певних компетенцій дітьми дошкільного віку.
Поняття «проєкт» визначаємо як такий, що становить сукупність методів, прийомів, форм, засобів педагогічної, творчої взаємодії вихователя,
батьків і дітей дошкільного віку, спрямований на
організацію проєктної діяльності, орієнтованої на
кінцевий результат.
Проєкт мовленнєво-творчої, мовленнєвої спрямованості визначаємо як сукупність освітньовиховних прийомів, які дають можливість організовувати самостійну (чи керовану вихователем)
мовленнєву, художньо-мовленнєву діяльність
дітей дошкільного віку з обов’язковою презентацією кінцевого результату та сприяють формуванню мовленнєвої, художньо-мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку. Метод проєктів
є інноваційним складником мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку, що підвищує їхню
позитивну мотивацію, сприяє створенню ситуацій
успіху в процесі їхньої мовленнєвої, художньомовленнєвої діяльності.
Критеріальними вимогами до проєктної
діяльності дітей старшого дошкільного віку
в закладі дошкільної освіти є: наявність освітньої проблеми, яка відповідатиме запитам, інтересам розвитку дітей старшого дошкільного віку;
моделювання умов для виявлення проблеми з вихованцями; постановка проблеми; пошук шляхів її
розв’язання; дослідницький характер розв’язання
проблеми; презентація проєкту; надання можливостей для самовираження кожного учасника проєкту; самостійність у процесі пошукової роботи;
прикладне значення результату проєктної діяльності; педагогічна цінність проєктної діяльності
(засвоєння знань, умінь і навичок, розвиток креативності особистості дитини дошкільного віку
(Беленька, Половіна та ін., 2021: 41).
У проєктній діяльності, яка має пріоритетне
мовленнєве спрямування, слід, на нашу думку,
дотримуватися додатково таких критеріальних вимог: чітке формулювання мовленнєвих
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Педагогiка
завдань; надання можливостей для мовленнєвої,
мовленнєво-творчої самостійної діяльності дітей
дошкільного віку; обов’язкове створення розвивального мовленнєвого середовища; визначення
видів діяльності, які будуть використані для реалізації мети і теми проєкту мовленнєвої спрямованості; обговорення участі вихователів, батьків і
дітей у вирішенні завдань з мовленнєвого розвитку в різних видах діяльності.
Елементи проєктної діяльності: завдання та
постановка конкретної мети проєкту; діяльність
вихователя і дітей або вихователя, дітей та батьків; форми, методи, засоби, прийоми побудови
освітньої траєкторії під час реалізації проєкту;
кінцевий результат проєкту.
Етапи реалізації проєкту. Проєкти, які було
впроваджено в мовленнєвому розвитку дітей
дошкільного віку, передбачали такі складники:
мотиваційний, інформаційний, підготовчий,
дослідницько-творчий, репродуктивний, заключний, рефлексивно-узагальнюючий. Відповідно до
етапів було створено алгоритм роботи над проєктом. Розроблені проєкти мовленнєвої спрямованості визначались різною тривалістю – від одного
до трьох місяців. Деякі проєкти були більш тривалими (пів року) залежно від мети проєкту, кількості учасників, поставленої мети.
Алгоритм роботи над мовленнєвим проєктом:
1. Вибір теми.
2. Постановка проблеми (її обговорення
з учасниками проєкту, визначення ключових
завдань, у тому числі мовленнєвих).
3. Робота над проєктом.
4. Презентація результатів проєкту (проєктної
діяльності).
5. Аналіз, саморефлексія роботи над проєктом
та постановка завдань для нового проєкту мовленнєвої спрямованості.
Після завершення роботи над проєктом було
проведено саморефлексію вихователів закладів
дошкільної освіти, анкетування вихователів та
батьків, які були задіяні в проєкті. Наведемо приклад питань для саморефлексії вихователів та
батьків, яка проводилась після завершення проєкту та підведення його підсумків.
1. Які труднощі виникли у вас у плануванні
мети та завдань проєкту?
2. Чи вдало дібрано завдання до проєкту?
3. Які мовленнєві завдання, на вашу думку,
слід додати до проєкту?
4. Чи всі заплановані мовленнєві компетенції
дітей дошкільного віку, на вашу думку, сформовано в ході реалізації проєкту?
5. Які мовленнєві завдання не вирішено під
час реалізації проєкту? Чому?
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6. Які методи, прийоми, форми, засоби були
найефективнішими під час реалізації проєкту?
7. Які труднощі виникли у Вас під час реалізації даного проєкту?
8. Які завдання Ви б включили до наступного
проєкту?
9. Які завдання, на вашу думку, виявилися
надскладними для дітей дошкільного віку?
10. Яка роль має відводитись батькам в організації та реалізації проєкту?
Зауважимо, що процес організації проєкту
мовленнєвої спрямованості передбачав одночасне
формування всіх видів мовленнєвої або художньо-мовленнєвої компетенції дітей старшого
дошкільного віку, був максимально орієнтованим
на опанування дітьми мовленнєвих знань, умінь і
навичок в ігровій формі та в різних видах діяльності. Наведемо орієнтовні теми проєктів, які
було розроблено і впроваджено в мовленнєвому
розвитку дітей старшого дошкільного віку.
Тематика проєктів мовленнєвої спрямованості,
які зорієнтовані на розвиток діалогічної, монологічної, фонетичної, лексичної, граматичної, діамонологічної, комунікативної компетенцій: «Подорожуємо країною мовлення», «Царина звуків»,
«Вимовляйчик мандрує Україною», «Країна Фонетика», «У світі звуків», «Презентуй свою родину»,
«Моя країна – Україна», «Спілкуйся ввічливо» та ін.
Тематика проєктів мовленнєвої спрямованості,
які зорієнтовані на розвиток художньо-мовленнєвої компетентності: «Слово до слова – зложиться
мова», «Подорожуємо країною музики», «Граємо у театр», «Віршована країна Мультляндія»,
«Творчі задуми майбутніх митців слова», «Місто
мовленнєвих фантазій», «Чарівник Словникар»,
«Слухаю. Уявляю. Вимовляю. Творю», «Поети та
поетеси» та ін.
Висновки. Упровадження проєктної діяльності у процес мовленнєвого розвитку дітей
старшого дошкільного віку сприяло: позитивній
мотивації усіх учасників освітнього процесу до
опанування ключових складників мовленнєвої
та художньо-мовленнєвої компетентності дітей
старшого дошкільного віку; переорієнтації педагогічного колективу експериментальних закладів
дошкільної освіти на інтегрований, творчий підхід
до організації мовленнєвої роботи з дітьми; сприяло актуалізації використання мовного матеріалу
в різних видах діяльності. Уважаємо перспективною інноваційну технологію проєктної діяльності
та її використання в мовленнєвому розвитку дітей
старшого дошкільного віку. Перспективу подальших досліджень вбачаємо в розробленні проєктів
мовленнєвої спрямованості для дітей молодшого
та середнього дошкільного віку.
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ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ПРИРОДНИЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
ТА МАТЕМАТИЧНОЇ ГРАМОТНОСТІ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ЛЕКСИКОЛОГІЇ
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (НА МАТЕРІАЛІ РОДИННОЇ ЛЕКСИКИ)
Статтю присвячено актуальним питанням формування інноваційно-природничої компетентності та математичної грамотності учнів 10–11 класів в аспекті запропонованої розвідки та функціонування сучасних українських шкіл. Розглянуто специфіку та особливості формування світогляду підростаючого покоління в контексті
здобуття наукової інформації з різних галузей знань. Акцентовано увагу на необхідності створення передумов
для свідомого індивідуального зростання та готовності до процесу безперервного навчання, процесів аналізу й
синтезу явищ у контексті лінгвістичних явищ і особистісної психорефлексії. Спроєктовано ефективність указаних рекомендацій під час формування окреслених компетентностей у процесі навчання лексикології української мови (на матеріалі родинної лексики), виховання свідомого ставлення до процесів інтеракції; дослідницьких
зусиль, розвитку уважного ставлення й підтримки ближнього.
Серед умов, які забезпечували результативність навчального процесу в контексті опанування вказаних
понять, визначено необхідність різноаспектних спостережень; систематичної індивідуальної роботи над
собою; розвитку толерантності, факторів психологічного самоконтролю й самоаналізу, спостережливості.
Крім того, запропоновано вправи для практичного аналізу навчального матеріалу; види робіт, взаємопов’язані з
лінгвістичним матеріалом і відповідними креативними міркуваннями, практики моделювання й прогнозу тощо.
Звернено увагу на осмислення досліджуваних одиниць у річищі актуальних рекомендацій та можливих ракурсів новітнього прочитання навчальної інформації.
Зроблено висновки про перспективність подальших спостережень у заданому спрямуванні, можливості
інтенсифікації процесів засвоєння академічного матеріалу, зокрема: свідомого оперування відповідними дефініціями, встановлення причинно-наслідкових зв’язків, обговорення результатів тощо.
Ключові слова: родинна лексика, інноваційно-природнича компетентність, математична грамотність,
Сонячна система, планета, лінгвістична психорефлексія.
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FORMATION OF INNOVATIVE AND NATURAL COMPETENCE
AND MATHEMATICAL LITERACY IN THE PROCESS OF TEACHING
LEXICOLOGY OF THE UKRAINIAN LANGUAGE
(ON THE MATERIAL OF FAMILY VOCABULARY)
The article is devoted to topical issues of formation of innovative and natural competence and mathematical literacy
among tenth and eleventh-graders in terms of the proposed research and the functioning of modern Ukrainian schools.
The specifics and features of the formation of the worldview of the younger generation in the context of acquiring scientific
information from different areas of knowledge are considered. Emphasis is placed on the need to create preconditions for
conscious personal growth and readiness for the process of continuous education, processes of analysis and synthesis of
phenomena in terms of linguistic phenomena and personal psychoreflection. The effectiveness of these recommendations
through the prism of the formation of the outlined competences in the process of teaching lexicology of the Ukrainian
language (based on family vocabulary), educating a conscious attitude to the processes of interaction; research efforts,
development of careful attitude and support of the others is projected.
Among the conditions that ensured the effectiveness of the educational process in the context of mastering these
concepts the need for multifaceted observations is identified; systematic self-improvement; promotion of tolerance,

184

Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 47, том 4, 2022

Рудюк Т. Формування інноваційно-природничої компетентності та математичної грамотності...
factors of psychological self-control and self-analysis and observation. In addition, exercises for practical analysis
of educational material are offered; types of work related to linguistic material and relevant creative considerations,
modelling and forecasting practices, etc.
Attention is paid to the understanding of the studied units in line of relevant recommendations and possible aspects of
the innovative vision of educational information.
Conclusions are made about the prospects of further observations in the specified direction, the possibility of intensifying
the processes of assimilation of academic material, in particular, conscious use of relevant definitions, establishing causal
relationships, discussing results, etc.
Key words: family vocabulary, innovative and natural competence, mathematical literacy, solar system, planet,
linguistic psychoreflection.

Постановка проблеми. Люди здавна цікавилася питанням світобудови, визначення власного місця, впливу та значення слова у Всесвіті.
Однією з найдавніших галузей таких наукових
здобутків, які застосовувалися для практичних
потреб людства, була й залишається астрономія. У рамках проєкту Нової української школи,
навчальних програм профільного й стандартного рівнів варто говорити про необхідність
реалізації деяких тенденцій практики формування інноваційно-природничої компетентності
та математичної грамотності учнів 10–11 класів ЗЗСО у процесі навчання лексикології української мови (на матеріалі родинної лексики),
запровадження методичної підтримки й розвитку процесів раннього усвідомлення значущості
родинних номінацій, особливостей їхнього функціонування та впливу на специфіку родинної
взаємодії в контексті досліджуваної проблеми.
Вважаємо, що підростаюче покоління має бути
компетентним користувачем у широкому діапазоні знань та окреслених номінацій.
Аналіз досліджень. Лінгводидактична і методична проблема виховання читацького інтересу
в учнівської і студентської молоді має свої конкретніші або загальніші передумови у сферах
інших наук – філософії, психології, етнології,
мовознавства, літературознавства, культурології,
соціології, взагалі наукознавства, всіх наук, бо
без читацького інтересу в жодній із них не можна
реалізуватися, як і взагалі в сучасному інформаційному знаннєвому суспільстві (Мацько,
2009: 94). Так, давньогрецькі вчені одним з основних для себе вважали питання про місце Землі
у Всесвіті, дослідження і з’ясування особливостей руху блукаючих світил – планет – на небі, а
в цілому – з’ясування найголовніших елементів
світобудови (Климишин, 1994: 15). Науковці
справедливо зауважують, що роль астрономії
в облагороджуванні думок, світогляду й усього
життя людини не викликає сумніву, однак, закінчуючи школу, учень не назве й трьох найяскравіших зірок неба, що їх щовечора бачить у себе над
головою (Климишин, 1994: 5).
ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

Мета статті – дослідити місце та значення
процесу формування вибраних елементів інноваційно-природничої компетентності та математичної грамотності учнів 10–11 класів ЗЗСО у
процесі навчання лексикології української мови
(на матеріалі родинної лексики).
Виклад основного матеріалу. Розвиток концепції НУШ та компетентнісного підходу до викладання дозволяє окреслити перспективи в контексті
даної розвідки. Актуальними визначаємо використання методу проєктів, залучення міжпредметних
зв’язків, сприяння формуванню цілісного світогляду підростаючого покоління; опрацювання лексикології української мови (на матеріалі родинної
лексики) в інноваційних ракурсах і перспективах.
Отже, запропонована командна робота дозволяє опрацювати значні масиви інформації та розглянути мову в аспекті найрізноманітніших сфер
людської життєдіяльності: астрономії, астрології, математики, СІТ, психології тощо; розвивати
словниковий запас, комунікативні здібності, здатність до конструктивної взаємодії в колі однолітків, уміння самостійно здобувати та опрацьовувати інформацію, застосовувати її на практиці й
у повсякденному житті, цілісно сприймати відомості про лексичні одиниці та особливості їхньої
функціональної різногалузевої практики.
Для прикладу, розглянемо можливе прочитання запропонованої інформації в контексті
інноваційно-природничої компетентності та математичної грамотності.
І покоління – 1 особа – «Я» – точка відліку.
Керівною для неї розглядають енергію Сонця як
центру сонячної системи та джерела й символу
життя. Загальновідомо, що така людина уособлює першооснову будь-якого родового дерева та
прагнення до самовираження; розвитку власної
особистості; життєтворчості; формування індивідуальності через такі ж життєдайні енергії-характеристики, як здатність до лідерства, цілеспрямованість, відповідальність, доброзичливість тощо.
Як правило, діти та молодь мають однаково позитивне ставлення до світу, добрих або злих людей,
унікальні можливості для успіху й щастя.
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Педагогiка
Так, П. Лаплас, перераховуючи основні особливості сонячної системи, порівнює рух планет
навколо світила в одному напрямку та приблизно
в одній площині із зосередженістю уваги родини
на її найменших членах (Томилин, 1975: 75).
Вправа 1. Дослідіть співвідношення родинних
номінацій з елементами Сонячної системи, послуговуючись текстами народної творчості.
Зразок:
Ой сивая та і зозулечка,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!
Усі сади та і облітала,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!
А в одному та і не бувала,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!
А в тім саду три тереми:
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!
У першому – красне сонце,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!
У другому – ясен місяць,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!
А в третьому – дрібні зірки,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!
Ясен місяць – пан господар
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!
Красне сонце – жона його
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!
Дрібні зірки – його дітки,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!
ІІ покоління становлять 2 особи (як правило,
пара) – батьки. Їхній вплив на особистість уподібнюють до впливу природного супутника
Землі – Місяця – найближчого та найбільш
вивченого небесного тіла, що символізує найрідніших людей. Цей факт можна розглядати
як своєрідну запоруку формування емоційного
світу дитини та її психофізіологічного здоров’я.
Безперечно, те, що закладають батьки, залишається на все життя як несвідомий, дещо інстинктивний, рефлекторний вплив-характеристики,
наприклад: емоційність переживань; формування
звичок, ставлення до світу; здатність до адаптації; розвиненість інтуїції; схильність аналізувати
деталі тощо.
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Вправа 2. Ознайомтеся із середніми відстанями планет від Сонця, уявно зіставивши їх розташування із взаєминами членів сім’ї та роду.
Для прикладу. Сучасна модель будови
Сонячної системи: І. Меркурій. ІІ. Венера.
ІІІ. Земля. IV. Марс. V. Юпітер. VI. Сатурн.
VII. Уран. VIII. Нептун. IX. Плутон. X. Комета.
ІІІ покоління – 4 людини – бабусі та дідусі –
планета Меркурій –найближча до Сонця; належить до земної групи разом із Венерою, Землею,
Марсом (Воронцов-Вельямінов, 1993: 66). Варто
зауважити, що одна сонячна доба на цій планеті
триває 176 земних діб (Воронцов-Вельямінов,
1993: 67). Його вплив на особистість пов’язують
із такими характеристиками, як комунікабельність і вміння спілкуватися, здатність до навчання,
обміну інформацією тощо. Існує навіть думка про
те, що саме від бабусь і дідусів діти найімовірніше переймають свої інтелектуальні здібності,
здатність до сприймання, таланти, поведінкові
особливості. Як правило, таку закономірність
посилює той факт, що третє покоління намагається брати якомога активнішу участь у вихованні онуків, сприяє всебічному розвитку молоді.
Водночас вплив названої планети здатен наділяти людей доволі високим рівнем зацікавленості
навколишнім середовищем, відносною метушливістю, мультизадачністю, активністю.
Вправа 3. Уявіть, що Ви разом із бабусею
(дідусем, мамою, татом, братом, сестрою) запланували поїздку-зустріч до далеких родичів, котрі
досліджують Ваш спільний родовід. Сплануйте
систему запитань про 7 поколінь пращурів (від 5
до 10–15), які би Вам хотілося поставити. Послуговуйтеся відомими родинними номінаціями;
з’ясуйте за потреби, незрозумілі або нові.
Поділіться враженнями та результатами виконаної роботи, запропонуйте поради чи пропозиції.
IV покоління – 8 осіб – прадідусі та прабабусі – планета Венера. Вона є набагато меншою
від Землі за об’ємом і масою (Воронцов-Вельямінов, 1993: 68), сонячна доба на ній становить
117 земних діб. Вплив на людей пов’язують із
такими поняттями, як любов, краса, радість, матеріальні блага, розміреність ритму життя, добро,
позитивність настрою, готовність допомагати,
стабільність, комфорт, консерватизм поглядів.
Вправа 4. Спробуйте зобразити самостійно або
за допомогою СІТ Ваше бачення схематичного та
кількісного розташування членів сім’ї та роду відносно один одного (див. рис. 1).
Зразок. На мою думку, архітектором роду або
точкою відліку можна вважати перше покоління –
«Я». Підґрунтям для нього – батьків – маму й тата.
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Пб/Пд

...

...

...

...

Рис. 1. Схематичне зображення розташування
членів сім’ї та роду (5 поколінь)

Третє покоління становлять бабусі з дідусями –
4 особи; четверте – прабабусі й прадідусі (8 чоловік); п’яте – 16 осіб; шосте – 32 особи; сьоме –
64 предки…
V покоління – 16 осіб – репрезентовано планетою Марс, удвічі меншою від Землі за діаметром
(Воронцов-Вельямінов, 1993: 69). Його вплив на
людину пов’язують із такими характеристиками,
як сила волі, енергійність, пасіонарність, уміння
досягати поставленої мети, здатність перемагати,
рішучість, готовність до дій, немотивованість
агресії, жорстокість; відповідальність; справедливість; (не) конфліктність; контактність.
Вправа 4. Лінгвістична психорефлексія. Спробуйте уявити, з якими планетами сонячної системи Ви могли б асоціювати членів Вашої сім’ї
та роду. Запишіть та поділіться власними міркуваннями з рідними та однолітками. Намагайтеся
аргументувати власні асоціації. Висловіть враження від виконання даної вправи.
VI покоління – 32 людини (дорівнює кількості
зубів людини); планета-гігант Юпітер (ВоронцовВельямінов, 1993: 72). Це – уособлення влади,
авторитету, духовності та світогляду загалом.
Існує думка про те, що рання втрата зубів може
вказувати на порушений зв’язок із вказаним поколінням; національним, духовним (релігійним у
тому числі) егрегором. Саме тут закладено значні
колективні (егрегоріальні) сили, які є своєрідною
цілісністю традицій, учінь, принципів, котрих
ми дотримуємося чи не дотримуємося в житті,
соціальне визнання. Тобто це – своєрідний еталон, як-от: гостинності й доброти; прикладу для
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інших; здатності до наставництва й заступництва;
любові до людей.
Вправа 5. Напишіть лист-вдячність своєму
роду, ввівши в текст такі опорні лексеми, як мама,
тато, бабуся, дідусь, брат, сестра, прабабуся,
прадідусь, дядько, тітка, Всесвіт, Сонце, Місяць,
зірки, додайте за потреби власні варіанти використання родинних номінацій.
VII покоління – 64 особи предків – планета
Сатурн. Найбільш віддалена від Землі, як і далекі
родичі відносно першого покоління. Вона репрезентує такі характеристики-впливи, як-от: фатум,
рок, призначення, малоемоційність, послідовність
і системність, здатність до планування, спостережливість, відсутність спонтанних дій, контроль
емоцій, прагнення до керівництва іншими людьми.
Вправа 7. Напишіть твір-опис з елементами
роздуму, ввівши в текст такі родинні номінації та
опорні слова: мама, тато, брат, сестра, бабуся,
дідусь, сонце, місяць, зірка, планета, Всесвіт,
Земля, Меркурій, Венера, Марс, Юпітер, Сатурн,
супутник тощо.
Отже, підростаюче покоління має якомога
раніше усвідомити той факт, що кожна людина
не повинна гаяти дорогоцінний час і цікавитися своїми предками: професійною діяльністю
роду, інтересами, нахилами, здібностями; асоціативними роздумами, особливостями сімейного
життя тощо в контексті запропонованої розвідки.
На нашу думку, саме така інформація дозволяє
доволі системно усвідомити власне місце в соціумі
та Всесвіті; розглядати можливі перспективи; уникати помилок; збагачуватися сімейним досвідом.
Досить важливою в даному контексті є виконання самостійної роботи, зокрема, з урахуванням
місця й часу проведення, особливостей контролю
та бажаних і добровільних відтінків діяльності,
мотивації старшокласників, наприклад: збирання
наукової інформації; її аналіз; підготовка доповідей; тез тощо. Успішне виконання подібної практики передбачає наявність і розвиток творчих
здібностей, належної культури мислення, уяви,
відповідних моральних якостей.
Висновки. Отже, формування математичної та
інноваційно-природничої компетентності учнів
10–11 класів ЗЗСО у процесі навчання лексикології української мови (на матеріалі родинної лексики) є доволі актуальним і перспективним явищем в умовах усвідомленого та відповідального
становлення особистості, розвитку її світогляду
та кругозору.
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ПОХОДЖЕННЯ НАЗВИ «КОУЧИНГ»
У РУСЛІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ДИСКУРСУ
У статті представлено результати аналізу міждисциплінарного й науково-педагогічного дискурсу щодо
походження та інтерпретації поняття «коучинг» для його адекватного використання в теоретичних дослідженнях та ефективного застосування як технології особистісного і професійного зростання. З’ясовано найбільш популярну в західній і пострадянській літературі версію походження і поширення слова «coach» («тренер»), етимологія якого виводиться з 50-х рр. ХVI ст. та пов’язується з угорським містечком Коч, що стало
відомим завдяки виготовленню карет. Проаналізовано версію щодо трансформації значення поняття «коучкарета» в «коуч-тренер». Отже, із 30-х рр. ХІХ ст. фіксується іменування «коучем» приватного інструктора
(особистого репетитора, тренера), який скеровує учня на екзамені. Унаслідок чергової морфологічної трансформації в середині ХІХ ст. виникло поняття «коучинг», яке означало «спеціальний інструктаж», «підготовка
до іспиту/спортивного змагання».
Показано, що в англомовній літературі іменник «соасh» подається як дієслово в значеннях «тренувати»,
«вчити», «спрямовувати», «підказувати», «постачати фактами». В україномовній літературі слово «коуч»
використовується як іменник у значеннях «тренер», «наставник» тощо, а похідне від нього поняття «коучинг» –
як дієслово – «тренувати», «надихати», «наставляти» та як займенник, що стосується різних видів діяльності – тренерства, консультування, інструктурування, наставництва.
Виявлена закономірність, згідно з якою через розмаїття тлумачень коучингу відсутнє його сконсолідоване
дефініціювання. На основі синтезованого аналізу різноманіття тлумачень узагальнено репрезентативні рецепції розуміння цього феномену як шляху, процесу, руху, ефективного інструменту (методу, засобу) формування і
розвитку особистості, міжособистісних стосунків та вдосконалення корпоративної діяльності.
Ключові слова: коуч, коучинг, науково-педагогічний дискурс, консультування, інструктурування, наставництво.
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ORIGIN OF THE TERM COACHING IN THE ROUTE
OF SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL DISCOURSE
The article presents the results of the analysis of interdisciplinary and scientific-pedagogical discourse on the origin
and interpretation of the concept of “coaching” for its adequate use in theoretical research and effective application as
a technology of personal and professional growth. The most popular in Western and post-Soviet literature version of the
origin and distribution of the word “coach”, the etymology of which is derived from the 1550s and is associated with the
Hungarian town of Kocs, which became famous for its carriages. The version on the transformation of the meaning of the
concept of “coach-carriage” into “coach-trainer” is analyzed. Thus, from the 30s of the XIX century the term “coach” as
a private instructor (personal tutor, trainer), has become prevailing. As a result of another morphological transformation
in the middle of the XIX century the concept of “coaching” arose, which meant “special instruction” “preparation for
an exam or sports competition”.
It is shown that in English literature the term “coach” is given as a verb in the meanings of “train”, “teach”, “direct”,
“suggest”, “supply facts”. In Ukrainian-language literature, the word “coach” is used as a noun in the meanings of
“coach”, “mentor”, etc., and the derived term “coaching” – as a verb – “to train”, “to inspire”, “to instruct” and as
pronoun related to various activities – coaching, counseling, coaching, mentoring.
A regularity has been revealed, according to which due to the variety of interpretations of coaching there is no
consolidated definition of it. Based on the synthesized analysis of the variety of interpretations, representative receptions
of understanding this phenomenon as a way, process, movement, effective tool (method, means) of formation and
development of personality, interpersonal relations and improvement of corporate activity are generalized.
Key words: coach, coaching, scientific and pedagogical discourse, counseling, instruction, mentoring.

Постановка проблеми. Визначення терміносистеми дослідження будь-якого освітньо-педагогічного явища становить необхідну передумову
його адекватної інтерпретації та ґрунтовного
осмислення. Розв’язання цього завдання стосовно
феномену коучингу має дві важливі особливості.
По-перше, проблема походження і поширення
означеного поняття достатньо відображена в різнопрофільній літературі, але при цьому залишається чимало різночитань, тож важко говорити
про будь-яке «консенсусне», «загальноприйняте»
його тлумачення. По-друге, предметом широкого
міждисциплінарного дискурсу, зокрема й науковопедагогічного, залишається принципове питання
співвідношення феномену коучингу та суміжних
із ним понять. Тому предметне з’ясування порушеної проблеми становить важливу передумову
для всебічного теоретичного осмислення феномену коучингу та ефективного використання його
потенціалу у формуванні й розвитку особистості
та в її професійній підготовці.
Мета статті – аналіз міждисциплінарного й
науково-педагогічного дискурсу щодо походження
та інтерпретації поняття «коучинг» для його адекватного використання в теоретичних дослідженнях та ефективного застосування як технології
особистісного і професійного зростання.
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Виклад основного матеріалу. Беремо за
основу найбільш популярну в західній і пострадянській літературі версію походження і поширення слова «коучинг», яка в основних контурах
та інтерпретаціях представлена в довідникових
виданнях та науковій і фаховій літературі. В англомовному «Інтернет-словнику етимології» походження і значення поняття «коучинг» (Сoaching)
виводиться від слова «coach» («тренер»). Його
етимологія виводиться з 50-х рр. ХVI ст. та
пов’язується з угорським містечком Коч, яке стало
відомим завдяки виготовленню возів, екіпажів,
карет, найкраща з яких отримала назву «карета з
Коч». У XVІ ст. її аналог як різновид великої чотириколісної критої карети стали виготовляти в різних країнах Європи (Online Etymology Dictionary).
Практика називати транспортні засоби за місцем їхнього винаходу або першого використання
доволі поширена, до прикладу, «берлін», «ландо»,
«суррей». Тому цілком логічно, що за аналогом
угорського «kocsi» («szekér») ця назва з’являється
в багатьох європейських мовах: французькій –
«coche»; німецькій – «kotsche» («карета – Kocs);
іспанській і португальській – «coche»; італійській – «cocchino»; голландській – «koets». У США
до середини 60-х рр. ХІХ ст. цю назву використовували щодо залізничних пасажирських вагонів
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«економ-класу» або призначених для туристів
(Online Etymology Dictionary).
Сприйнятною, хоча небездоганною, виглядає версія щодо трансформації понять «коучкарета» в «коуч-тренер». З огляду на аналіз
репрезентативних джерел (Longman Dictionary;
Morrison, 2010; Online Etymology Dictionary;
Whitmore, 2002: 15–20 та ін.), її сутність і логіку
інтерпретуємо так: корінь «коуч» став поступово асоціюватися зі швидкою доставкою людей
із пункту відправлення в місце призначення, з
тим, що «допомагає швидко рухатися до мети».
У XVII – XVIII ст. словосполучення «передати
в кареті» (річ, послання тощо) поступово набуло
значення «наставляти», «давати приватні інструкції», «готувати кого-небудь до іспиту, конкурсу».
З 30-х рр. ХІХ ст. фіксується іменування «коучем» приватного інструктора (особистого репетитора, тренера), який скеровує учня на іспиті. Незабаром коучем також стали називати тренера, який
готує атлетів до змагань. Для нашого дослідження
важливим є той факт, що вже в першій половині
ХІХ ст. студенти Оксфордського університету
використовували слово «коуч» («coach») як сленг,
що означав «приватного репетитора», який допомагає студентові швидко і добре підготуватися до
іспитів та «везе» (в сучасному науково-педагогічному сенсі «супроводжує») його на іспит, даючи
відповідні настанови.
Унаслідок чергової морфологічної трансформації в середині ХІХ ст. виникло поняття «коучинг»,
що означало «спеціальний інструктаж» «підготовка до іспиту/спортивного змагання». Відтоді
слово «коуч» стали найбільш активно використовувати щодо спортивного тренера як особи, яка
«призначена готувати спортсменів до змагань».
Дослідник М. Моррісон у статті з претензійною
назвою «Історія коучингу – справжнє уявлення
про коучинг» (History of Coaching – A True Insight
into Coaching) стверджує, що «виникнення» (пак,
утвердження. – Авт.) терміна «коучинг» почалося
наприкінці 80-х рр. ХІХ ст. Він асоціювався передусім зі спортивною професією в її різноманітних
формах і проявах. Тому, як зазначав дослідник,
«перше, що спадає на думку, коли говоримо про
коучинг, – це спортивний коучинг». Це пояснюється тим, що коучинг дуже добре розвинений на
спортивній арені (Morrison, 2010).
Якщо абстрагуватися від численних другорядних інтерпретацій та поліфонії трактувань поняття
«коучинг», можемо стверджувати, що в сучасному
англомовному світі воно вживається переважно
у двох основних значеннях. У статті «Коучинг»
(Сoaching) в авторитетному словнику сучасної
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англійської мови Логмана воно трактується як:
1) процес, під час якого тренер навчає людину або
команду навичок, необхідних для спорту (тренування з тенісу/футболу/регбі; тренерська сесія
тощо); 2) процес допомоги комусь підготуватися
до важливого тесту або до того, що особа має сказати, зробити в конкретній ситуації. Уточнюється,
що слово «коучинг», яке походить від англійського
«coach» (тренер), спочатку вживалося в значенні
«спортивний тренер». Але після появи 1995 р.
терміна «nonsportive coach» («неспортивний тренер») значення поняття «коучинг» поширилося на
сфери персонального консультування та бізнескоучингу. Утім, недоречно вважати коучинг різновидом консультації, позаяк у його основі лежить
зовсім інший принцип, що передбачає реалізацію
потенціалу клієнта (Longman Dictionary).
Цей аспект важливо розуміти, оскільки в українському суспільному, зокрема й освітньо-педагогічному, просторі коучинг став активно поширюватися на початку ХХІ ст., тому набув дещо
іншого сутнісно-змістового звучання.
Отже, попри різні інтерпретації та певні різночитання з означеного наукового, зокрема лінгвістичного, та фахового дискурсу доволі виразно
випливає загальна логіка щодо походження,
етимології, еволюції, трансформації і поширення поняття «коучинг». Це дає змогу перейти
до з’ясування іншого важливого питання: яким
чином поняття «коуч», «коучинг» трансформувалися й стали позначати оригінальну життєву
філософію та технологію особистісного і професійного розвитку.
В англомовній літературі іменник «соасh»
зазвичай використовується як дієслово в значеннях «тренувати», «вчити», «спрямовувати»,
«підказувати», «постачати фактами» (Whitmore,
2002: 15–17). В україномовній літературі слово
«коуч» подається як іменник у значеннях «тренер», «наставник» і т. ін., а похідне від них
поняття «коучинг» – як дієслово – «тренувати»,
«надихати», «наставляти» та як займенник, що
стосується різних видів діяльності – тренерства,
консультування, інструктурування, наставництва
та ін. Акцентуємо на тому, що, попри розмаїття
дефініцій, поняття «коучинг» фокусує на суб’єкт–
суб’єктній діяльнісній взаємодії, в процесі якої
одна більш досвідчена особа допомагає іншій,
указуючи оптимальний шлях досягнення мети.
За означеної ситуації цілком закономірним
виглядає розмаїття тлумачень коучингу та відсутність його сконсолідованого дефініціювання.
Предметно досліджуючи цю проблему, бразильські
науковці та фахівці дійшли висновку, що, позаяк
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є безліч визначень і концепцій коучингу, з-поміж
учених немає та навряд чи буде досягнуто порозуміння із цієї проблеми (Batista, Leopoldo, 2013).
Із синтезованого аналізу нескінченного плетива тлумачень коучингу випливають основні
рецепції його розуміння як шляху, процесу, руху,
ефективного інструменту (методу, засобу), оригінальної методології формування особистості,
розвитку міжособистісних взаємин, удосконалення корпоративної діяльності тощо. Проілюструємо їх на основі репрезентативних наукових
і фахових джерел:
– коучинг – це свого роду «транспортний засіб»,
що допомагає людині пройти найкоротший шлях і
досягти вищого рівня розвитку, використовуючи,
мобілізуючи власні ресурси та усуваючи можливі
перешкоди (Dilts, 2006);
– коучинг – це процес, спрямований на підвищення продуктивності різних суб’єктів (особи,
групи, компанії, організації) за рахунок збільшення позитивних результатів та науково підтверджених методологій, інструментів і методів, які
застосовують кваліфікований спеціаліст (тренер)
у партнерстві з клієнтом (Showers, 1996);
– коучинг – це процес спільної інтеграції,
орієнтований на просування і стимулювання
навчання, тож його мета полягає не в тому, щоб
навчати, а в тому, щоб допомогти іншим учитися
(Coaching for teaching, 2010);
– коучинг – це процес розвитку навичок та
методологія розвитку людей, які відбуваються
в короткостроковій, середньостроковій та довгостроковій перспективі (Batista, Leopoldo, 2013);
– коучинг – це процес змін і перетворень, орієнтований не на минулі помилки, а на майбутні
можливості, тож він відіграє роль підтримки
будь-якої з нескінченних майбутніх можливостей
(Whitmore, 2009);
– коучинг – це процес підготовки особи, групи
людей до певного випробування чи особливої

ситуації, але ця підготовка полягає не в безпосередньому навчанні, а в допомозі людині навчитися самій (What is Coaching);
– коучинг – це процес надання професійних
послуг, які допомагають клієнтам досягати якісно
нових результатів у своєму особистому та професійному житті. Процес коучингу уможливлює клієнтам поглибити свої знання та покращити ефективність і якість життя (ICF);
– коучинг – це рух до мети. Використовуючи
його, людина досягає своїх цілей значно ефективніше і швидше та здобуває впевненості в тому,
що вибраний напрям розвитку – це саме те, що
їй потрібно. За професійної підтримки коуча вона
самостійно формулює цілі, напрацьовує стратегії
та здійснює найбільш вдалу спробу їх реалізації
(Connor, Lages, 2016);
– коучинг – це процес підтримки розвитку та закріплення умінь за допомогою другої
особи – коуча через спостереження, постановку
цілей і завдань, регулярне надання зворотного
зв’язку, тренування та використання нових моделей поведінки (Coaching, 2013).
Висновки. Отже, проблема походження, поширення і трансформації понять «коуч», «коучинг»
знайшла широке відображення в зарубіжному
та українському міждисциплінарному і науковопедагогічному дискурсі. Хоча при цьому важко
говорити про консенсусне й загальноприйняте
тлумачення цього феномену, цілком зрозумілими
є його основні сутнісно-змістові характеристики
й вектори. Їх розуміння необхідно враховувати в
процесі проведення теоретичних студій і науководослідницької роботи та під час використання
його технологічного потенціалу у формуванні й
розвитку особистості та її професійній підготовці.
Предметом подальшого дослідження має стати
з’ясування співвідношення коучингу із суміжними з ним поняттями «наставництво», «менторство», «консультування», «супровід» та ін.
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РОЗВИТОК SOFT SKILLS У СТУДЕНТІВ
ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ МОВОЗНАВЧИХ ДИСЦИПЛІН
У статті проаналізовано сутність терміна soft skills та його актуальність для навчального процесу сьогодення. Досліджено навички, що можуть входити до аналізованого загального поняття. Обґрунтовано актуальність опанування м’яких навичок серед студентів на заняттях з мовознавчих дисциплін рідної та іноземної мов.
Наведено перелік практичних прикладів завдань для розвитку таких навичок серед студентів. Синтезовано роль
і значення міжособистісної ефективності та комунікаційної компетентності в конкурентоспроможності організації. Визначено, що навички усного спілкування є надзвичайно важливими в навчальному процесі, й очікуваним
від випускників університетів буде розвиток потрібних м’яких компетентностей для отримання конкурентної
переваги на ринку праці. Інституційні опитування доводять, що ефективність міжособистісного спілкування
сприяє підвищенню продуктивності робочої сили особи та загальної продуктивності організації. Крім того, це
покращує можливості найму для випускників університетів, а також сприяє швидкому просуванню в організації.
У статті наголошено на нагальній потребі формування навичок усного та письмового спілкування. Під терміном soft skills розуміємо комбінацію міжособистісних, соціальних навичок, навичок спілкування, критичного
мислення, рис характеру, ставлення, атрибутів кар’єри та емоційного інтелекту. Їхня принципова відмінність
від hard skills – у важкості вимірювання досягнень і результатів діяльності того, хто опановує такі навички.
До м’яких навичок уналежнюємо здатність до плідної комунікації, колаборації, креативного та критичного
мислення. Аналізовані навички опановують лише протягом здійснення певної практичної діяльності. Інтегральною навичкою, що вдосконалюється постійно, є здатність особи до комунікації. Її можливо розвинути в таких
формах діяльності, як діалог, полілог, дискусія, презентація, доповідь тощо. Тісно пов’язана з комунікативною
навичкою здатність особи до колаборації, тобто опрацювання певних масивів інформації колективно. Завдання, спрямовані на розвиток здатності до колаборації, розвивають такі навички, як тайм-менеджмент, уміння
планувати власну діяльність тощо. Важливою м’якою навичкою сьогодення є критичне мислення як здатність
аналізувати масиви інформації, вміти ставити потрібні для розуміння правдивості даних питання тощо. Чільною навичкою є також здатність до креативного мислення, тобто створення інформації, шляхів подолання
криз замість їхнього відтворення.
Ключові слова: soft skills, м’які навички, комунікація, критичне мислення, мовознавчі дисципліни, креативність, колаборація.
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SOFT SKILLS DEVELOPMENT AMONG STUDENTS WHILE
STUDYING LINGUISTICS
The article analyzes the gist of the term soft skills and its relevance for the educational process of today. It is researched
what skills can be included in the analyzed general concept. The relevance of mastering soft skills among students in classes
in linguistics of native and foreign languages is substantiated. A list of practical examples of tasks for the development of
such skills among students is given. The role and significance of interpersonal efficiency and communication competence
in the competitiveness of the organization are synthesized. Several studies have concluded that oral communication skills
are extremely important in the educational process, and university graduates will be expected to develop the necessary
soft competencies in order to gain a competitive advantage in the employment market. Institutional surveys show that
the effectiveness of interpersonal communication helps to increase the productivity of the individual's workforce and
the overall productivity of the organization. In addition, it improves employment opportunities for university graduates,
as well as promotes rapid advancement in the organization. The article emphasizes the urgent need to develop oral
and written communication skills. Note that the term soft skills means a combination of interpersonal, social skills,
communication skills, critical thinking, character traits, attitudes, career attributes and emotional intelligence. Their
fundamental difference from hard skills is the difficulty of measuring the achievements and results of those who master
such skills. Soft skills include the ability to communicate effectively, collaborate, and think creatively and critically.
The analyzed skills are mastered only during the implementation of certain practical activities. An integral skill that
is constantly improving is a person's ability to communicate. It can be developed in such forms of activity as dialogue,
polylogue, discussion, presentation, report, etc. Closely related to communication skills is a person's ability to collaborate,
namely to process certain sets of information collectively. Tasks aimed at developing the ability to collaborate develop
the same skills as time management, the ability to plan their own activities and more. An important soft skill of today is
critical thinking as the ability to analyze arrays of information, be able to ask questions that are necessary to understand
the veracity of data, and so on. The main skill is also the ability to think creatively, for example, to create information,
ways to overcome crises instead of reproducing them.
Key words: soft skills, communication, critical thinking, linguistics, creativity, collaboration.

Постановка проблеми. З кінця 1990-х років
випадки вживання терміна «soft skills» (м’які навички, гнучкі навички) значно збільшилися в освітній літературі, бізнес-тренінгах, консультуванні
щодо кар’єри та вакансій, де такий термін часто
ототожнюють із міжособистісними або гуманітарними навичками. Вони відрізняються від «hard
skills» (важких навичок). Останні навички, засвоєні, зокрема, на заняттях із захисту інформації,
техніки, біології, бухгалтерського обліку, хімії
тощо, можна легше визначити та оцінити. Однак
популярним та одним із визначальних чинників
під час прийому на роботу або підвищення є м’які
навички. Попри загальну популярність терміна
soft skills, у лінгвістичній науці його часто замінюють терміном «міжособистісні навички» (Robles,
2016: 80). Утім, така заміна термінів щонайменше не відповідає всім вимогам, поставленим
до сучасного випускника університету, оскільки
одним із пріоритетних підходів до формування
soft skills у процесі навчання мов є врахування
відповідних здібностей, які умовно називають «4
C’s або 4 К» (сritical thinking – критичне мислення;
сreativity – креативність; сollaboration – колаборація; сommunication – комунікація) (Гуща, 2020: 29).
Аналіз досліджень. Усталеним нині є поділ
навичок, якими повинен володіти спеціаліст, на
hard skills та soft skills. За Н. Длугунович, hard
skills – це професійні, технічні, точні навички, що
пов’язані з діяльністю в галузі формалізованих технологій та позначають розуміння й знання конкретISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

них професійних завдань (Длугунович, 2014: 239).
Через свою стійкість, чіткість, зрозумілість, конкретність і наявність очевидного розрізнення
такі навички часто асоційовані з конкретними
інструкціями або наявні в посадових інструкціях.
Soft skills – комбінація міжособистісних, соціальних навичок, навичок спілкування, критичного мислення, рис характеру, ставлення, атрибутів кар’єри та емоційного інтелекту. До цих
навичок уналежнюють: чесність, спілкування,
ввічливість, відповідальність, соціальні навички,
позитивне ставлення, професіоналізм, гнучкість,
роботу в команді та робочу етику тощо (Bartel,
2018: 456). До м’яких навичок належать такі, вияв
яких складно відстежити й наочно продемонструвати, наприклад, комунікативні та управлінські
навички. Прийнято вважати, що «тверді» – це
суто професійні навички, а «м’які» – це навички
універсальні, такі, що сприяють у професійному
розвитку особи в певній галузі. Погоджуємося
з думкою, що чим вище людина піднімається
кар’єрними сходинками, тим менша вага hard
skills і більша – soft skills.
Метою статті є аналіз ключових «м’яких
навичок» сьогодення, обґрунтування актуальності
їх опанування для студентів, наведення ключових методів розвитку soft skills під час вивчення
мовознавчих дисциплін.
Виклад основного матеріалу. Опитування
роботодавців 2020 року демонструє, що оптимальним співвідношенням Soft skills і Hard skills
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Педагогiка
є 61% та 39%. Найбільш очікуваними від працівника є вміння брати на себе відповідальність
(62,1%), бажання розвиватися (56,9%), наполегливість (48,3%) і комунікабельність (51,7%) (Державний центр зайнятості, 2020). Отже, доходимо
висновку, що професійну успішність визначають
саме soft skills.
Для викладачів-лінгвістів єдине можливе джерело інформації про викладання м’яких навичок,
так само як і певні матеріали для аудиторії, можуть
бути отримані з поля прагматики. Прагматична
компетентність, стисло визначена як «здатність
належним чином користуватися мовою в соціальному контексті» (Robles, 2016: 82), подібна до
компетентності в м’яких навичках, тобто у спілкуванні або відбитті очікуваної ввічливої поведінки. Отже, між ними можна провести паралелі
в контексті навчання мови. Утім, прагматика – це
один з аспектів комунікативної компетентності,
який особливо важко засвоювати учням. Культурні знання не розвиваються лише через наслідування прикладів, тому їх потрібно освоювати
безпосередньо. Студенти повинні розвивати усвідомлення міжособистісних норм у своїй культурі.
Ключовою м’якою навичкою ХХІ ст. є здатність до критичного мислення, тобто сприйняття,
аналізу та оброблення інформації. Важливим є
той аспект, що кількість інформації з часом лише
збільшується, отже, темпи її опрацювання пришвидшуються, і помилки в обробленні даних
зростають. Це вже звичне джерело для утворення
«фейкової», тобто підробленої, хибної інформації. Отже, здатність до аналізу інформації не може
бути отримана чи вивчена, лише здобута через
практичне опанування. Серед основних методів
розвитку аналізованої навички можемо зазначити
такі: постановка пізнавальних завдань, створення
під час навчального процесу проблемних ситуацій з протилежними поглядами для спонукання
студентів до висловлення власних поглядів з
обов’язковою аргументацією, прохання проаналізувати ситуацію з позиції аргументів «за» – «проти»
тощо. Наприклад, застосувати ґрунтовний аналіз
певного явища допомогло б завдання підготувати
короткі повідомлення з обов’язковим обговоренням щодо основних теорій змов та їх розвінчання.
На заняттях з української мови за професійним
спрямуванням таке завдання доцільно впровадити
під час вивчення теми «Основи культури української мови», опрацьовуючи логічність як важливу
комунікативну ознаку культури мовлення. Під час
вивчення дисципліни «Англійська мова» обговорення теорії змов для покращення аналітичного
мислення також доцільно, адже воно є частиною
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теми «Great Britain». Монархія в цій країні має
глибоке коріння, і змови, інтриги, боротьба між
різними групами знаті є цікавим матеріалом, який
студент повинен знайти, опрацювати і проаналізувати, щоб потім донести до аудиторії. Уміння
аналізувати гарно розвивають також завдання,
коли потрібно висловити власну думку стосовно
різних проблемних питань на зразок розвитку
науки, урбанізації тощо, аналізуючи всі переваги
й недоліки цих процесів. Такі завдання формують
навички толерантно ставитися до різних думок
оточення, залагоджувати конфліктні ситуації, піддавати сумніву будь-яку отриману інформацію,
правильно шукати джерела та посилатися на них.
Основним, базисним щодо інших soft skill є
знатність до комунікування. Така навичка може й
повинна бути розвиненою на кожному занятті й в
аспекті кожної теми, й кожної вдосконаленої компетентності. Під комунікацією трактують термін,
що окреслює людську взаємодію у світі. Такий
термін використовують як ознаку конструктивної взаємодії особистостей, націй та етносів, що
розгортається на основі взаємної толерантності й
порозуміння (Хамітов, 2014). Важливим елементом опанування навички комунікації є набуття
досвіду спілкування через вправи, спрямовані на
взаємодію студентів між собою. Утім, для формування аналізованої компетентності серед студентів недостатньо лише наповнити навчальний процес комунікативними вправами, які дають змогу
вирішувати відповідні проблеми (Гуща, 2020: 30).
Вкрай важливими для формування комунікативної компетентності в студентів є завдання, в
яких мова виконує передусім когнітивну функцію. Мова повинна стати засобом формулювання
думки й отримання кінцевого результату замість
позиції опанування мови як кінцевого результату.
Студентська увага повинна бути спрямована на
зміст тієї чи тієї ідеї, думки, погляду, а їх мовне
оформлення повинно ставати засобом оформлення кінцевого результату.
Наприклад, допомогти сформувати комунікативну компетентність на заняттях з української
мови за професійним спрямуванням у темі «Стилі
української мови» може вправа із залученням кейсметоду, що полягає в тому, що студенти поділені
на пари: представник компанії-постачальника й
представник компанії-замовника послуг. Студент
повинен домовитися з опонентом щодо результатів діяльності: замовлення партії товарів, організації прямої поставки тощо. Окрім залучення
одразу кількох стилів спілкування – розмовного,
офіційно-ділового, подекуди наукового, почасти
епістолярного, а отже, досягнення основної мети
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заняття, студенти вчаться мовному етикету, вмінню
правильно й тактовно провадити бесіду, успішно
виходити з тієї чи тієї комунікативної ситуації.
З комунікативною навичкою тісно пов’язана
навичка колаборації. У контексті такої компетентності актуалізованою постає командна робота за
комбінованими схемами: робота в групах, мікрогрупах, парах. Прикладом такої роботи в курсі
української мови за професійним спрямуванням в
темі «Мова професійного спілкування як функціональний різновид української літературної мови»
постає завдання з проєктного менеджменту – презентування шляхів становлення української мови
від започаткування до сьогодення. Студентів поділено на мінігрупи по три людини, кожна мінігрупа
досліджує й презентує певний історичний період
розвитку української мови з подальшим обговоренням з усією групою. Такий вид завдання розвиває навички плідної колаборації, комунікації,
креативного мислення, тайм-менеджменту, критичного мислення (в частинах підбору інформації
та дискусії з групою) тощо.
Важливою м’якою навичкою є також креативність як вміння творчо підходити до процесу створення та вдосконалення інформації. Така навичка
може бути розвинена за умови врахування індивідуально-психологічних особливостей студентів, під час створення умов вільного вибору видів
навчальної діяльності та темпу засвоєння матеріалу, а також під час застосування різних підходів до оволодіння навчальним матеріалом (Гуща,
2020: 29). Упродовж процесу оволодіння креа-

тивними навичками студент розкриває власний
інтелектуальний потенціал, визначає свої найкращі якості та психічні особливості, формування
оцінно-емоційного ставлення до світу. Наприклад,
на заняттях з української мови за професійним
спрямуванням під час вивчення теми «Документація з кадрово-контрактних питань» креативне
мислення розвиває завдання зі створення власного резюме та мотиваційного листа до омріяної
роботи. Така вправа сформує самосприйняття студента, розуміння його цінності на ринку праці та
власних досягнень у вибраній галузі діяльності,
посилить креативне мислення у створенні документації та оцінці власних здобутків, навичку
комунікації (під час презентації резюме) тощо.
У процесі вивчення англійської мови для
розвитку креативного мислення передусім підбирають індивідуальні завдання, де студентам
потрібно розповісти в усній чи письмовій формі,
як би вони повелися в тій чи тій ситуації на робочому місці, вдома, в подорожі тощо.
Висновковуємо, що опанування soft skills є
важливим чинником успіху майбутньої професійної діяльності студента. Серед м’яких навичок
виділяємо здатність до плідної комунікації, колаборації, креативного та критичного мислення.
Аналізовані навички опановують під час здійснення певної практичної діяльності. Перспективою для подальших досліджень вважаємо аналіз
розширеного кола м’яких навичок та розроблення
методів і методик удосконалення soft skills під час
викладання лінгвістичних дисциплін.
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ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ДЕОНТОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ
МАЙБУТНЬОГО СПЕЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА
Проблема формування деонтологічної культури спеціальних педагогів як фахівців, які опікуються навчанням,
вихованням і корекцією розвитку дітей з особливими освітніми потребами, актуалізується в умовах формування
інклюзивного суспільства, характерними рисами якого є толерантність, доступність, рівні можливості. Робота в системі корекційної освіти вимагає від педагога не лише володіння відповідними якостями та професійними компетентностями, але й сформованого гуманістичного світогляду, реалізації морально-етичних принципів
педагогічної діяльності, володіння основами професійного спілкування та ефективного корекційного впливу.
Метою статті є розкриття шляхів формування деонтологічної культури майбутнього спеціального
педагога.
У статті здійснено теоретичний аналіз сучасних наукових досліджень із проблеми формування деонтологічної культури спеціальних педагогів, визначено поняття «педагогічна деонтологія» та «деонтологічна культура». За результатами аналізу виділено основні принципи педагогічної деонтології та компоненти професійної
поведінки педагога. Уточнено зміст та особливості деонтологічної культури спеціальних педагогів.
За результатами дослідження визначено та обґрунтовано шляхи формування деонтологічної культури майбутнього спеціального педагога: особистісно-ціннісне сприйняття основних категорій і норм педагогічної деонтології в контексті сучасного корекційно-педагогічного процесу; розуміння власної професійної мотивації та
усвідомлення перспектив і труднощів майбутньої професії; набуття деонтологічних умінь та навичок; розвиток культури спілкування, мовлення та ораторської майстерності; комплексне поєднання теоретичної та
практичної підготовки, актуалізація деонтологічних цінностей засобами виховної роботи та волонтерської
діяльності.
Ключові слова: педагогічна деонтологія, деонтологічна культура, шляхи формування деонтологічної культури спеціального педагога.
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WAYS OF FORMATION OF DEONTOLOGICAL CULTURE
OF THE FUTURE SPECIAL TEACHER
The problem of formation of a deontological culture of special teachers, as specialists who take care of education,
upbringing, and correction of development of children with special educational needs, is actualized in the formation of
an inclusive society, characterized by tolerance, accessibility, equal opportunities. Working in the system of correctional
education requires from the teacher not only the possession of appropriate qualities and professional competencies, but
also the formed humanistic worldview, implementation of moral and ethical principles of teaching, mastery of professional
communication, and effective corrective action.
The purpose of the article is to reveal the ways of forming the deontological culture of the future special teacher.
The article provides a theoretical analysis of modern research on the formation of the deontological culture of special
educators, defines the concepts of "pedagogical deontology" and "deontological culture". According to the results of the
analysis, the basic principles of pedagogical deontology and components of professional behavior of the teacher are
allocated. The content and features of the deontological culture of special teachers are specified.
According to the results of the research, the ways of formation of the deontological culture of the future special
pedagogue are determined and substantiated: personal-value perception of the main categories and norms of pedagogical
deontology in the context of the modern correctional-pedagogical process; understanding one’s own professional
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motivation and awareness of prospects and difficulties of the future profession; acquisition of deontological skills
and abilities; development of a culture of communication, speech and public speaking skills; a complex combination
of theoretical and practical training, the actualization of deontological values by means of educational work and
volunteer activity.
Key words: pedagogical deontology, deontological culture, ways of forming a deontological culture of a special
teacher.

Постановка проблеми. Входження до європейського соціокультурного простору, впровадження сучасної гуманістичної концепції освіти та
інклюзивної форми навчання створюють в Україні передумови для оновлення змісту і технологій
підготовки спеціального педагога. Сучасний фахівець, працюючий у системі корекційної освіти,
має не лише володіти відповідними особистими
якостями та базовими вузькопрофесійними компетентностями, але й мати сформований гуманістичний світогляд, втілювати морально-етичні
принципи педагогічної діяльності, володіти основами ефективного корекційного впливу та професійного спілкування. Важливу роль у виконанні
цих завдань відіграє формування деонтологічної
культури майбутнього спеціального педагога.
Аналіз досліджень. Методологічні основи
підготовки спеціального педагога в сучасних умовах визначені в наукових дослідженнях багатьох
вітчизняних учених, зокрема таких, як: В. Бондар,
С. Конопляста, С. Миронова, О. Нагорна, Н. Савінова, В. Синьов, В. Тарасун, Ломічова, М. Шеремет та ін. Загальні основи педагогічної деонтології
розкрито в працях Д. Бентама, Є. Вагнера, В. Горшеньова, Л. Ліщинського, К. Левітана, П. Сорокіна та ін. Різні аспекти деонтологічної підготовки
педагога та формування його деонтологічної культури розглянуті в працях М. Васильєвої, В. Кравцова, Н. Стельмах, С. Хлєстової, Ю. Максимів,
С. Чупахіної та ін. Проте поки що залишається
недостатньо висвітленими шляхи формування
деонтологічної культури майбутнього спеціального педагога. А між тим саме деонтологічна культура значною мірою сприятиме більш комфортній
професійній адаптації спеціального педагога та
підвищенню ефективності його роботи за рахунок
усвідомлення основних принципів і норм педагогічної деонтології в контексті спеціальної педагогіки, налагодження ділових професійних стосунків у спілкуванні, створення найбільш адекватного
комунікативного та інклюзивного середовища.
Метою статті є розкриття шляхів формування
деонтологічної культури майбутнього спеціального педагога.
Виклад основного матеріалу. Деонтологія
традиційно розглядається як розділ етики, який
вивчає проблеми моралі, моральності, моральної
ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

культури. Термін уперше запропонований англійським філософом і правознавцем І. Бентамом саме
для позначення теорії моральності як науки про
мораль. Поступово межі цієї галузі звузилися до
характеристики проблеми людських обов’язків,
розглядаючи їх як певні моральні вимоги, що детермінуються етичними цінностями та ціннісними
орієнтаціями. По суті, кожна професія формує
власні деонтологічні підходи, насамперед це стосується професій, які належать до типу «людиналюдина». Найбільш розробленими в цьому
плані нині є юридична та медична деонтологія.
Педагогічна деонтологія – це розділ педагогічної науки, що містить систему принципів, норм і
вимог, яким має відповідати поведінка педагога в
умовах професійної діяльності (Середа, 2020: 12).
Термін тлумачиться сучасними науковцями в кількох значеннях: 1) як наука про професійну поведінку педагога; 2) як професійна етика, що гарантує стосунки довіри між учасниками діяльності
та спілкування. Суть поняття означає педагогічну
компетенцію, терпимість стосовно інших людей
та їхніх ідей, моральну відповідальність за прийняті в навчальній та виховній діяльності рішення
(Гончаренко, 1997: 86).
Основними принципами педагогічної деонтології, на думку Ю. Кусий, є: «гуманне ставлення
до дітей; піклування про їхнє здоров’я; надання
педагогічних послуг дітям незалежно від расової,
політичної та регіональної приналежності; повага
до честі і гідності людини (дитини); охорона дитячих таємниць, проблем; демократичний стиль
спілкування з дітьми; діалектичний взаємозв’язок
поваги та вимогливості до дитини; педагогічний
оптимізм тощо» (Кусий, 1998).
Деонтологія в спеціальній педагогіці має свої
особливості. Так, Л. Вавіна розглядає їх на рівні
етичних кодексів, запропонованих окремими
закладами освіти за кордоном, суть яких зводиться до «забезпечення права людей з особливими освітніми потребами (ООП) на гідну якість
життя, освітню й соціальну інтеграцію, адекватне
та коректне ставлення до людей з ООП, вміння
виявляти емпатію, толерантність, взаємодіяти у
професійних питаннях, реалізацію просвітницької місії щодо навчання і виховання людей з інвалідністю» (Вавіна, 2001).
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Визначаючи сутність поняття «деонтологічна
культура», ми спирались на дослідження М. Васильєвої та В. Кравцова, поділяючи думку вчених
щодо виділення як його основи деонтологічної
компетентності, як «інтегрованого особистісного
утворення, яке відображає теоретичну і практичну
готовність педагога до здійснення нормативної
професійної поведінки і є одним із необхідних
складників його професійної компетентності»
(Васильєва, 2011). Деонтологічна культура розглядається як «важлива складова методологічної
культури педагога, показник його професіоналізму, цілісне особистісно-професійне утворення,
яке формується в процесі неперервної професійної освіти як результат загальнокультурного розвитку, зумовлене вимогами професійної діяльності та усвідомленням професійного обов’язку»
(Кравцов, 2010).
Зміст деонтологічної культури спеціального
педагога окреслюється загальним змістом педагогічної етики, нормами професійної моралі та
цінностями педагогічної діяльності у вимірах
гуманістичної, особистісно орієнтованої освітньої концепції інклюзивного суспільства. Деонтологічна культура знаходить вияв у повсякденній
професійній педагогічній діяльності, відповідно
встановлених моральних норм і правил, існуючих
гуманістичних традицій організації соціокультурного простору та формування його інклюзивної
спрямованості.
Аналіз наукових досліджень із проблеми формування деонтологічної культури педагога дозволяє виділити у професійній поведінці педагога
нормативний та особистісний компоненти, які реалізуються в різних ситуаціях професійної діяльності. Нормативний компонент містить знання
норм педагогічної деонтології та вміння використовувати їх у професійній діяльності. Для загального регулювання педагогічної діяльності існує
певна диференціація моральних норм: нормизаборони, норми-рамки, норми-зразки (Середа,
2020). Відповідно, розрізняють нормативний (знання норм, дія в межах норми) і ненормативний
(незнання норм, але їх дотримання; знання норм,
але їх порушення; незнання і недотримання норм)
типи поведінки педагога. Розуміння нормативних
вимог, усвідомлення професійних норм дозволяє
педагогу більш адекватно сприймати педагогічну
дійсність, орієнтуватися в ній, виробляти мету і
завдання професійної діяльності, необхідну стратегію і тактику, свідомо регулювати власну поведінку. За допомогою норм і принципів педагог
формує ставлення до себе як до професіонала, до
інших учасників педагогічного процесу і через їх
призму оцінює всі факти педагогічної дійсності.
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Особистісний компонент зумовлюється типологічними особливостями педагога і характеризується наявністю і мірою виразності певних
професійно значущих якостей. Знання власних
типологічних особливостей допомагає педагогові
усвідомити, наскільки його особистість відповідає вибраній професії, які якості необхідно в собі
розвивати, а яких позбуватися.
Необхідність цілеспрямованого формування
деонтологічної культури майбутнього спеціального педагога як його теоретичної і практичної
готовності до забезпечення передусім ціннісного
й поведінкового аспектів професійної діяльності
вимагає забезпечення системної деонтологічної
підготовки педагогів, пошуку ефективних для
цього шляхів та умов.
Наприклад, у дослідженні С. Хлєстової виокремлені такі педагогічні умови формування
деонтологічної культури студентів: «планування
та організація соціально-виховної роботи вищих
навчальних закладів з урахуванням базових деонтологічних категорій; упровадження різноманітних інтерактивних форм соціально-виховної
роботи зі студентами вищих навчальних закладів,
спрямування комунікативної взаємодії суб’єктів
соціально-виховної роботи на формування деонтологічної культури студентів вищих навчальних
закладів» (Хлєстова, 2011: 11). Ю. Максимів та
С. Чупахіна, досліджуючи особливості становлення особистісно-професійних якостей майбутніх учителів-логопедів у процесі деонтологічної
підготовки, серед умов внутрішньої детермінації
деонтологічної компетентності майбутніх логопедів виділяють: «світоглядні установки; професійну компетентність; професійні цінності;
особистісні потреби в професійному розвитку,
саморозвитку і самореалізації» (Максимів, Чупахіна, 2018: 70). Відповідно, науковці визначають
4 етапи становлення ціннісного самовираження
майбутніх учителів-логопедів: мотиваційний, когнітивний, афективний, поведінковий.
На думку Н. Стельмах, визначення та реалізація шляхів формування деонтологічної культури
майбутнього педагога є однією з основних педагогічних умов деонтологічної підготовки. До таких
шляхів науковець цілком закономірно відносить:
«усвідомлення студентами нормативних вимог до
педагогічної професії; формування гуманістичної спрямованості майбутнього педагога; формування у майбутніх педагогів професійно значущих
потреб; засвоєння та реалізацію принципів педагогічної деонтології» (Стельмах, 2016: 151–152).
У дослідженні також визначено напрями деонтологічної підготовки майбутніх педагогів, серед
яких виділено теоретичний та практичний.
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Середа І. Шляхи формування деонтологічної культури майбутнього спеціального педагога
Поділяючи загалом погляди науковців стосовно
визначення умов та шляхів формування деонтологічної культури майбутнього педагога, під
час визначення шляхів формування деонтологічної культури майбутнього спеціального педагога
вважаємо доцільним зосередити увагу на специфіці підготовки студентів напряму 016 «Спеціальна освіта». Метою освітньо-професійної
програми «Логопедія. Спеціальна психологія»
з підготовки бакалаврів зазначеної спеціальності
в Миколаївському національному університеті
імені В. О. Сухомлинського визначено підготовку фахівців, які здатні розв’язувати складні
задачі та практичні проблеми спеціальної освіти
з метою корекції і компенсації порушень психофізичного розвитку осіб з особливими освітніми
потребами різних вікових груп. Програма передбачає глибоке переосмислення наявних теоретичних знань і нових знань професійної практики та
застосування теорій і методів спеціальної педагогіки і психології, логопедії під час практичної
діяльності, яка натепер характеризується невизначеністю педагогічних умов організації освітнього,
корекційно-розвивального процесу в умовах
реформування спеціальної і впровадження інклюзивної освіти. Особливістю ОП є організація процесу навчання здобувачів вищої освіти з позиції
системного, компетентнісного, студентоцентрованого, індивідуально зорієнтованого підходів до
роботи з дітьми з особливими освітніми потребами завдяки поєднанню блоку педагогічних і
психологічних дисциплін, що ґрунтуються на наукових і практичних досягненнях у сфері логопедії,
спеціальної педагогіки і психології та орієнтація
на подальшу професійну діяльність. Окрім того,
особливість програми полягає в її спрямованості
на практичну підготовку здобувачів вищої освіти
до вирішення прикладних завдань спеціальної
освіти та передбачає проходження трьох видів
практики й практичної волонтерської діяльності.
Серед освітніх компонентів програми в контексті зазначеної проблеми слід виокремити
навчальну дисципліну «Педагогічна деонтологія, риторика, культура мовлення корекційного
педагога, яка інтегрує морально-ціннісні та нормативно-поведінкові аспекти професійної діяльності спеціального педагога, формуючи основи
його деонтологічної культури. Курс спрямований
на комплексне формування морально-етичної,
комунікативно-педагогічної,
міжособистісної
взаємодії, функціонально-поведінкової компетенцій майбутнього спеціального педагога. Його
мета полягає у формуванні в майбутніх педагогів
моральних цінностей педагогічної професії як
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основи професійно-педагогічної культури; розширенні знань про спілкування, його форми, види
і структуру, про порушення, труднощі і бар’єри
міжособистісного професійного спілкування;
засвоєнні шляхів формування деонтологічної
культури спеціального педагога. Програма курсу
передбачає розкриття соціальної та виховної значущості дотримання норм педагогічної етики у
професійній діяльності; ознайомлення з принципами, нормами і правилами професійно-педагогічної поведінки; розкриття особливостей етичної
поведінки в розв’язанні складних педагогічних
ситуацій у корекційно-виховному процесі; аналіз
різних способів попередження порушень та подолання бар’єрів професійно-педагогічного спілкування; опанування основних аспектів культури
професійного спілкування; формування практичних умінь та навичок підготовки та здійснення
індивідуальної бесіди та публічного виступу з
метою корекційно-педагогічного впливу.
Формування деонтологічної культури майбутнього спеціального педагога передбачає насамперед не лише ознайомлення, але й особистісно-ціннісне сприйняття основних категорій та цінностей
педагогічної деонтології шляхом їх осмислення,
аналізу, визначення найбільш суттєвих та актуальних для сучасного корекційно-педагогічного
процесу аспектів. Не менш важливим є розуміння
власної мотивації вибору професії спеціального
педагога та її подальший розвиток, бачення й
усвідомлення перспектив і труднощів майбутньої професії. З цією метою під час практичних,
лабораторних занять і самостійної роботи студентам пропонуються різні види вправ і завдань,
творчі, інтерактивні та тренінгові форми роботи.
Зокрема, підбір і аналіз відомих афоризмів, які
актуалізують проблему моральних вимог до
діяльності (обов’язку, відповідальності) педагога;
складання професійних заповідей і антизаповідей
спеціального педагога і творче їх представлення;
підготовка мотиваційної промови: «Вчись відповідально, дотримуючись принципів академічної доброчесності!»; розробка власного варіанту
етичного кодексу корекційного педагога тощо.
Наступним зі шляхів формування деонтологічної культури є набуття вмінь аналізувати складні в
контексті педагогічної деонтології ситуації, ідентифікувати різні типи педагогічного впливу, педагогічні й непедагогічні стилі спілкування, розпізнавати зразки тактовної і нетактовної поведінки
педагога тощо. Для цього в курсі пропонуються,
наприклад, такі види завдань: сформулювати
основні принципи педагогічного такту, підготувавши презентацію з відповідними прикладами
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та ілюстраціями; розробити поради щодо формування педагогічного такту; визначити особисті
пріоритетні стратегії поведінки в конфлікті на
основі самодіагностики (тест К. Томаса «Стратегії поведінки в конфлікті») й проаналізувати їхню
ефективність; вибрати та проаналізувати гостру
конфліктну ситуацію з точки зору педагогічної
деонтології; навести приклади поведінки педагогів у конфліктних ситуаціях, проаналізувати
шляхи виходу з них з точки зору їх доцільності та
етичної спрямованості та ін.
У формуванні деонтологічної культури майбутніх спеціальних педагогів, передусім логопедів, вагому роль відіграють культура спілкування,
культура мовлення, навички ораторської майстерності. З огляду на це в структурі курсу передбачені
різні види завдань, що актуалізують відповідні
знання, вміння і навички. Наприклад, створення
і творчий захист фото-колажів (малюнків) «Спілкування і мовлення як професійні інструменти
корекційного педагога»; аналіз вербальних і
невербальних засобів спілкування в різних ситуаціях майбутньої професійної діяльності; визначення і представлення основних видів слухання
та психологічного впливу; розроблення буклету
«Правила ділового етикету для педагога»; обґрунтування основних характеристик культури мовлення і визначення шляхів формування культури
та техніки мовлення; аналіз різних риторичних та
ораторських прийомів; складання міні-пам’ятки
«Підготовка оратора до виступу»; підготовка
педагогічної промови морально-етичного змісту
з урахуванням основних деонтологічних норм і
правил риторики та культури мовлення.
Звичайно, формування деонтологічної культури майбутнього педагога – складний і тривалий шлях, який забезпечується поєднанням різ-

них навчальних дисциплін, видів практик, форм
виховної роботи, залученням студентів до активної волонтерської діяльності з дітьми з особливими освітніми потребами.
Висновки. Отже, ґрунтуючись на результатах
проведеного дослідження, серед шляхів, які забезпечують основу формування деонтологічної культури майбутнього спеціального педагога, можемо
визначити такі: особистісно-ціннісне сприйняття
основних категорій і норм педагогічної деонтології в контексті сучасного корекційно-педагогічного процесу; розуміння власної професійної
мотивації та усвідомлення перспектив і труднощів майбутньої професії; набуття деонтологічних умінь та навичок (аналіз, проектування та
відтворення принципів деонтології, типів корекційно-педагогічного впливу, стилів спілкування
та розв’язання конфліктів, проявів педагогічного
такту тощо); розвиток культури спілкування, мовлення та ораторської майстерності; комплексне
поєднання теоретичної і практичної підготовки,
актуалізація деонтологічних цінностей засобами
виховної роботи та волонтерської діяльності.
Таким чином, деонтологічна культура майбутнього спеціального педагога передбачає використання студентами всього комплексу методів, прийомів і засобів корекційно-педагогічного впливу
в контексті гуманістичних цінностей і моральноетичних норм. Деонтологічна культура майбутнього спеціального педагога – це комплекс соціально-педагогічних компетенцій, який забезпечує
усвідомлену та відповідальну участь у процесі
педагогічної взаємодії відповідно норм педагогічної деонтології. Проведене дослідження не
вичерпує всіх аспектів проблеми, яка, безперечно,
потребує подальшого вивчення в теоретичному і
прикладному аспектах.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Український дефектологічний словник / Л. В. Вавіна. Київ, 2001. С. 132.
2. Васильєва М. П. Деонтологічний компонент підготовки сучасного педагога в умовах вищого навчального
закладу. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. 2011. № 2. С. 168–177.
3. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник. Київ, 1997. 376 с.
4. Колишкін О. В. Педагогічна деонтологія вчителя-дефектолога. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні
технології. 2014. № 4. С. 429–437.
5. Кравцов В. Деонтологічна культура як складова методологічної культури майбутнього вчителя. Наукові
записки. Серія : «Педагогічні науки». 2010. Вип. 101. С. 21–30.
6. Кусий Ю. О. Педагогічна деонтологія. Шкільний світ. 1998. № 21. С. 12–18.
7. Максимів Ю., Чупаха С. Особливості становлення особистісно-професійних якостей майбутніх учителівлогопедів. Освітній простір України. 2018. № 13. С. 66–76.
8. Середа І. В. Педагогічна деонтологія, риторика та культура мовлення : навчально-методичний посібник.
Миколаїв, 2020. 184 с.
9. Стельмах Н. В. Шляхи формування деонтологічної культури майбутнього педагога. Інноваційна педагогіка.
2019. Випуск 17. Т. 1. С. 149–153.
10. Хлєстова С. С. Формування деонтологічної культури студентів вищих навчальних закладів у процесі
соціально-виховної роботи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 «Теорія і методика виховання». Київ, 2011. 22 с.

202

Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 47, том 4, 2022

Середа І. Шляхи формування деонтологічної культури майбутнього спеціального педагога
REFERENCES
1. Vavina L. V. ta in. Ukrainskyi defektolohichnyi slovnyk [Ukrainian defectological dictionary]. Kyiv, 2001. S. 132
[in Ukrainian]
2. Vasylieva M. P. Deontolohichnyi komponent pidhotovky suchasnoho pedahoha v umovakh vyshchoho navchalnoho
zakladu [Deontological component of modern teacher training in a higher education institution]. Visnyk Dnipropetrovskoho
universytetu imeni Alfreda Nobelia. 2011. № 2. S. 168–177 [in Ukrainian]
3. Honcharenko S.U. Ukrainskyi pedahohichnyi slovnyk [Ukrainian pedagogical dictionary]. Kyiv, 1997. 376 s.
[in Ukrainian]
4. Kolyshkin O. V. Pedahohichna deontolohiia vchytelia-defektoloha [Pedagogical deontology of a teacher-defectologist].
Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii. 2014. № 4. S. 429–437 [in Ukrainian]
5. Kravtsov V. Deontolohichna kultura yak skladova metodolohichnoi kultury maibutnoho vchytelia [Deontological
culture as a component of the methodological culture of the future teacher]. Naukovi zapysky. Seriia: Pedahohichni nauky.
2010. Vyp. 101. S. 21–30 [in Ukrainian]
6. Kusyi Yu. O. Pedahohichna deontolohiia [Pedagogical deontology]. Shkilnyi svit. 1998. № 21. S. 12–18 [in Ukrainian]
7. Maksymiv Yu., Chupakha S. Osoblyvosti stanovlennia osobystisno-profesiinykh yakostei maibutnikh uchytelivlohopediv [Features of formation of personal and professional qualities of future teachers-speech therapists]. Osvitnii prostir
Ukrainy. 2018. № 13. S. 66-76 [in Ukrainian]
8. Sereda I. V. Pedahohichna deontolohiia, rytoryka ta kultura movlennia [Pedagogical deontology, rhetoric and culture
of speech]: Navchalno-metodychnyi posibnyk. Mykolaiv, 2020. 184 s. [in Ukrainian]
9. Stelmakh N. V. Shliakhy formuvannia deontolohichnoi kultury maibutnoho pedahoha [Ways of formation of
deontological culture of the future teacher] . Innovatsiina pedahohika. 2019. Vypusk 17. T. 1. S. 149–153 [in Ukrainian]
10. Khliestova S. S. Formuvannia deontolohichnoi kultury studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv u protsesi
sotsialno-vykhovnoi roboty [Formation of deontological culture of students of higher educational institutions in the process
of social and educational work]: avtoref. dys. ... kand. ped. nauk : 13.00.07 «Teoriia i metodyka vykhovannia». Kyiv, 2011.
22 s. [in Ukrainian]

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

203

Педагогiка
УДК 372.46
DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863/47-4-34

Тетяна СЛОБОДЯНЮК,

orcid.org/0000-0002-1895-0501
кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри культури і соціально-гуманітарних дисциплін
Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури
(Київ, Україна) tatiana177@ukr.net

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ЗНАНЬ НА ОСНОВІ МОВЛЕННЄВО-МИСЛЕННЄВОГО
РІВНЯ ВІДПОВІДЕЙ СТУДЕНТІВ З ОСНОВ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ
Стаття присвячена проблемі впровадження інноваційних підходів до оцінювання якості знань студентів на
основі референції їхніх змістових відповідей з основ педагогіки і психології. Сучасний розвиток системи освіти
вимагає від педагогічної науки й практики впровадження нових інноваційних технологій і методів навчання.
Педагогічна інноватика полягає в оновленні педагогічного процесу, внесенні нових ідей у традиційну систему
вищої школи. Мовлення є важливим фактором визначення рівня психічного розвитку особистості. Впроваджувати ідеї особистісно-орієнтованої освіти, оригінально вирішувати актуальні навчально-виховні проблеми,
вимагає особливої організації практичної та мисленнєвої діяльності студентів. Термін «мовленнєво-мисленнєва
взаємодія» розглядається як структурно-функціональна організація свідомості, що зумовлює взаємні переходи
між сенсорним, перцептивним і мовленнєво-мисленнєвим рівнями. Мовленнєву діяльність забезпечують різні
механізми (нейрофізіологічні, психологічні, опрацювання інформації, формування картини світу, пам’яті, сприйняття, мислення тощо). Вирішення конкретних навчально-педагогічних проблем, наукових дискусій, систематизації дидактичного матеріалу, моделювання психічних процесів сприятиме усвідомленому й творчому опануванню психології мовлення. Послідовне впровадження в практику прийомів, способів педагогічних дій спрямованих
набути практичних навичок усвідомленої вербальної і невербальної поведінки, що реалізуватимуться в подальшій професійній діяльності. Теорія референції дає змогу використати розширений підхід до визначеності категорії таких понять, як якість знань і включити до неї порівняльні контексти. Автор обґрунтувала важливість
використання мовленнєво-мисленнєвого аналізу відповідей студентів, для такого узагальнення стала концепція
з оцінювання (контролю) навчальних досягнень студентів мистецького напряму, яка доповнює один з аспектів
теорії референції. На цій основі може бути створена загальна типологія референції у комунікативному акті
перевірки знань із урахуванням мовленнєво-мисленнєвої взаємодії учасників комунікації.
Ключові слова: мовлення, мислення, пізнавальні процеси, висловлювання, мовленнєво-мисленнєва діяльність,
сприймання, пам’ять.
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QUALITY CONTROL OF KNOWLEDGE BASED
ON THE SPEECH-THINKING LEVEL OF STUDENTS’ ANSWERS
ON THE BASICS OF PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY
The article is devoted to the problem of introducing innovative approaches to assessing the quality of students’
knowledge based on the reference of their semantic answers on the basics of pedagogy and psychology. Modern
development of the education system requires pedagogical science and practice to introduce new innovative technologies
and teaching methods. Pedagogical innovation consists in updating the pedagogical process, introducing new ideas
into the traditional system of higher education. Speech is an important factor in determining the level of mental
development of the individual. Implementing the ideas of personality-oriented education, original solutions to current
educational problems, requires a special organization of practical and mental activities of students. The term “speechthought interaction” is considered as a structural-functional organization of consciousness, which determines the mutual
transitions between sensory, perceptual and speech-thought levels. Speech activity is provided by various mechanisms
(neurophysiological, psychological, information processing, formation of the picture of the world, memory, perception,
thinking, etc.). Solving specific educational and pedagogical problems, scientific discussions, systematization of didactic
material, modeling of mental processes will contribute to the conscious and creative mastery of the psychology of speech.
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Consistent introduction into practice of techniques, methods of pedagogical actions aimed at acquiring practical skills
of conscious verbal and nonverbal behavior, which will be implemented in further professional activities. The theory of
reference allows to use the extended approach to definition of a category of such concepts, as quality of knowledge and to
include in it comparative contexts. The author substantiated the importance of using speech-thinking analysis of students’
answers, for such a generalization was the concept of evaluation (control) of academic achievement of students of art,
which complements one aspect of the theory of reference. On this basis, a general typology of reference can be created
in the communicative act of testing knowledge, taking into account the speech-thinking interaction of communication
participants.
Key words: speech, thinking, cognitive processes, utterances, speech-thinking activity, perception, memory.

Постановка проблеми. Звернення до референції висловлювання, як продукту психічної
мовленнєво-мисленнєвої діяльності обумовлює
необхідність враховувати одну з основних функцій комунікації – функцію моделювання власної
відповіді та оціночного визначення рівнів висловлювань студентів. Впровадження терміну «референція» дозволяє застосовувати певні мовленнєві
показники визначення критеріїв якості знань
студентів. Мовленнєві явища потребують міжгалузевих (гуманітарних, природничих, психофізичних тощо) досліджень, інтеграції концепцій і
різних інтерпретацій спеціалізованих наукових
досліджень. Індивідуальна свідомість людини
завдяки мові і мовленню збагачується суспільним
та загально-освітнім досвідом, з одного боку, а
з іншого – її особисті знання завдяки мовленню
стають надбанням інших людей. Мислення, як
частина пізнавальних (когнітивних) процесів,
пов’язане з мовленням, разом з якими воно розвивається й бере участь у пізнанні людиною світу.
Кредитно-модульна система оцінювання передбачає вимірювання рівня знань студентів у просторі
навчального часу, а стандартна система оцінює
знання та вміння в ситуації традиційних форм
організації навчання та складу академічної групи.
Таким чином, мовлення як за формою, так і за
змістом є індикатором рівня освіченості та компетентності, а отже, успішності у професії.
Аналіз досліджень. На основі концепції
Л. С. Виготського про фазову структуру мовлення, його послідовники та представники психолінгвістичної школи О. Р. Лурія, О. М. Леонтьєв, М. І. Жинкін, Т. В. Ахутіна розширили цю
позицію. Вони вважають, що структура мовлення
охоплює такі основні послідовні етапи: мотив,
інтенція, внутрішнє програмування та реалізація. Мовленнєва ситуація або обставини, що
спонукають людину до мовленнєвої дії, визначають рівні мовленнєвого спілкування. Прикладом
мовленнєвих ситуацій можуть слугувати необхідність відповісти на запитання, зробити доповідь
про результати роботи, підготувати презентацію,
написати листа, поспілкуватися. Мовлення поряд
із предметною діяльністю є основою для побуISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

дови всіх вищих форм довільної свідомої діяльності, переводячи психічні процеси на вищий
рівень і забезпечуючи найскладніші форми переробки інформації та організації довільної, свідомої дії. О. Р. Лурія і Є. Г. Семерницька пов’язують
із домінантною (лівою) півкулею не тільки сам
факт існування мовленнєвої діяльності, але й той
рівень організації психічних процесів, який генетично пов’язаний із оволодінням мовою та переходом до форм поведінки, опосередкованих мовленням. Висловлювання завжди опирається на
аналогії до подібних ситуацій у минулому, рівня
освіченості, природної кмітливості.
Нові психофізіологічні, нейрофізіологічні,
нейропсихологічні та нейролінгвістичні досліди
з мовленнєво-мисленнєвого аналізу мовлення за
своєю природою є насамперед нейропсихофізіологічним проявом. На цьому формується зміст мовлення, визначаються обсяги висловлювання, його
план, композиція, обираються факти, аргументи
тощо. Зміст висловлювання має бути впорядкованим і підготовленим до вираження мовним кодом.
Завершується ця підготовка створенням внутрішнього (мисленнєвого) плану (внутрішнього
програмування) висловлювання, що може мати
різний ступінь узагальнення або конкретності.
Ю. М. Лотманом були виявлені певні процеси спілкування між аудиторією та культурною
традицією (текст виконує функцію колективної
культурної пам’яті, архетипної парадигми); зосереджує увагу не на часовій структурі оповіді в
художньому тексті, а на структурі просторовій.
Ця просторова модель знайшла широке використання. «У нормальному людському спілкуванні
і навіть більше, в нормальному функціонуванні
мови закладено припущення про вихідну неідентичність того, хто говорить, і того, хто слухає»
(Лотман, 2000: 15).
Оскільки мовлення є і засобом, і формою спілкування, воно безпосередньо пов’язане з психічними властивостями і станами особистості –
прояв почуттів: настрої, афекти, ейфорія, тривога,
фрустрація та ін.; вияв уваги: зосередженість,
неуважність; вияв волі, рішучість, розгубленість,
зібраність; вияв мислення: сумнів, впевненість;
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вияв уяви: мрії та ін. Такі вияви є відносно статичними моментами у психіці індивіда й безпосередньо по-різному виражаються в мовленні.
Психічні властивості як стійкі вияви психіки, їх
закріпленість і повторність у структурі особистості (наміри, мотиви, цілі, характер, темперамент, здібності, знання, свідомість тощо) відображаються в мовленні і впливають на нього.
Отже, всі ці психічні явища безпосередньо
пов’язані з мовленням, обумовлюють його перебіг і становлення. «Більше того, і саме мовлення з
повним правом можна назвати психічною властивістю людини, в якій, безпосередньо, відображаються її психічні стани» ( Виготський, 1978: 42).
Мета статті – дослідження мовленнєво-мисленнєвої діяльності як наукової галузі пізнання.
Одним із значущих відношень в аспекті мовного
семіозису є референція, що позначає рівні пізнавальної сфери студентів.
Виклад основного матеріалу. Вивчення
потреб у навчанні та розвитку майбутніх фахівців
є одним із ключових факторів, що впливають на
реалізацію успішної навчальної діяльності, є орієнтирами для інвестування ресурсів і мотивують
на досягнення визначених цілей у професійному
становленні. Викладач вищої школи має застосувати такі референції, які б відрізнялись широким спектром різноманітних методів аналізу й
оцінювання якості навчальної діяльності студентів, залежно від рівня дидактичної мети, змісту
навчального матеріалу, рівня підготовленості та
підготовки студентів. У педагогічній діяльності
вищої школи широко використовується термін
«контроль за навчальною діяльністю».
Референційність (англ. – referentiality) – придатність, спроможність до референції, а референція
(англ. – reference) – віднесеність слова до об’єкта
дійсності (референта). Після завершення внутрішнього програмування висловлювання відбувається його матеріалізація – перехід від внутрішнього мовлення до зовнішнього. Здійснюється
звукове або графічне оформлення висловлювання.
Можливість такої операції під час семінарського
заняття дозволить викладачу уточнити, збагатити
теоретичні знання студентів мистецького напряму
та навчити їх вибудовувати відповідь стосовно
їхньої пізнавальної сфери. Мова як знакова система, служить засобом вираження думок, засобом
спілкування між людьми, засобом передачі думок,
знання, взаємодії мислення й мовлення в контексті цілісної мовленнєво-мисленнєвої інформації
від людини до людини.
Слово «референція» (лат. – називати, позначати) означає процес встановлення відношення
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між предметом і його назвою. Для референції
використовують такі способи (вказівки, назви,
позначення) окремого предмета з метою виділення його з певного класу.
Теорія референції ставить питання визначення
локалізації референта, змістовністю відповідаючого, його висловлювання, зокрема, структури
висловлювань, їхня відповідність взаємодії мислення та мовлення в контексті цілісної мовленнєво-мисленнєвої активності та мовленнєвої взаємодії між партнерами на рівні діагностичного,
інформаційно-смислового та корекційно-розвивального компонентів.
Досягнення такої мети, яка передбачає чітке
висловлювання певної думки спираючись на конкретні висловлювання науковців, авторів підручників передбачає вирішення таких завдань: розробити типологію референційних відношень у
комунікативному акті для взаємодії мислення й
мовлення в контексті цілісної мовленнєво-мисленнєвої діяльності; виробити критерії виділення
висловлювань із урахуванням їхньої референції,
відповідно до теми обговорення; описати структуру референції висловлювань; виявлення засобів,
що беруть участь у формуванні структури розуміння певного поняття, наприклад, референції цих
висловлювань у французьких, англійських та українських авторів науково-педагогічних досліджень;
визначити перелік інваріантних сполучень смислових значень мовних засобів, що беруть участь
у формуванні структури референції висловлювань.
Питання оцінювання результатів навчальної
діяльності студентів мистецького напряму було
і залишається доволі складним. Певну допомогу
в його розв’язанні може надати усвідомлення
взаємопов’язаних понять «критерії оцінки» і
«норми оцінки».
Критерії оцінки – це ті параметри, відповідно
до яких педагог оцінює навчальну діяльність пізнавальної сфери студентів.
Норми оцінки – це показники, на які опирається викладач при виставленні оцінки.
Оцінкою успішності студентів мистецького
напряму ми називаємо систему показників, які
відображають їхні об’єктивні знання та вміння.
Оцінку можна розглядати, як визначення ступеня засвоєння знань, умінь та навичок відповідно до вимог, що визначаються навчальними
програмами. Оцінка включає бал, тобто цифрову
або іншу символічну форму вираження та фіксації оцінювання успішності, оцінні судження –
коротку характеристику результатів учіння, їхніх
позитивних моментів та недоліків, емоційне ставлення. Бальна система оцінювання має багату
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історію. У Києво-Могилянській академії була
певним чином відпрацьована система оцінювання
навчальної діяльності та здібностей студентів.
Оцінки були такими: «весьма прилежен»,
«весьма понятен и надежный», «добронадежный»,
«хорош», «зело доброго ученія», «очень добр»,
«добр, рачителен», «весьма средствен», «нижесредствен», «ниже средствен, плох», «преизрядного
успеха», «весьма умеренного успеха», «малого
успеха», «понятен, но неприлежен», «понятен, но
ленив», «прилежен, но тупого понятия», «понятен,
но весьма нерадив», «не худо успевает», «не худ»,
«не совсем худ», «малого успеха», «непонятен», «не
совсем туп», «туп и непонятен», «туп», «очень туп».
Таке оцінювання водночас було психологічною
характеристикою рівня навчальних можливостей
і індивідуальних розумових здібностей студента
для будь-якої діяльності. Пізніше у школах мали
місце різні підходи до оцінювання навчальної
діяльності учнів. Так, наприклад, відповідно до
статуту міністерства освіти 1804 р. вводилась система оцінювання успіхів учнів кульками. Із кожної
дисципліни директор визначав певне число кульок
для з’ясування рівня знань учнів. Найвищий
рівень успішності визначався 90 кульками. За статутом 1818 р. рівень знань оцінювався за чотирибальною цифровою системою («4», «3», «2», «1»).
Наприкінці XIX – на початку XX ст. у дипломах та атестатах оцінки позначалися словами
«відмінно», «вельми добре», «добре», «досить
добре», «посередньо», «слабо». Поширювалась
також п’ятибальна, семибальна шкала оцінок.
Наприклад, семибальна: 7 – «відмінно», 6 –
«вельми добре», 5 – «дуже добре», 4 – «добре»,
3 – «досить добре», 2 – «посередньо», 1 – «слабо».
У 1918 р. постановою Наркому освіти була
відмінена бальна система для оцінювання знань
учнів. Відповіді оцінювалися словами «задовільно» і «незадовільно». Переведення учнів із
класу в клас відбувалося на основі успіхів учнів та
відгуків педагогічної ради. У 1935 р. повернулися
до п’ятибальної словесної оцінки знань учнів:
«відмінно», «добре», «посередньо», «погано»,
«дуже погано». На початку 1944/45 навчального
року словесна система була замінена цифровою
(«5», «4», «3», «2», «1»).
У 1993 р. діапазон оцінювання успішності
звузили до чотирибального («5», «4», «3», «2»).
Критерієм оцінювання умінь та навичок, які
мають відповідати цілям і завданням навчання,
обрана величина, що є визначником якості
навчальної діяльності. З вересня 2000 р. в школах України запроваджена 12-бальна шкала
оцінювання навчальних досягнень у системі
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загальної середньої освіти України. У методичному листі Міністерства освіти і науки України
обґрунтовано запровадження 12-бальної шкали
оцінювання навчальних досягнень учнів: «Визначення рівня навчального прогресу учнів є особливо важливим з огляду на те, що навчальна
діяльність урешті-решт повинна не просто дати
людині суму знань, умінь чи навичок, а сформувати рівень компетенції». Поняття компетенції
не зводиться до знань або навичок, а належить
до сфери вмінь. Отож, компетенція трактується
як загальна здатність, що базується на знаннях,
досвіді, цінностях, нахилах, набутих завдяки
навчанню. Вони необхідні для означення критеріїв оцінювання навчальної діяльності студентів,
тобто певні референції (Слободянюк, 2015: 271).
Конкретно можна вказати на такі вимоги:
глибина розуміння знань, їхня повнота, вміння
студента мистецького напряму самостійно мислити; розуміння важливості отриманих знань для
сформованості наукового світогляду; готовність
студента до застосування набутих знань; рівень
сформованості професійних умінь і навичок, систематизації наукових знань, рівень інтелектуального розвитку та готовність студента здійснювати
трансляцію набутих знань.
Для виявлення структури референції використані елементи компонентного аналізу, що надав
можливість визначити засоби, які беруть участь
у формуванні структури референції у взаємодії
мислення та мовлення в контексті аналізу цілісної
мовленнєво-мисленнєвої системи висловлювань.
Застосований метод як різновид методу моделювання дозволив формалізувати структуру референції висловлювань у відповідях студентів мистецького напряму, коли представлено розширений
підхід до виділення категорії з позицій референції
висловлювання (Слободянюк, 2015: 274).
Діагностичний (попередній) контроль спрямовувався на визначення рівня освітньої компетентності студентів мистецького напряму з певної
проблематики та рівня їхньої взаємодії мислення
й мовлення в контексті цілісної мовленнєво-мисленнєвої активності. Напередодні вивчення теми,
засвоєння якої ґрунтувалося на раніше вивченому
матеріалі, викладач з’ясовував рівень розуміння
опорних знань, актуалізував їх.
Поточний контроль передбачав перевірку
якості засвоєння знань у процесі вивчення конкретних тем.
Повторний контроль був спрямований на створення умов для формування умінь і навичок.
Розуміння навчального мовлення – когнітивна
операція осмислення та засвоєння інформацій-
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ного масиву або тексту на підставі сприйняття
семантичного змісту висловлювань, їх мисленнєвого опрацювання із залученням імпліцитного
плану тексту, процедур пам’яті, тобто власного
тезауруса (словника) та знань і норм комунікації,
притаманних певній культурі. Воно реалізується у
взаємодії усвідомленого й неусвідомленого, вербалізованого і того, що не підлягає вербалізації.
Розуміння має два рівні – мовний та змістовий, які
неможливі один без одного. Повного розуміння
досягти важко.
Якість розуміння (інтерпретації) повідомлення
залежить від контексту – сукупності умов, за яких
здійснюється комунікація. Тут ми спиралися на
позицію, яку визначив К. Д. Ушинський: хороші
дидакти те й роблять, що без кінця повторюють
і лише кожен раз додають щось нове. Повторна
перевірка якнайкраще сприяє переведенню знань
з короткотермінової до довготривалої пам’яті.
Тематичний контроль пов’язаний з перевіркою
рівня знань, умінь та навичок в обсязі модуля,
теми конкретної навчальної дисципліни. Періодичний контроль передбачає встановити, яким
обсягом знань студенти володіють стосовно вимог
навчальної програми.
Підсумковий контроль має своїм завданням
з’ясувати рівень засвоєння студентами навчального матеріалу в кінці семестру або після завершення вивчення дисципліни. Він проводиться, як
правило, у формі заліків, екзаменів.
В історії розвитку вищої школи виокремилися
такі основні методи аналізу й оцінювання знань,
умінь та навичок: усна, письмова, графічна, практична, тестова перевірка. Дещо умовно до методів
перевірки або референцій можна віднести спостереження.
Усна перевірка займає значне місце у вищих
навчальних закладах. Техніка усної перевірки
полягає в тому, що педагог ставить перед студентами запитання і вони мають дати на них відповіді, використовуючи у взаємодії мислення та
мовлення в контексті цілісної мовленнєво-мисленнєвої діяльності. Цей метод сприяє розвитку в
студентів мистецького напряму уміння мислити,
висловлювати думки в логічній послідовності,
розвивати культуру усного мовлення, а від викладача майстерності: уміння професійно та доцільно
формулювати запитання, спонукати студентів до
активного мислення, слухати та аналізувати інші
відповіді, об’єктивно оцінювати їх.
Письмова перевірка більш ефективна, оскільки
протягом певного часу можна одночасно перевірити рівень володіння знань, умінь та навичок
усіх студентів академічної групи. Це сприяє під-
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вищенню якості самостійної пізнавальної діяльності студентів, формуванню культури писемного
мовлення, ефективності використання навчального часу. Теми до кожного змістового модуля
включають багатоваріантні завдання для неупередженого оцінювання результатів праці студентів. Тривалість такої роботи може бути різною
(15–30 хвилин). Усі роботи викладач має ретельно
перевіряти й об’єктивно оцінювати.
Графічна перевірка спрямована на виявлення умінь і навичок студентів у процесі виконання ними різних видів графічних робіт: побудова таблиць, схем, графіків, діаграм тощо. Така
робота сприяє розвитку в студентів просторового
мислення, оволодінню методами систематизації,
узагальнення, моделювання опорних схем тощо.
Виконання при цьому модульно-розвивальних
завдань і побудова логічно-образних схем забезпечує використання всіх цих складових.
Практична перевірка пов’язана із залученням
студентів до конкретної практичної діяльності,
коли перевіряються вміння застосовувати знання на практиці, уміння й навички. Така перевірка випливає із сутності процесу референції,
у якому практика відіграє спонукальну і контролюючу роль. Здійснюючи практичну перевірку,
ми ретельно підходили до підготовки завдань, які
спонукають студентів до застосування у взаємодії
мислення та мовлення в контексті цілісної мовленнєво-мисленнєвої системи знань. Визначаючи
навчальні завдання для теоретичної або практичної перевірки, розуміємо важливість забезпечення
критеріїв їхнього оцінювання.
Тестова перевірка полягає в тому, що студентам у певному дидактичному блоці визначають
конкретні завдання (запитання), на які були надані
альтернативні відповіді. Завдання були визначені
в такий спосіб, щоб студент мав час і змогу аргументувати свій вибір відповіді.
Звернення до референції висловлювання, як
продукту мовленнєво-мисленнєвої діяльності,
що обумовлює необхідність враховувати одну з
основних функцій комунікації – функцію моделювання та аналіз (дослідити висловлювання)–
моделююча система. Поняття-модель вписується
в мовний семіозис та протиставляється знаку як
варіант взаємодії мислення й мовлення в контексті цілісної мовленнєво-мисленнєвої роботи.
Системне мислення – це процес оперування системними поняттями, які відображають
взаємозв’язок об’єктів (предметів думки) між
собою. Основні системні поняття: «система», «елемент», «структура», «організація», «цілісність»,
«частина», «взаємозв’язок». Об’єктивною основою
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Слободянюк Т. Контроль якості знань на основі мовленнєво-мисленнєвого рівня відповідей студентів...
розвитку системного мислення є факт існування
наукових об’єктів, які виступають перед пізнавальним суб’єктом як різноманітні об’єкти навчальнометодичного комплексу взаємопов’язані між собою
і впливають на їх розуміння. Структурно внутрішній взаємозв’язок між навчальними елементами за
типом координації створює систему знань, як упорядковану цілісність. Це певним чином забезпечує
інтеграцію міжпредметних зв’язків у навчальнометодичному матеріалі.
Вміння висловлювати думки тісно пов’язане з
міркуванням, а це розумовий процес, у ході якого
на основі вже наявних, відомих знань отримують
нове знання. Міркування тлумачимо як зіставлення думок, пов’язування їх задля відповідних
висновків. Уже в ранній історичний період (Академія Платона) були написані трактати про те, як
ефективно вести диспути (промови, дебати, дискусії). У центрі уваги стояло питання про сутність, види та якість виголошення промов. Важливого значення надавали психології мислення та
вмінню логічно будувати думку й ораторському
аспекту промови (якими засобами слід впливати
на аудиторію). Зверталась увага на логічну переконливість промов та необхідність дотримання
правил логіки. Розрізняли шість видів промов:
промова про себе; красива промова, що дає насолоду (художнє слово); промови під час диспутів,
коли наявні протилежні погляди з приводу певної
тези; «нерозумна промова», у якій викладається
хибне вчення; правильна промова, яка узгоджується з істинним ученням і ставить за мету донести до слухачів істинне знання. Вважалося, що
промову прикрашає досконале знання предмету
і тверджень у якійсь галузі знань, досконалість
зовнішньої форми.
У педагогічній науці залишається проблемність розробки типології референційних відношень між учасниками спілкування
в комунікативному акті: викладач-студент; студент-викладач-студент та структури референції
висловлювань у зіставленні з висловлюваннями
інших осіб виступаючих в науковому діалозі.
З урахуванням мовленнєво-мисленнєвої взаємодії комунікаторів виділено типи власне референтних відношень між учасниками мовленнєвого
процесу: референтне, метареферентне, з сприймаючим або комунікантами. У висловлюваннях,
що мають різні смислові значення, передбачають
можливість співвіднесення пов’язаних із концептуальною системою суб’єкта мовлення (суб’єкта
думки) та міжсистемних (порівняльних) параметрів ввести обмеження в роботі та розглядати
тільки референтно вжиті висловлювання.
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Як приклад, наведемо варіант використання
модульно-рейтингової системи в процесі викладання практичного курсу. Весь курс (1-2-3
навчальний кредит) розподілений на модулі.
Навчання передбачає активну участь на практичних заняттях, виконання завдань, вправ, творчі
розробки, написання рефератів, доповідей, повідомлень; складання проектів, модульно-логічних
завдань, систему самостійних робіт. Для забезпечення ефективності навчально-виховного процесу значну роль відіграють навчальні завдання
та художнє оформлення презентацій, як засіб
активізації мистецької спеціалізації студентів.
Адже сучасному фахівцеві мистецького напряму
необхідні вміння самостійно орієнтуватись у
швидкому потоці інформації, творчо підходити
до вивчення і засвоєння нових перспектив науки і
техніки, мати організаторські здібності та високий
рівень загальної культури. Таким чином, референції під час визначення якості знань студентів мистецького напряму виявляються у побудові їхнього
висловлювання, яке формується у вигляді певної
моделі відповідей: типи та структура референції
(теоретичне обґрунтування) виступає продукуванням висловлювань, що можуть свідчити про якість
знань і розглядається з погляду моделюючої функції мови. У процесі вивчення предметів гуманітарного циклу використовуються навчально-рольові
ігри, що проходять у вигляді копіювання наукових,
культурних, соціальних подій (конкурс знавців,
засідання круглого столу, наукова промова, конференція і тому подібного) та предметно-змістових
моделей (наприклад, ігри-представлення, презентація творчих надбань певного автора, персоналій використовуючи різноманітні його наукові
здобутки; складання промов від його імені тощо).
Однією з сучасних технологій є технологія
проблемно-пошукового навчання представником
якої є кейс-метод, який ґрунтується на принципах взаємодії викладача і студента, щоб створити
в навчальній аудиторії умови розвитку у студентів цілісного мовленнєво-мисленнєвого бачення,
вмінь у процесі діалогу або дискусії ділитися
власними думками, ідеями, досвідом та теоретичними знаннями. Презентація будь-якого кейсу
передбачає проходження таких етапів: підготовка
загального плану; написання вихідного варіанту;
проведення досліджень, необхідних для його
підготовки; обговорення з фахівцями і редагування; підготовка нотаток для викладачів, як презентувати кейс; презентація кейсу в навчальній
аудиторії і редагування; розповсюдження кейсу.
Даючи студентам мистецького напряму завдання
у формі кейсів, ми відкриваємо їм значно більшу
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можливість поділитись своїми знаннями, досвідом і уявленнями, тобто навчатись не тільки
у викладача, а й один у одного. Це підвищує
впевненість студентів у собі, у своїх здібностях, покращує вміння слухати інших і точніше
висловлювати свої думки. Таким чином, відбувається суміщення всіх трьох систем: мовної
картини, концептуальної системи суб’єкта думки
та системи теоретичних знань. Порівняльні
фактори співвідносять різноманітні підсистеми, дієві з погляду моделювання, як функцію
висловлювання, а фрагмент відповіді є оригіналом для мовної творчої моделі. Щоб прискорити
цей процес, нам необхідний ефективний підхід,
що підтримує моделі інноваційного формату.
Під час практичних занять використовуємо
такі технології, як робота у варіаційних парах, де
кожен із партнерів навчає іншого, виступаючи в
ролі педагога, або робота малими творчими гру-

пами, коли йде спільний пошук рішення, проводяться дискусії, здійснюється взаємоконтроль.
Висновки. Завдяки міждисциплінарним дослідженням, новизні наукових підходів психологія
мовлення визнається базовою для численних психолого-педагогічних галузей. Проаналізовані проблеми взаємозв’язку мовлення та пізнавальних
процесів особистості крізь призму тісної взаємодії
мислення й мовлення в контексті цілісної мовленнєво-мисленнєвої діяльності доводять, що впродовж усього життя пізнавальні процеси і мовлення
стають взаємозалежними та взаємодостатніми.
Отже, це пояснює наявність взаємозв’язку між
мовленням і пізнавальною сферою. Перспективою дослідження є докладний розгляд означених
рівнів комунікації; потребує подальших досліджень, спрямованих на пізнання мовленнєво-мисленнєвої діяльності, наявність взаємозв’язку між
мовленням і пізнавальною сферою.
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when using online learning platforms and finds out ways to overcome them. The aim of this work is to review available
e-learning platforms used to facilitate foreign language teaching process, analyze the opportunities and tools provided,
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The study shows that the integration of information technology in education will be further accelerated, and a
new hybrid model of education will emerge with significant benefits. The results of the study show that online learning
will eventually become an integral component of education. One of the main advantages of e-learning for students is
capability of adjusting learning to suit their individual needs and learning style. Students express the desire to stick to
online learning tools in post-pandemic time which means that the organisation and realisation of the learning process
were positively estimated by students.
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ВИКОРИСТАННЯ ПЛАТФОРМ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
У ВИВЧЕННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
У дослідженні висвітлюються проблеми, з якими стикаються студенти під час вивчення англійської мови
в Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського під час використання навчальних онлайн платформ та з’ясовуються шляхи їх подолання. Мета роботи – огляд наявних платформ дистанційного навчання, які
використовуються для полегшення процесу вивчення іноземної мови, аналіз можливостей та інструментів, що
дають ці платформи, вивчення їх поєднання з роботою в класі та можливість їх використання після повернення
до традиційної форми навчання.
У роботі також вивчається ефективність поєднання онлайн та офлайн елементів навчання та наскільки це корисно для студентів у вивченні англійської мови. У статті розглядаються можливості дистанційних
курсів Moodle та Google Workspace на базі платформи дистанційного навчання «Sikorsky» та інших сервісів
онлайн-навчання. Впровадження дистанційного навчання в Київському політехнічному інституті імені Ігоря
Сікорського зіштовхується з багатьма труднощами, які не обмежуються академічними, адміністративними
та технічними аспектами.
У статті досліджуються особливості синхронного та асинхронного навчання різних мовних аспектів, таких
як вимова, говоріння та аудіювання. Результати показують ефективність поєднання онлайн і традиційних засобів навчання та потенціал віртуальних освітніх середовищ.
Дослідження показує, що інтеграція інформаційних технологій в освіту буде ще більше прискорюватися, а
також з’явиться нова гібридна модель освіти зі значними перевагами. Результати дослідження показують,
що онлайн навчання з часом стане невід’ємною складовою освіти. Однією з головних переваг дистанційного
навчання для студентів є можливість адаптувати навчання відповідно до їхніх індивідуальних потреб і стилю
навчання. Студенти висловлюють бажання продовжувати користуватись онлайн засобами навчання і після
повернення в аудиторії після пандемії, а це означає, що організацію та проведення навчального процесу студенти оцінили позитивно.
Ключові слова: дистанційна освіта, інструменти онлайн навчання, навчання англійської мови, платформи
для дистанційного навчання.

Introduction. The need in successful international and interpersonal communication necessitates
lifelong learning of foreign languages. Fast changes
and modern trends in the English language studying
are caused by the new challenges of the world such
as the global COVID-19 pandemic which accelerated
the transition to blended learning from traditional
forms of learning used in the higher education system earlier. This has led to the use of information
and communication technologies in education which
allowed us to go far beyond the classroom.
The global pandemic has become a stimulus for
the development of e-learning platforms on the basis
of previously created learning management systems in
many universities. These platforms facilitate educators’
interaction with online learners, significantly help them
to conceptualize diverse courses, course structures,
syllabus and make educational process more flexible,
convenient, accessible and tailored to students’ needs.
All these things make the study of available
online tools and platforms relevant as the changes
the global pandemic has caused might be here to stay
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and the shift from offline classroom to distance learning can impact the worldwide education. Besides,
forced transition to distance learning due to quarantine restrictions showed the effectiveness of the platforms used in language learning, the potential of virtual educational environments and the need of their
further development since they make it possible to
deliver information diversely.
Thus, the aim of this work is to review available
e-learning platforms used to facilitate foreign language teaching process, analyze the opportunities
and tools provided, study their combination with
classroom work and the applicability of its use in
post-pandemic era.
Methodology. The transition to online was inevitable and many higher education institutions have
taken advantage of online education opportunities
which proved that traditional offline learning and
e-learning can go hand by hand. During the quarantine all Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute students were exposed to work with Moodle and Google
Workspace distance learning courses available on
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“Sikorsky” Distance Learning Platform and master
their English language skills with help of such popular nowadays services as MyEnglishLab, Classtime,
Peardeck, Nearpod, Kahoot, Quizlet, Padlet during
asynchronous learning. Such services as Webex,
Google Meet, zoom, Skype were used for organizing
the synchronous learning process which is an effective way for students-teachers interaction and makes
learners engaged due to its convenience and wide
range of possibilities they give. Both participants of
the educational process, teachers and students, don’t
mind using technology for studying and working distantly. That’s why blended learning, allowing a combination of online and traditional tools of teaching,
has become so popular (Sokyrska, 2020).
Results and discussion. The need to transfer to
distance learning. Distance learning has been the
subject of scientific research (its pedagogical, technical, methodological and psychological aspects) since
its emergence but the importance of this problem has
risen due to the pandemic and strict restrictions it has
led to (Goudeau, Sanrey, Stanczak, 2021). After sudden shift to distance learning due to the pandemic,
many wondered if traditional education can withstand
since big companies such as Google, LinkedIn Learning, EdX, Coursera, Khan Academy, Udemi ect.
increased interest in online certificate programs which
has led to massive spikes in the number of users.
In order to keep up with the latest trends and to support large-scale remote work, many large universities
have introduced virtual learning environments. Stanford University, Harvard University, The University
of Illinois, Cornell University, UCLA and Yale University are among institutions holding classes online.
Ukraine is not an exception. “Sikorsky” Distance
Learning Platform was created by the largest technical university of Ukraine Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute to cope with a sudden shift to online
instruction. This platform helps to organize online
learning process, facilitates teacher-student interaction, provides the access to many resources created
and developed by teachers which showed its necessity
and effectiveness during the coronavirus pandemic.
The challenges we face due to sudden shift to online
instruction. Although distance learning is ubiquitous
nowadays, there are some obstacles to overcome. Not
reliable internet access, especially in rural areas, and
the lack of modern digital equipment or poor quality of hardware and software can significantly deteriorate the quality of the lesson. Learners from privileged and disadvantaged backgrounds cannot equally
use opportunities the digital learning provides. It is
an essential obstacle in case of synchronous learning
when live classes are conducted by educators. This
ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

problem can substantially increase the achievement
gap and may lead to the situation when students are
unevenly prepared and supported (Sokyrska, 2017).
It is worth mentioning that both students and
teachers face problems while working distantly. The
first problem teachers faced was the lack of awareness and knowledge regarding ways to implement
online learning tools into distance learning process
and uneven level of readiness of teachers to conduct
the educational process online. Distance learning is a
relatively newly implemented system in Ukraine and
many teachers as well as students had difficulties in
learning to use different features of various educational
platforms. It took some time to adapt psychologically
to new way of learning. Professional development
courses in the sphere of mastering and implementing online learning tools and compulsory training of
teaching staff to equip them with e-teaching skills is
considered to be effective in solving this problem.
A sudden shift to online teaching made teachers
to work predominantly via digital resources. The
use of online learning tools is meant to enhance distance learning process although another important
aspect which may cause significant challenges is
the lack of time needed for developing distance academic material and learning content (Lockee, 2021).
Though not all disciplines are provided with enough
amount of resources and assignments, assessment
tests and online exams. Teachers cannot fully rely on
one coursebook and have to supplement their teaching materials with different books, e-sources, articles
while preparing their classes.
The lack of interaction between students and teachers during online classes is another important issue
which should be paid attention to. The lack of face-toface interaction leads to lower learners’ engagement
in group work in case of synchronous learning that
is why teachers must constantly invent creative ways
to involve all students in practical activities. Another
negative aspect which should be to taken into account
is that practical English classes can be sort of a oneway communication if the group is too big.
Online opportunities that we have now. Along
with the challenges we faced due to the quarantine
restrictions some advantages also came up. One of
the positive aspects is the fact that higher education
institutions in Ukraine started building reliable distance learning platforms for providing high quality
online studying which can also be used in post-pandemic period as a tool for blended learning. It means
that distance learning can be supplemented by faceto-face classes which will definitely enhance and
facilitate teacher-students’ interaction and provide
educators and learners with new opportunities.
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Many students still do not prefer full online education in the future, that is why supplementing online
learning with materials available remotely is considered as a positive aspect which facilitates online
and offline form of information delivery. Ukrainian
“Sikorsky” Distance Learning Platform provides students with the opportunity to access lectures, distance
courses and other academic materials at any convenient time. This allows students to learn at their own
pace, go over the provided materials, skip or accelerate through concepts as many times as they need for
better understanding. The most often used learning
management system in Ukraine is Moodle because
of the availability of desktop and mobile versions, its
functionality and easy integration with different tools,
services and formats.
The implementation of available online tools and
combination of online/offline delivery has changed the
way of teaching. In response to significant demand,
many companies such as Zoom, Google, Skype etc.
are bolstering capabilities to provide teachers and
students with unlimited video conferencing time.
Such services as Google Workspace (GSuite for Education) are widely used by Ukrainian universities.
During the pandemic these tools enable educators to
interact with students more efficiently and effectively
via video conferences, chat groups, document sharing and make it easier to communicate with a teacher
with the help of online platforms. In order to use these
platforms with maximum effectivity Igor Sikorsky
Kyiv Polytechnic Institute teachers are taking professional development training on the development and
creation of distance learning courses on the basis of
the Institute of Postgraduate Education. All distance
learning materials and courses created by teachers
are free of charge for Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic
Institute students. The study conducted at Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute demonstrated students’ positive attitude to transformations introduced
in the learning process after the lockdown restrictions
and their willingness to stick to online learning tools
in post-pandemic time after they come back to classroom (Melnychenko, Zheliaskova, 2021).
Different language aspects in ESL teaching.
One of the most challenging tasks in ESL teaching
is pronunciation. Synchronous process of phonetics
learning usually involves such three main stages as
showing learners what they need to do to produce
the sound, drilling the sounds and giving feedback
throughout the learning process. Asynchronous work
involves using online tools, videos with instructional
sessions, audio tracks containing examples of certain
sounds etc. Zoom’s polls, Google Classroom, Classtime etc. can be used for assessing students’ pronunciation after they playback sounds or phrases and
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choose what they hear from the list of options and
repeat it themselves (Sokyrska, Buha, 2021). Also,
there are many useful applications which facilitate
teaching pronunciation providing clear explanation
and demonstrating the right position of their tongue,
lips etc. that allows to pronounce certain sounds.
Some English learning platforms (My English
Lab) provide exercises where students are offered
to listen to sentences which contain grammar and
vocabulary taught during the lesson, pronounce and
record them. The result is graded by the teacher and
the feedback is left on the website and is sent to student’s account. It is worth mentioning that with the
development of online learning tools the interaction
between students and teaching staff has improved.
In order to teach speaking skills distantly, the
teacher has to a platform to deliver online classes.
Many teachers prefer Zoom, Google meet or Skype
which facilitate interaction with a group providing a
built-in interactive whiteboard (Zoom), chat, breakout rooms, screen and video and screen sharing
function etc.
Mastering speaking skills online can be a challenging task due to technical problems, unreliable internet
connection, silent students in videoconference unwilling to speak etc. While working synchronously, these
problems can be solved by engaging learners in creative tasks, involving them in polls, making then react
to questions in the chat box, organizing pair work or
splitting students into groups. Using breakout rooms
gives students time and possibility to discuss new
topics, debate, prepare for a presentation, negotiate a
question or roleplay a situation.
Another important language aspect which should
be trained for better understanding of the dialogue and
monologue speech is listening. To organize activities
aimed at improving listening skills various online
tools can be used. To prepare learners for listening
activities a teacher pre-teaches new vocabulary, sets
the scene, gives the context, introduces new characters. After students are prepared for the task, a teacher
can playback the recording once or several times
depending on the level of the group. After the activity students can be organized into groups in breakout
rooms or discuss key points of the recording together.
Nowadays teachers have access to a big variety of
free authentic materials to develop students’ listening
skills. One of the sources providing online lectures
for specific disciplines, interviews with native speakers, educational etc. videos is YouTube. These materials can be supplemented with pre- and post-listening
activities tailored to students’ needs. The usage of
online tools helps teachers to adapt to learners’ interests and needs, find resources and create tasks, activities and projects.
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The recourses reviewed in the article supplement each other, and their combination is effective. But in order to achieve the goal and make the
lesson effective a teacher has to combine multiple
resources on various platforms, use different websites or applications which can be inconvenient
and time consuming. Hence, creating a service
which would be able to provide the opportunities
for combination of synchronous and asynchronous
learning would be groundbreaking for further development and enhancing of the potential of teaching
English online.
Conclusions. In response to sudden changes
due to the COVID-19 pandemic universities had to
adapt quickly its technological and administrative
systems for implementing online learning to provide free access to distance learning courses, create resources for asynchronous work and shift to
inline instruction. While ensuring reliable connectivity is still a significant issue for many, it is worth
mentioning that huge amount of resources aimed
to facilitate interaction between, educators and

students have ebbn developed and advanced, huge
amount of activities and materials supplementing
course materials was created by teachers during the
quarantine restrictions.
The pandemic demonstrated that distance learning process is likely to have a lasting effect on lesson design. Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute
have taken advantage of online education opportunities as it gave the stimulus to create effective distance
learning environment “Sikorsky” Distance Learning
Platform which provides students with free access
to Moodle and Google Workspace distance learning
courses that prove synchronous and asynchronous
learning can go hand by hand.
Despite the difficulties the educators faced during
the quarantine due to unplanned and rapid move to
online work, many people believe that distance learning is prone to sustained growth which will lead to a
new hybrid model of education.
Paths for great opportunities which online education gives have been built and it gives a clear route for
future adopters of distance learning.
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ЗАСТОСУВАННЯ ТРЕНІНГУ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ-БІОЛОГІВ
ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ АНАТОМІЇ ТА ФІЗІОЛОГІЇ ЛЮДИНИ
Перспективним та ефективним напрямом підготовки є застосування тренінгу в освітньому процесі для здобувачів вищої освіти фаху біологія. Підкреслено актуальність впровадження тренінгових технологій в освітній
процес для вивчення анатомії та фізіології людини майбутніми фахівцями-біологами. Проаналізовано останні
вітчизняні і зарубіжні наукові розвідки та публікації щодо застосування тренінгових технологій в освітньому процесі. Охарактеризовано особливості застосування тренінгу у підготовці майбутніх фахівців у вищому
навчальному закладі. Показано, що тренінгова технологія виступає колективною формою організації навчання,
допомагає здійснити підготовку з урахуванням індивідуальних особливостей, сприяє самореалізації майбутнього
професіонала та вибору адекватного темпу навчання. Визначено доцільність застосування тренінгу в підготовці фахівців-біологів під час опрацювання окремих аспектів навчальних дисциплін анатомія та фізіологія людини,
а саме: репродуктивне здоров’я, методи контрацепції, раціональне харчування, загартовування, здоровий спосіб
життя. Запропоновано план тренінгових занять циклу: «Прояви обізнаність і обачливість», визначено їхню
тематику та мету. Проаналізоване анкетування здобувачів вищої освіти природничо-географічного факультету Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, що відбулося до і після проведення
тренінгових занять на теми: «Вірус імунодефіциту людини (ВІЛ) і синдром набутого імунодефіциту (СНІД)»,
«Інфекції, що передаються статевим шляхом (ІПСШ)». Оцінена ефективність застосування тренінгу в освітній діяльності майбутніх фахівців-біологів. Вбачаємо перспективним впровадження тренінгових технологій для
підготовки фахівця-біолога під час здобуття вищої освіти в університеті.
Ключові слова: тренінг, здобувачі вищої освіти, фахівці-біологи, освітній процес, тренінги hard skills та soft
skills.
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APPLICATION OF THE TRAINING WHILE PREPARING BIOLOGISTS WHEN
STUDYING HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
A promising and effective direction for preparing is the application of training in the educational process for higher
education applicants in the specialty of biology. The topicality of introducing training technologies in the educational
process for studying human anatomy and physiology by future biologists is emphasized. The article analyzes the latest
domestic and foreign scientific research and publications on the use of training technologies in the educational process.
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Сорокіна С., Андрієнко О. Застосування тренінгу у підготовці фахівців-біологів під час вивчення анатомії....
The article describes the peculiarities of applying the training while preparing future specialists in the higher educational
institution. It is shown that training technology acts as a collective form of study organizing, helps to carry out preparation
taking into account individual characteristics, contributes to the self-realization of the future professional and the choice
of an adequate pace of studying. The article determines the expediency of using the training while preparing biologists
when processing certain aspects of the academic disciplines of human anatomy and physiology, namely: reproductive
health, methods of contraception, rational nutrition, hardening, healthy lifestyle. A plan of training sessions of the cycle
“Manifestations of awareness and caution” is suggested, their topic and purpose are determined. The survey of applicants
for higher education of the Faculty of Natural Sciences of the Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University,
which took place before and after training sessions on the following topics: “Human immunodeficiency virus (HIV) and
acquired immunodeficiency syndrome (AIDS)”, “Sexually transmitted infections (STIs)”, was analyzed. The effectiveness
of the training application in the educational activities of future biologists is evaluated. We consider introducing training
technologies for preparation a biologist during higher education at the university to be promising.
Key words: training, higher education applicants, biologists, educational process, hard skills and soft skills trainings.

Постановка проблеми. Своєрідність плинного моменту в українській освіті полягає в особливо гострій необхідності її удосконалення. Це
можливо лише за умови оновлення форм, методів,
технологій підготовки фахівців. Загальновідомо,
що найбільш ефективними технологіями для
отримання знань, формування умінь, розвитку
життєвих і професійних навичок, набуття певних
компетентностей є інтерактивні технології. Саме
тому впровадження різноманітних форм і методів інтерактивного навчання, що базуються на
принципах активності, довіри, взаємодії, рівності
учасників освітнього процесу, опорі на колективний досвід та обов’язковий зворотний зв’язок є
нагальною вимогою часу.
Перспективним та ефективним напрямом підготовки є застосування тренінгу в освітньому
процесі для здобувачів вищої освіти фаху біологія. Однак, цілісне уявлення про те, як застосовувати тренінг для формування компетентного
фахівця-біолога відсутнє. Тому набувають особливої актуальності питання, пов’язані з організацією тренінгів під час вивчення біологічних
дисциплін як засобу розвитку професійно орієнтованого фахівця.
Аналіз досліджень. Низка дослідників підкреслює актуальність впровадження тренінгових технологій в освітній процес для вивчення біологічних аспектів у підготовці здобувачів вищої освіти
(Скиба, 2016: 124–129; Цуруль, 2017: 130–140;
da Silva, 2020, Guidarelli, 2015), а деякі науковці
наголошують на доцільності тренінгового навчання
упродовж життя (Mampane, 2017).
Тренінг (від англ. to train), що означає «навчати,
тренувати, дресирувати» – це одночасно цікавий процес пізнання себе та інших; спілкування;
ефективна форма опанування знань; інструмент
для формування умінь та навичок; форма розширення досвіду. Під час тренінгу створюється
неформальне, невимушене спілкування, яке відкриває перед групою безліч варіантів розвитку і
вирішення проблеми, заради якої вона зібралася.
Як правило, учасники в захваті від тренінгових
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методів, тому що вони роблять процес навчання
не обтяжливим (Технології…, 2006).
Тренінг має досить широке й успішне коло
застосування в різних галузях наук: психології,
соціології, педагогіці, економіці, біології, медицині тощо. У загальному розумінні тренінг розглядають як планомірно здійснювану програму
різноманітних вправ, головним призначенням
яких є підвищення зацікавленості особистості
у процесі засвоєння тих чи інших практичних
умінь та навичок і набуття компетенцій, щодо
вирішення різного роду завдань, пошуку шляхів
виходу із складних ситуацій, подолання певних
життєво важливих проблем тощо (Педагогический энциклопедический словарь, 2003).
Широкий спектр застосування тренінгів породжує значну кількість визначення його поняття,
серед яких зазначимо вітчизняних авторів.
В. Бусел характеризує тренінг, як методику
впливу на особистість з метою підвищення ефективності взаємодії людини з суспільством (Великий тлумачний словник, 2005).
С. Макшанов вважає, що тренінг є багатофункціональним методом цілеспрямованих змін психологічних фенотипів людини, групи або організації
з метою гармонізації професійного та особистісного буття (Мілютіна, 2004).
А. Семенова зазначає, що «тренінг – це організаційна форма навчально-виховної роботи, яка,
спираючись на досвід і знання її учасників, забезпечує ефективне використання різних педагогічних методів за рахунок створення позитивної
емоційної атмосфери в групі, та спрямовується
на отримання сформованих навичок та життєвих
компетенцій» (Семенова, 2006).
Проведення навчального тренінгу або його
елементів залишається нетрадиційною формою
викладання і є досить складною в підготовці та
проведенні, оскільки потребує наявності у викладача певних навичок. У ході його проведення
викладач також має створювати умови багаторівневої комунікації для всіх учасників заняття
(Тренінгове навчання, 2018).
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Н. Романова, характеризуючи особливості тренінгового навчання майбутніх фахівців у вищому
навчальному закладі стверджує, що застосування
тренінгового навчання можна представити трьома
етапами: перший етап забезпечує визначення,
актуалізацію та стимуляцію конкретних навичок
(для цього проводяться спеціальні вправи, спрямовані на знайомство, активізацію учасників на
розвиток комунікативних навичок у групі); другий етап спрямований на відпрацювання різних
навичок (для цього проводиться спостереження за
учасниками тренінгових занять, вводяться різноманітні практичні завдання та відбувається отримання зворотного зв’язку для тренера, а також
проводиться оцінювання результатів навчання з
обов’язковим обговоренням очікувань учасників,
які вони висловлювали перед початком тренінгу);
третій етап визначається як етап сприяння та підтримки набутих навичок (у ході його проведення
створюються умови й можливості для індивідуальної практики, саморозвитку, самовдосконалення, формування необхідних позитивних навичок) (Романова та ін., 2013: 177–185).
Дослідження О. Кочерги стосовно особливостей застосування тренінгових технологій у процесі
формування практичної компоненти професійної
підготовки майбутніх учителів показали, що в ході
тренінгу учасники мають можливість практикуватись, експериментувати, моделювати ситуацію,
перевіряти свої висновки, аналізувати досягнення,
шліфувати навички спілкування й власну поведінку. Це дає змогу уникнути помилок у реальних умовах, допомагає швидше приймати оптимальні рішення та долати труднощі в подальшій
професійній діяльності (Кочерга, 2014: 116–119).
Розрізняють так звані тренінги hard skills та
soft skills (Laker et al., 2011). Тренінги hard skills
характеризують як такі, що мають вузькоспеціалізовану спрямованість. На відміну, тренінги soft
skills володіють більшим міжособистісним фокусом (Jayaram et al., 2017).
О. Фіщук вважає тренінг найкращим методом
для розвитку вузькоспеціалізованих професійних
умінь (hard skills) та навичок міжособистісної взаємодії (soft skills) для здобувача вищої освіти за
фахом біологія (Фіщук, 2020: 148–161).
Хоча тренінгові технології активно застосовуються для формування навичок і компетенцій у
сфері збереження здоров’я (Антонова та ін., 2016;
Ващенко, 2005; Воронцова та ін., 2012; Концепція
навчання, 2005; Поліщук, 2012), однак застосування тренінгу у підготовці фахівців-біологів під
час вивчення анатомії та фізіології людини залишається маловивченим.
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Мета статті – здійснити теоретичний аналіз
особливостей застосування тренінгу в процесі
підготовки фахівців-біологів під час вивчення
анатомії та фізіології людини.
Виклад основного матеріалу. Необхідно
констатувати, що тренінгова форма роботи в підготовці фахівців-біологів залишається маловивченою і недостатньо поширеною в освітньому
процесі вищих навчальних закладів України.
Розроблення змісту та процедури проведення
навчального тренінгу потребує від викладача
навичок не тільки в сфері профільних дисциплін,
але й реалізаційних здатностей у сфері педагогіки
й психології, уміння застосовувати нестандартні
підходи у підготовці фахівців-біологів.
Природничо-географічний факультет готує
фахівців у галузі біології, які можуть працювати
в науково-дослідних лабораторіях та інститутах,
медичних закладах, науково-дослідних криміналістичних центрах, клінічно-діагностичних, цитологічних, санітарно-епідеміологічних, мікробіологічних лабораторіях, у лабораторіях харчових
підприємств, на фармацевтичних підприємствах, у
галузі біології, агрономії, медицини та ветеринарії.
Серед умов підвищення професійної підготовки біологів за фахом професіонали (Вейландє,
2008) розглядають досягнення результатів не за
допомогою диференціації підготовки, а як процес
моделювання умов, тобто використання нових
та адаптацію традиційних технологій навчання
до індивідуальних та професійних потреб здобувача вищої освіти, активне використання індивідуальних та групових форм роботи під час професійної підготовки. У цьому випадку тренінгова
технологія виступає колективною формою організації навчання, допомагає здійснити підготовку
з урахуванням індивідуальних особливостей,
сприяє самореалізації майбутнього професіонала
і вибору адекватного темпу навчання.
Формування готовності фахівця-біолога до
впровадження у своїй професійній діяльності
тренінгових форм повинно розпочинатися під час
здобуття ним вищої освіти. Доцільним є застосування тренінгу для дисциплін «анатомія та фізіологія людини» під час опрацювання окремих
аспектів тем: репродуктивне здоров’я, методи
контрацепції, раціональне харчування, загартовування, здоровий спосіб життя та майбутньої просвітницької роботи.
За тренінговою технологією фахівцям-біологам доречно організовувати тренінги з профілактики ВІЛ, СНІД, ІПСШ саме тому, що в Україні
відсутня цілісна політика профілактики цих хвороб у сфері праці.
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На основі опрацьованих літературних джерел,
у якості одного із варіантів, пропонуємо план
тренінгових занять циклу: «Прояви обізнаність і
обачливість» метою яких є підготувати молодь до
розуміння того, що ВІЛ, СНІД, ІПСШ (інфекції,
що передаються статевим шляхом), незапланована
вагітність – це поведінкові ускладнення, запобігти
яким можна через формування власних навичок відповідальної поведінки; завдання – надати
молодим людям інформацію про стать, статеві
стосунки та психофізіологічні зміни, що пов’язані
з процесом статевого дозрівання; акцентувати
увагу учасників занять на фізіологічних особливостях процесу статевого дозрівання; ознайомити
дівчат і юнаків зі шляхами поширення та наслідками ВІЛ, СНІД та ІПСШ; сформувати у молодих людей розуміння власної відповідальності за
ризик інфікування ВІЛ та ІПСШ, а також виникнення незапланованої вагітності; сприяти зміні
мотивації статевої поведінки дівчат і юнаків, підвищенню їхньої самосвідомості на користь репродуктивного здоров’я та індивідуального захисту
від ВІЛ, СНІД, ІПСШ; формувати у молодих людей
толерантне ставлення до ВІЛ-інфікованих; надати
практичні рекомендації здобувачам вищої освіти,
майбутнім фахівцям-біологам, щодо організації просвітницької роботи з безпечної поведінки.
Тематикою занять передбачено опрацювання
протягом 12 годин таких тем: «Стать і статеві
стосунки», «Вірус імунодефіциту людини (ВІЛ)
і синдром набутого імунодефіциту (СНІД)»,
«Інфекції, що передаються статевим шляхом
(ІПСШ)», «Ризикована поведінка», «Формування
відповідальної безпечної поведінки». Основні
поняття для засвоєння: стать, статеві стосунки,
сексуальність; ВІЛ/СНІД, шляхи передачі ВІЛ;
ІПСШ; ступені ризику; ризикована поведінка, відповідальна поведінка.
Для визначення ефективності такої форми
роботи нами було проведене анкетування учасників тренінгу (всього 56 осіб) – здобувачів вищої
освіти природничо-географічного факультету
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.
Вибір учасників тренінгу був зумовлений
напрямом їхньої професійної спеціалізації, адже
саме від фахівця-біолога зазвичай чекають проведення просвітницької роботи щодо підвищення
мотивації до здорового способу життя.
Анкетування проводилось до і після проведення тренінгових занять на теми: «Вірус імунодефіциту людини (ВІЛ) і синдром набутого імунодефіциту (СНІД)», «Інфекції, що передаються
статевим шляхом (ІПСШ)».
ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

Питання анкети були згруповані в декілька
блоків, що визначало основні напрями аналізу
досліджуваного матеріалу, а саме: вік початку статевого життя та наявність систематичних статевих
контактів; рівень, вік, джерела поінформованості
учасників тренінгу в поняттях ВІЛ, СНІД, ІПСШ;
рівень поінформованості про появу, прояви, способи інфікування, поширення та відповідальність
за поширення ВІЛ, СНІД, ІПСШ; прогнозована
модель поведінки у разі інфікування ВІЛ, СНІД,
ІПСШ; оцінка використання тренінгу у професійній діяльності.
Результати анкетування свідчать, що середній вік початку статевого життя (17–18 років,
65%) та наявність регулярних статевих контактів
(37%) серед респондентів відповідають середньостатистичним даним у межах України. Усім
учасникам тренінгу відомі поняття ВІЛ, СНІД,
ІПСШ. Середній вік отримання інформації для
них – 11–14 років (55%), водночас до 10 років
з ними були знайомі 32% респондентів, а решта
(13%) – отримали інформацію про ВІЛ, СНІД,
ІПСШ після 15 років. Позитивним, на нашу
думку, є те, що 66% респондентів отримали її в
процесі навчання, серед решти: 4% – від батьків,
5% – від лікарів, 10% – із засобів інформації, інші
15% – не пам’ятають; 57% учасників отримали
її від вчителів, 16% – із літератури, 10% – від
лікарів, 17% – із інших джерел, що свідчить про
досить високу роль просвітницької діяльності
школи та засобів масової інформації.
У питаннях поінформованості про появу, прояви, способи інфікування, поширення та відповідальність за поширення ВІЛ, СНІД, ІПСШ
учасники тренінгу виявляють досить високу
обізнаність, але виявлена чітка тенденція до
зростання її рівня після проведення тренінгових занять. Аналізуючи прогнозовану модель
поведінки в разі інфікування ВІЛ, СНІД, ІПСШ,
позитивним вважаємо обізнаність респондентів у незалежності можливості інфікування від
будь-яких факторів (стать, освіта, національність, соціальний статус тощо) та наслідках відсутності лікування від зазначених хвороб (відповідно 93% та 79%). Посилює надію те, що 46%
та 43% молодих людей вважають можливим
звернутися до батьків та до лікарів у разі виникнення проблеми і 55% та 21% опитаних передбачають обговорення цих питань із медичними
працівниками та у родині, адже вчасно розпочате лікування може мати досить суттєву ефективність або привести до обмеження поширення
захворювання. Враховуючи вік респондентів та
їхній досить обмежений життєвий досвід, споді-

219

Педагогiка
ваємось, що у 52% опитуваних не зміниться відповідь на питання про толерантне ставлення до
інфікованих на ВІЛ та хворих на СНІД та ІПСШ.
На питання оцінки використання тренінгу
у професійній діяльності всі респонденти дали
високі позитивні відповіді: 86% – вважають
доцільною таку форму проведення занять; 95% –
налаштовані її використовувати у своїй подальшій діяльності; 88% – вважають, що таку форму
роботи, враховуючи доступність подання інформації, необхідно застосовувати і в інших сферах
для всебічного розвитку молоді.

Висновки. Отже, застосування тренінгової
технології у підготовці фахівців-біологів під час
вивчення анатомії та фізіології людини сприяє
не тільки інтенсивності навчання, але й допоможе створити значущі для формування майбутнього фахівця якості, сформувати нові професійні
уміння та навички, передбачає розвиток креативного мислення й інтелектуальних здібностей
особистості. Фахівець-біолог має бути готовий
до впровадження тренінгових технологій у своїй
професійній діяльності після здобуття вищої
освіти в університеті.
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ДУАЛЬНА ОСВІТА: СКЛАДНОЩІ ВПРОВАДЖЕННЯ
У період ринкової трансформації економіки та масовізації вищої освіти відбулося знецінення традицій практичної підготовки здобувачів освіти, поширилися імітація та фальсифікація практики, чимало організацій
взагалі відмовилися працювати зі студентами, посилаючись на збереження комерційної таємниці або складні конкурентні обставини. Внаслідок корпоратизації та приватизації держава втратила більшість важелів
адміністративного впливу на підприємства, які дозволяли розглядати практичну підготовку студентів у позаекономічній площині, а податкові та інші ринкові преференції не набули сталості та після впровадження швидко скасовуються з міркувань бюджетної консолідації та запобігання корупції. Позитивні приклади останнього
десятиліття нерозривно пов’язані з розвитком великих корпорацій, браком підготовлених вітчизняних фахівців
із сучасним мисленням для досягнення їхніх бізнес-цілей і початком реального усвідомлення соціальної відповідальності бізнесу. Значна частина цих прикладів стосується сировинних галузей, енергетики, сільського господарства, є помітною на рівні професійної (професійно-технічної) освіти на тлі поодиноких проектів у сфері
вищої освіти. Одним із векторів реформування освіти сьогодні є запровадження дуальної форми навчання, хоча
деякі науковці стверджують, що дуальна освіта є прерогативою професійної освіти й уже не новим явищем у
системі національної освіти, проте сьогодні така форма здобуття освіти набуває нового значення й охоплює і
заклади вищої освіти. У впровадженні дуальної форми освіти заклад освіти та роботодавець є рівноправними
партнерами. Заклади вищої освіти підвищать свою конкурентоздатність на ринку освітніх послуг, адже під
час організації дуальної освіти відбудеться оновлення навчальних планів, які будуть пристосовані до потреб
суб’єктів господарювання. Роботодавець може брати участь у розробці робочих та індивідуальних навчальних
планів та оцінювати результати кожного здобувача. Зацікавленість роботодавців у такій співпраці полягає у
бажанні отримати молодого висококваліфікованого працівника, котрий максимально мотивований до роботи
на підприємстві одразу після закінчення навчання.
Ключові слова: освіта, дуальна освіта, роботодавець, ринок праці, професійні навички, навчання, форми здобуття освіти, ЗВО.
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DUAL EDUCATION: DIFFICULTIES OF IMPLEMENTATION
During the period of market transformation of the economy and massification of higher education, the traditions of
practical training of students were devalued, imitation and falsification of practice spread, many organizations refused
to work with students, citing trade secrets or difficult competitive circumstances. As a result of corporatization and
privatization, the state lost most of the levers of administrative influence on enterprises, which allowed to consider
practical training of students in non-economic areas, and tax and other market preferences did not become sustainable.
Positive examples of the last decade are inextricably linked with the development of large corporations, the lack of trained
domestic professionals with modern thinking to achieve their business goals and the beginning of a real awareness of
corporate social responsibility. Many of these examples relate to the raw materials, energy, and agriculture sectors, and
are visible at the level of vocational (technical) education against the background of individual projects in the field of
higher education. One of the vectors of education reform today is the introduction of a dual form of education. Although
some scholars argue that dual education is the prerogative of vocational education and is no longer a new phenomenon
in the national education system, today this form of education is gaining new importance and includes higher education
institutions. In the introduction of the dual form of education, the educational institution and the employer are equal
partners. Higher education institutions will increase their competitiveness in the market of educational services, because
during the organization of dual education there will be an update of curricula that will be adapted to the needs of business
entities. The employer can participate in the development of work and individual curricula and evaluate the results of
each applicant. Employers’ interest in a such cooperation lies in the desire to get a young highly qualified employee who
is most motivated to work at the company immediately after the graduation.
Key words: education, dual education, employer, labour market, professional skills, teaching, forms of education,
establishes of higher educations.
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Тамаркіна О. Дуальна освіта: складнощі впровадження
Проблема відповідності компетентностей
випускника закладу освіти на сучасному ринку
праці посідає важливе місце у проблематиці якісної освіти.
Уважного ставлення дослідників у сфері освіти
останнім часом вимагає питання здобуття освіти
за дуальною формою навчання.
Варто зауважити, що Україна не є новатором у
впровадженні дуальної форми в освітньому процесі. Батьківщиною дуального підходу до організації навчального процесу вважається Німеччина,
котра почала випробовувати таку форму освіти із
60-х років минулого століття. Згодом цей досвід
запозичили й інші європейські країни, такі як
Канада, Австрія, Швейцарія та ін.
Мета статті – проаналізувати складнощі,
які виникають у запровадженні дуальної форми
навчання у сфері освіти України.
Дуальна освіта в Україні є відносно новим
явищем, але цьому питанню приділяли велику
увагу Н. Абашкіна, С. Амеліна, В. Андрущенко,
Л. Кримчак, В. Тешев, О. Яковчук та ін.
Хоча існує думка, що дуальна освіта найбільше підходить для підготовки за технічними
спеціальностями, німецький досвід свідчить, що
спектр застосування цієї моделі набагато ширший. Так, у Німеччині до переліку програм, які
включають підготовку за дуальною формою, входять: фінанси, переробна промисловість, торгівля,
сфера послуг, транспорт і логістика, туризм, міжнародне бізнес-адміністрування, бізнес-інформатика, ІТ, будівництво, електрична інженерія,
машинобудування та ін.
Щоб підвищити якість вищої освіти, потрібно
подолати розрив між теорією і практикою, створюючи умови для модернізації традиційних форм
і методів навчання й одночасно надаючи можливість роботодавцям долучитися до процесу підготовки майбутніх фахівців.
Доведено, що впровадження дуальної форми
здобуття освіти є запорукою підвищення якості
підготовки фахівців із урахуванням вимог роботодавців. Здобувачі дуальної форми освіти мають
більше шансів отримати своє перше робоче місце
після здобуття освіти. Заклади вищої освіти підвищать свою конкурентоздатність на ринку освітніх послуг, адже під час організації дуальної
освіти відбудеться оновлення навчальних планів, які будуть пристосовані до потреб суб’єктів
господарювання. Установи й організації, котрі
співпрацюватимуть із закладами вищої освіти у
межах організації дуальної форми навчання, підвищать свій імідж і рейтинг серед споживачів як
передові осередки, що підтримують прогресивні
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форми навчання. Практична значимість: отримані результати можуть бути використані закладами вищої освіти, суб’єктами господарювання та
здобувачами освіти у разі залучення до дуальної
форми здобуття освіти.
Однією з нових форм навчання в Україні є система, яка сприяє побудові сталих взаємозв’язків
між роботодавцем і здобувачем освіти, котра має
назву – дуальна освіта. Концепція підготовки
фахівців за дуальною формою здобуття освіти,
розроблена Міністерством освіти і науки України і
схвалена Кабміном 19 вересня 2018 р., передбачає
такі кроки: модернізацію освітніх програм; підвищення якості підготовки фахівців; зближення
освіти з вимогами ринку праці; посилення ролі та
впливу роботодавців на освіту; підвищення мотивації до навчання серед учнів і студентів; ріст
рівня зайнятості молоді; скорочення адаптаційного періоду випускників на роботі; підвищення
конкурентоздатності працівників. Згідно із цією
концепцією були означені такі етапи запровадження дуальної освіти у навчальний процес.
Головними напрямами педагогічної діяльності
у сфері професійної освіти є порядок одержання
навчальних професій, їх диференціація, визнання,
а також структура і дидактика процесу навчання
молоді. Терміни «дуалізм», «дуальний», «дуальність»
(від лат. dualis – подвійний) досить широко застосовуються у різних галузях знань (філософії, політології, економіці, соціальних і природничих науках).
Лише раціональне поєднання теорії та практики за чітко сформульованою структурнологічною схемою з урахуванням особливостей
національних освітніх систем, спеціальностей,
можливостей роботодавців здатне сформувати
необхідний набір компетентностей випускника
закладу освіти, затребуваних на ринку праці, та
забезпечити їх набуття.
Дуальна освіта визначається як така, що поєднує навчання у ЗВО та на підприємстві. У зв’язку
із цим відбуваються зміни співвідношення
навчального плану: теоретичне навчання – 30%,
виробниче навчання та виробнича практика – 70%
навчальних годин. У рамках дуальної системи студенти проходять виробниче (практичне) навчання
безпосередньо на виробництві 3–4 дні на тиждень,
а теоретичне навчання – 1–2 дні у ЗВО. Ця система має велику історію успішного розвитку, вона
визнана на міжнародному рівні як передумова
досягнення країною економічної продуктивності.
Успішна професійна освіта приводить до збільшення шансів на майбутнє як для молоді, так і для
економіки. Дуальна форма навчання, котру пропонують у МОН, передбачає поєднання навчання

223

Педагогiка
у ЗВО з навчанням на робочих місцях. Лекційні
заняття проводять в університетських аудиторіях,
а практичні та лабораторні, а також курсові проекти – у компанії. Такий студент-робітник повноцінно виконує свої обов’язки, отримує стипендію,
наближену до зарплатні (Український інтерес).
Згідно із Концепцією перед ЗВО ставляться
такі завдання:
–– забезпечити теоретичну підготовку, цілісність освітньої програми навчання та відповідність стандартам освіти та професійним стандартам, нести відповідальність за якість підготовки
здобувачів освіти;
–– мати право самостійно визначати освітні
програми, за якими організовується освітній процес за дуальною формою здобуття освіти;
–– відповідати за налагодження співпраці між
закладом освіти та роботодавцями, а також за
подальшу ефективну комунікацію сторін;
–– за визначеними критеріями проводити відбір
підприємств / установ / організацій, що надають
місця практичної підготовки за дуальною формою
здобуття освіти;
–– розробляти та затверджувати навчальний
план відповідної освітньої програми за участю
роботодавців;
–– забезпечити узгодження змісту теоретичної
та практичної частини підготовки;
–– забезпечує супровід навчання здобувача
освіти на підприємстві, разом із представником
підприємства приймає звітність та оцінює результати (Концепція підготовки фахівців).
Співпрацюючи із ЗВО, роботодавець очікує
отримати кваліфіковані кадри, готові якісно працювати без додаткових витрат на первинне ознайомлення із робочими процесами на підприємстві,
в установі чи організації або на перепідготовку
(Яковчук, 2019). Крім того, існує можливість
отримати найкращих спеціалістів для подальшої роботи на виробництві чи у компанії. Таким
чином, ми можемо визначити переваги практикоорієнтованих компетентностей дуальної освіти:
1) компетенції, що відповідають вимогам сучасної економіки загалом і роботодавців зокрема;
2) можливість засвоєння індивідуального набору
додаткових компетентностей на основі варіативної частини освітньої програми; 3) скорочення
термінів професійної та соціально-психологічної
адаптації випускників на виробництві, їх відносно безболісне включення до формальної та
неформальної структури трудового колективу;
4) відсутність необхідності у відносно витратній
системі «доучування» та перепідготовки молодих
професіоналів; 5) можливість навчати студентів
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ЗВО на сучасній матеріально-технічній базі, яку
має виробництво (Кримчак, 2019).
Щодо студентів, то вони отримують два
в одному: і диплом про вищу освіту, і стаж роботи,
який необхідний для влаштування на роботу,
однак в Україні у процесі практичного втілення
такої форми навчання виникають певні труднощі.
Ми наведено декілька факторів:
–– низьку обізнаність студентів про цю форму
навчання і відсутність умов для усвідомленого
вибору підприємства, на який здобувачі освіти
мають право, будучи третьою повноправною стороною у дуальній формі здобуття освіти;
–– необхідність максимально спростити бюрократичну процедуру переходу здобувача на
дуальну форму освіти;
–– пошук оптимальних моделей розподілу часу
навчання у закладах освіти та на робочому місці, з
урахуванням особливостей роботи у різних галузях (наприклад, в аграрній, де види робіт напряму
пов’язані із сезонними змінами);
–– пошук закладами освіти роботодавців, зацікавлених вкладати кошти у підготовку учнів за
дуальною формою навчання;
–– нестабільність ситуації у країні;
–– додаткові фінансові витрати та витрати часу;
–– відсутність гарантій продовження роботи
випускника на підприємстві;
–– наявність укомплектованого штату працівників;
–– небажання молодих людей (здобувачів) працювати на виробництві;
–– високий рівень трудової міграції;
–– брак наставників.
Роботодавці не завжди розуміють, що дуальний характер цієї форми здобуття освіти забезпечується поєднанням двох місць навчання, а не
навчання та роботи. Крім того, спостерігаються
суттєві розходження у сприйнятті учасниками
пілотного проєкту понять «дуальна форма здобуття освіти», «заочна форма здобуття світи»,
«практика», «стажування» тощо.
Дуальна форма здобуття освіти не є денною
формою у чистому вигляді, а тим більше – заочною. З метою забезпечення якісної теоретичної підготовки здобувачів у Законі України «Про
вищу освіту» було визначено дуальну форму
здобуття освіти як спосіб здобуття освіти здобувачами денної форми, котра передбачає певний
обсяг навчання на робочому місці (Кюрчев, 2018).
Педагогічна практика свідчить, що вирішення
проблем недостатнього рівня сформованості
практичних навичок і вмінь випускників закладів освіти, недосконалості їх практичної підго-
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Тамаркіна О. Дуальна освіта: складнощі впровадження
товки, низького рівня працевлаштування потребують інтеграції освіти, виробництва та держави
(Андрущенко, 2000). Процеси реформування системи вищої освіти передбачають удосконалення
механізмів взаємодії суб’єктів господарювання та
закладів освіти. Зміни у механізмах такого співробітництва пов’язані з необхідністю подолання
розбіжностей між теоретичною та практичною
підготовкою здобувачів освіти, потребою у виробничих кадрах, що відповідають запитам потенційних працедавців і є конкурентоспроможними на
ринку праці. У цьому контексті важливим завданням вищої освіти є своєчасна реакція на запити
й потреби працедавців щодо забезпечення ринку
праці фахівцями, здатними до оновлення сучасного технологічного обладнання та процесів.
Розв’язання цього завдання передбачає готовність
молодих фахівців до конкурентної боротьби, прагнення до самоосвіти, підвищення їх кваліфікації.
Сьогодні дуальна форма навчання тільки починає впроваджуватися в український навчальний

процес. Дуальна форма здобуття освіти стає популярною серед студентів, роботодавців і закладів
освіти, що сприяє її поступовому впровадженню
та розвитку. Вона покликана налагодити ефективну співпрацю закладів освіти із ринком праці
та створення реальної можливості впливу фахівців ринку на зміст освітніх навчальних програм.
Створення гармонійних відносин між вищою
школою та потребами на ринку праці дасть можливість не тільки забезпечити високий рівень кваліфікації випускника, зекономити кошти підприємству, а й водночас вирішити кадрові питання,
підвищити рівень працевлаштування майбутніх
професіоналів і зробити їх більш спроможними
на ринку праці. Водночас дуальна форма здобуття
освіти не повинна абсолютизуватися, а рішення
про її впровадження та вибір спеціальностей, підготовка за якими буде здійснюватися за дуальною
формою, має прийматися з огляду на потреби
роботодавців та особливості національної економіки та законодавства.
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ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ УЧНІВ
НА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНКАХ
У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН ПРИРОДНИЧОГО ЦИКЛУ
У статті розкрито аспекти організації роботи учнів на навчально-дослідній земельній ділянці у процесі вивчення дисциплін природничого циклу та запропоновано низку біологічних досліджень, проведених з учнями ЗЗСО.
Базою проведення навчальних і практичних занять із дисциплін природничого циклу (природознавства, біології) була навчально-дослідна ділянка Шрамківського закладу освіти у Черкаській області. Саме наявність
дослідної земельної ділянки дає можливість учням виконувати наукові експериментальні дослідження. Навчально-дослідна земельна ділянка добре освітлена сонцем і включає 5 відділів: квітково-декоративний, овочевий,
польовий, дендрологічний і плодово-ягідний, де здобувачі мають змогу вивчати актуальні питання у галузі еколого-біологічних проблем інтродукції й адаптації рослин, спостерігати за процесами життєдіяльності рослинного та тваринного світу, опанувати методи вирощування овочевих культур, підживлення рослин тощо.
Навчальні досліди розроблені в умовах Шрамківської пришкільної земельної ділянки, наприклад, на лабораторному занятті з учнями 5 класу досліджували зону росту кореня рослин, зокрема, якою частиною корінь росте
в довжину; здобувачі 6 класу вивчали вплив мінеральних добрив на врожайність огірків; здобувачі 7 класу вивчали
шкідників капусти білоголової та заходи боротьби із ними, досліджували вплив добрива на урожай картоплі
в умовах пришкільної земельної ділянки в овочевому відділі.
Робота на навчально-дослідній земельній ділянці сприяє вихованню в учнів екологічної культури. Наприклад,
під час обробки рослин (посіву, посадки, проріджування, боротьби з бур’янами, шкідниками тощо), привчають
учнів до дбайливого і бережного ставлення до всього живого у природі.
У Шрамківському закладі загальної середньої освіти дослідницька робота була і залишається головною формою діяльності учнів, де навчально-дослідна земельна ділянка є базою проведення лабораторних і практичних
занять, організації позакласної, дослідницької, природоохоронної роботи. Дослідництво дає змогу комбінувати
різноманітні операції, підходи, спрямовані на організацію пошукової діяльності учнів, допомагає педагогу краще
пізнати своїх учнів, розкрити їхню різнобічність інтересів та уподобань і спрямувати їхню професійну орієнтацію.
Ключові слова: професійна діяльність, природничі науки, дослідницька діяльність, навчально-дослідна
земельна ділянка, спостереження.
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FORMATION OF RESEARCH SKILLS OF STUDENTS ON EDUCATIONALRESEARCH LAND PLOTS IN THE PROCESS OF STUDYING DISCIPLINES OF
THE NATURAL CYCLE
The article reveals aspects of the organization of pupils’ work on the educational and research land plot in the process
of studying the disciplines of the natural cycle and offers a number of biological studies conducted with pupils of general
secondary education institutions.
The basis for training and practical classes in the disciplines of the natural cycle (natural science, biology) was the
training and research area of the Shramkivka educational institution in Cherkasy region. Namely, the presence of an
experimental land plot allows pupils to perform scientific experimental research. The research land plot is well lit by the
sun and includes 5 departments: flower-decorative, vegetable, field, dendrological and fruit-berry, where pupils have the
opportunity to study current issues in the field of ecological and biological problems of plant introduction and adaptation,
observe plant life processes. and fauna and master the methods of growing vegetables, fertilizing plants, etc.

226

Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 47, том 4, 2022

Трускавецька І. Формування дослідницьких умінь учнів на навчально-дослідних земельних ділянках...
Educational experiments were developed in the conditions of Shramkivka school land plot, for example, in a laboratory
lesson with 5th grade pupils we studied the area of plant root growth, in particular, what part of the root grows in length;
when studying the structure of a flower, a family of flowering plants, etc. – 6th grade pupils conduct practical classes
through excursions to the flower and decorative department; 7th grades studied pests of white cabbage and measures to
control them in the vegetable department of the school site, spent adding fertilizer to the potato harvest in the minds of a
small land plot in a vegetable garden.
Work on the research land plot contributes to the education of pupils in environmental culture. For example, when
cultivating plants (sowing, planting, thinning, weed control, pests, etc.), pupils are taught to take care of all living things
in nature.
In Shramkivka general secondary education institution, research work was and remains the main form of activity
of students, where the educational-research land plot is the basis of laboratory and practical classes, organization of
extracurricular, research, environmental work. The research allows to combine various operations, approaches aimed at
organizing pupils’ search activities, helps the teacher to get to know his students better, to reveal their diversity of interests
and preferences and to guide their professional orientation.
Key words: professional activity, natural sciences, research activity, educational and research land plot, observation.

Постановка проблеми. Сьогодні життя висуває нам високі вимоги щодо нашої освіченості.
Творча, розвинута особистість, здатна до вирішення нестандартних завдань, може знайти себе у
професійній діяльності та принести максимальну
користь суспільству. В умовах закладів загальної
середньої освіти формуванню такої особистості
сприяє дослідницька діяльність учнів.
Теорія та практика освітнього процесу доводить, що основним фактором розвитку учнів є практична діяльність. Ефективність процесу навчання
формується не тільки в тому, щоб дати учням глибокі й міцні знання, але й в організації самостійного їх набуття, творчого підходу до навчання та
практичного застосування знань у вивченні дисциплін природничого циклу (Важинський, 2016: 32).
У період сьогодення значна увага в освітньому
процесі природничого напрямку приділяється
дослідній роботі учнів на навчально-дослідній
земельній ділянці та їхньому екологічному вихованню.
Аналіз досліджень. Великий внесок у розробку структури пришкільної навчально-дослідної земельної ділянки й методики її використання в освітній процес зробили Є.Б. Біянова,
М.М. Верзилін, Б.В. Всесвятський, В.А. Матісен,
І.М. Пономарьова та інші видатні методисти-біологи (Бровко, 2008: 55).
Мета статті – організація та проведення наукових досліджень на навчально-дослідній земельній
ділянці, сприяння розвитку дослідницької й експериментальної роботи у ЗЗСО. Для досягнення
мети виокремлено такі завдання: сформувати
дослідницькі уміння учнів та опанувати основні
методи роботи у процесі біологічних досліджень
на навчально-дослідній земельній ділянці.
Виклад основного матеріалу. Формування і
розвиток творчої активності учнів, здатності самостійно працювати розглядається як пріоритетний
напрям діяльності сучасних шкіл. Формувати
ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

дослідницькі уміння необхідно не тільки на уроках, але й у позакласній роботі, яка дозволяє учням
зацікавитися предметом, не обмежуватися рамками
навчальної програми або навчальної діяльності.
У чинних навчальних програмах із дисциплін
природничого циклу окреслено низку практичних
умінь, якими повинні володіти учні, наприклад,
вивчити будову і життя рослин, впроваджувати
ефективні, екологічно безпечні технології в освітній процес, популяризувати творчі здобутки здобувачів у галузі дослідництва тощо (Артемчук,
2000: 21). Зупинимося на деяких уміннях, передбачених у курсі біології, які можливо формувати
засобами навчально-дослідної земельної ділянки.
Базою проведення навчальних і практичних
занять із дисциплін природничого циклу була
навчально-дослідна земельна ділянка Шрамківської ЗОШ І–ІІІ ступенів Черкаської області.
Навчально-дослідна діяльність на земельних
ділянках передбачає насамперед виконання робіт,
що відрізняються різними методиками виконання,
способами збирання, обробки й аналізу одержаного матеріалу. Вона направлена на вироблення
уміння узагальнювати дані та формулювати
результати (Князян, 2011: 107).
Наприклад, із учнями 6–7 класів пропонуємо
провести низку біологічних досліджень під керівництвом вчителя біології або природничника
з метою формування дослідницьких умінь учнів,
виявляти та розповсюджувати нові напрямки
роботи на НДЗД.
Біологічне дослідження № 1 «Вплив мінеральних добрив на врожайність огірків».
Дослідження проводили учні 6 класу Шрамківської ЗОШ І–ІІІ ступенів у кількості 16 чоловік. Мета дослідження – з’ясувати, як впливають
добрива на зростання, розвиток і врожайність
огірків. Здобувачі вивчають морфо-біологічні
особливості огірків, знайомляться з агротехнікою обробітку огірків, висівають насіння огірків
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Календарний план роботи проведення дослідження:
«Вплив добрив на зростання, розвиток і урожайність огірків»

Вид роботи
Оранка ділянок
Боронування у два сліди
Культивація із внесенням добрив (послід використовуємо
у сухому вигляді, подрібнивши та змішавши із землею)
Помістили насіння у розчин перманганату калію
на 30 хвилин, а потім тримали 3 години у вологому стані
Рослини підгодували мінеральними добривами
Друга підгодівля мінеральними добривами
Профілактика і лікування рослин
Збір урожаю

Термін виконання
12.10.2020 р
23.03.2020 р
25.03.2020 р
4.05.2020 р

16.05. 2020 р
25.05. 2020 р
27.05. 2020 р
20.06; 25.06; 30.06; 5.07; 15.07; 20.07.2020 р.

Календарний план роботи проведення дослідження:
«Вплив органічного добрива на урожай картоплі»
Вид роботи

Порядок виконання роботи

Розкласти бульби масою 60–70 грам у теплому світлому приміщенні
Підготовка посадкового на полицях. Для цього використовуємо стелаж у теплиці (на ніч
матеріалу
укрити, тому що теплиця не опалюється), через кожні 3–5 днів
бульби перевертати.
Після відтавання снігу з метою утримання вологи та видалення
Підготовка ґрунту:
дрібних бур’янів розрихлити землю залізними граблями у різних
Розпушування
напрямках: вздовж ділянки та поперек.
Оранка

Посадка картоплі

Таблиця 1

Перекопати на глибину 20 см, вибрати кореневища бур’янів і
боронувати залізними граблями з метою вирівнювання поверхні
землі, щоб розбити грудки.
Натягнути шнури паралельно один одному через 70 см. Зробити
лунки лопатою через 30 см. На дно лунки покласти бульбу, на
дослідній (експериментальній) ділянці під кожну бульбу внести
сірникову коробку перегною. Всього 50м2, 10 кг перегною. Глибина
закладення 8–10 см. На контрольній ділянці висадити без перегною.

Таблиця 2
Термін
виконання
10–15 квітня

15–20 квітня
2–3 травня

8–9 травня

Розпушування ґрунту

Через 5–10 днів після посадки провести розпушування ґрунту
залізними граблями з рідкими зубами з метою руйнування кореня,
яке утворюється у процесі ущільнення землі та закриває доступ
кисню у ґрунт, і з метою видалення дрібних бур’янів.

15–20 травня

Підгортання картоплі

Коли картопля досягла 10–15 см, мотикою підгорнути її так,
щоб закрити повністю землею з усіх боків, що сприятиме появі
додаткових підземних пагонів і збільшенню кількості бульб на
корені, а також є первинним захистом від колорадських жуків.
Підживлення. Повторне підгортання.

29–30 травня

Підживлення і
підгортання

Перевірка на наявність
колорадських жуків,
збір за необхідності

Розкидати голубиний послід по рядках, а потім на всю ділянку, після
чого мотикою підняти землю до кущів картоплі на обох ділянках. через 3–4 тижні
Разом із підгортанням проводиться і закладення добрив у ґрунт, що
після 1-го
підсилює розвиток додаткових наземних пагонів першого підгор- підгортання
тання. Повторне підгортання виконується на контрольній ділянці на
1–2 дні пізніше, ніж на дослідній.
При підгортанні спостерігається поява жуків. Збір колорадських
жуків виконується вручну в обрізані пляшки. Потім зібрані жуки
перекладають у пляшки із пробкою, пробка закривається, і жуки
гинуть від нестачі кисню.

щоденно

Шляхом обприскування ручним обприскуванням, дотримуючись
обережності. Розвести розчин. Налити у каністру. Закрутити
Обробка кущів картоплі правил
пробку,
попередньо вставивши кінець шланга від обприскувача в
отрутохімікатами
отвір пробки. Повісити через плече, використовуючи ремінь і направивши струмінь на кущ, виконати обприскування.
Прополка бур’янів
Видалення бур’янів шляхом висмикування.

228

Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 47, том 4, 2022

Трускавецька І. Формування дослідницьких умінь учнів на навчально-дослідних земельних ділянках...
у ґрунт, проводять дворазову підгодівлю мінеральними добривами експериментальних ділянок, проводять порівняльний аналіз врожайності
огірків, вирощених із удобренням і без удобрення
(Задорожний, 2003: 23).
Нині огірки вирощують на території нашої
країни повсюдно. Ця рослина не тільки має смачні
плоди, але і є лікарською, за вмістом вітаміну «С»
посідає перше місце серед овочевих культур,
однак для її зростання і розвитку, отримання високого врожаю необхідно підживлювати рослини
добривами – органічними та мінеральними.
У ході проведеного дослідження було помічено, що для зростання, розвитку й отримання
високого урожаю огірків необхідні мінеральні
добрива у вигляді підгодівлі й органічних добрив,
внесених у лунки. За кущового внесення добрив
поживні речовини знаходяться у безпосередній
близькості до коріння і тому потрапляють до рослин вже на перших порах розвитку рослин.
Отже, на дослідних ділянках урожайність огірків була вищою порівняно з контрольними ділянками. Тому для отримання більш високих врожаїв
огірків необхідно виробляти для них підгодівлю
мінеральними й органічними добривами.
Біологічне дослідження № 2. «Вплив добрива
на урожай картоплі в умовах пришкільної земельної ділянки».
Біологічні дослідження проводили учні
7 класу Шрамківської ЗОШ І–ІІІ ступенів у кількості 18 чоловік (квітень – вересень 2020 р.).
Найголовніша умова для вирощування картоплі –
достатня кількість світла, тому було обрано місце
для посадки у південно-східній частині пришкільної ділянки с. Шрамківка, Черкаської області.
Мета: показати ефективність застосування
органічних добрив під час посадки картоплі. У ході
практичної діяльності з вирощування рослин учні
використовують знання, отримані на уроках ботаніки. Особливо велике пізнавальне і виховне значення мають досліди та дослідження, за допомогою яких можна отримати відповідь на проблемне
завдання, коли учні самі формулюють його мету,
визначають техніку посадки, висувають гіпотезу
про те, яким буде результат (Шейко, 2002: 14).
Досліди на земельній ділянці проводили для
порівняння розвитку рослин у різних умовах,
оскільки в умовах сільської школи як місцеве
добриво можна використовувати перегній, тому
було вирішено провести дослід із його застосуванням. Для експериментальних досліджень в
умовах пришкільної ділянки було виділено дві
ділянки площею по 50м2 кожної (експериментальна та контрольна ділянки).
ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

Органічні добрива покращують структуру
ґрунту, який стає пухким, більш повітряним,
зволоженим і менш кислим. Вони активізують
діяльність ґрунтових мікроорганізмів, які перетворюють мінеральні сполуки на доступніші для
засвоєння рослин.
Із проведеного дослідження можна зробити
висновки, що картопля вбирає із землі безліч
корисних мікроелементів. Щороку їх стає дедалі
менше. Саме тому, щоб виростити гарний урожай
картоплі, необхідно регулярно поповнювати ґрунт
корисними мікроелементами. Картопля і перегній
є практично нероздільними. Перегній є кращою
підгодівлею. Він насичує культуру багатьма необхідними корисними мікроелементами. Крім того,
через деякий час після його внесення у землю він
сприяє виділенню вуглекислого газу та вкрай важливий для процесу фотосинтезу рослин.
Практичні роботи на пришкільній ділянці зі
збирання врожаю, збору насіння, догляду за рослинами дозволяють розширити знання учнів про
сільськогосподарські культури. Дослідницька
діяльність учнів пов’язана із їхнім екологічним
вихованням, формуванням дбайливого ставлення
до праці людей (Грицай, 2017: 118).
Висновки. Дослідницька діяльність учнів
регулюється свідомістю й активністю особистості, спрямована на задоволення пізнавальних,
інтелектуальних потреб, продуктом якої є нові
знання, отримані відповідно до поставленої мети.
Виконання практичних робіт і фенологічних
спостережень за рослинами в овочевій сівозміні
формує в учнів уміння доглядати за овочевими
культурами, вирощувати розсади рослин, проводити підживлення та вести щоденник фенологічних спостережень за рослинами. Внаслідок
проведених дослідів з’ясовано, що врожайність
картоплі значною мірою залежить від надходження калію та фосфору; результати біологічного дослідження «Вплив мінеральних добрив
на врожайність огірків (сорт «Конкурент»), проведеного у період із 23.03.20 р до 20.07.2020 р.
з учнями 7-го класу Шрамківської ЗОШ І–ІІІ ступенів у кількості 16 чоловік, дозволяють стверджувати, що для отримання більш високих врожаїв огірків необхідно виконувати підгодівлю
мінеральними й органічними добривами.
Таким чином, дослідницька робота учнів
на НДЗМ сприяє розвитку в них дослідницьких умінь і навичок, розвиває спостережливість і формує екологічне виховання. Будувати
уроки необхідно так, щоб кожен учень почувався дослідником, котрий самостійно здобуває знання, має змогу зіставляти, порівнювати,
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Педагогiка
шукати та знаходити істину, доводити висунуті
гіпотези під час спілкування зі своїми однокласниками та з учителем. Такий підхід до процесу
навчання й виховання дітей сприяє розвитку
їхніх інтелектуально-творчих задатків і фор-

муванню дослідницько-пошукових здібностей,
яке забезпечується альтернативними формами
навчання: індивідуальною роботою, фронтальною, кооперативною, роботою в парах, у малих
і великих групах.
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РОЗВИТОК ДУХОВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ
ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТІ:
УКРАЇНСЬКИЙ І АМЕРИКАНСЬКИЙ ДОСВІД
У статті проведено аналіз сучасних освітньо-цифрових технологій в Україні та Сполучених Штатах Америки, які використовуються як освітні платформи, їхній вплив на розвиток духовності особистості в умовах
цифровізації освітнього процесу. Охарактеризовано сутність поняття «розвиток духовності», яке дослідники
визначають як низку позитивного аналізу та якісних змін у психіці особистості від пізнання об’єктів і явищ до
усвідомлення їх сутності та взаємозв’язку. Зосереджено увагу на проблемі активізації знань щодо використання
новітніх освітніх технологій у взаємозв’язку з розвитком духовності особистості. Визначено мету статті:
обґрунтувати зміст, особливості та специфіку використання основних сучасних освітніх технологій за чинник
розвитку духовності особистості в умовах цифровізації освітнього процесу на базі українського та закордонного досвіду. Акцент робиться на глобальній тенденції складності активізації знань шляхом використання базових цифрових технологій для покращення змісту освіти, багатогранності інформаційного наповнення ресурсів,
основним завданням якої є не лише теоретичне засвоєння, а й практичне застосування знань у житті. Зазначається, що з розвитком цифрових технологій і особливостями їх використання в освіті життєво важливо
враховувати духовний розвиток особистості, який має тенденцію до трансформації. У дослідженні світової
спільноти виявлено систему позитивних і негативних оцінок щодо цифровізації освіти, результат якої не є абсолютно оптимістичний. Обговорюються основні освітні тенденції сучасного цифрового середовища, а також
те, як вони можуть бути використані як змінні в розвитку особистості духовності.
Результати теоретичного дослідження показали, що залучення в освіту лише цифрових технологій без традиційного діалогу з викладачем не досить у комплексі зі знаннями інформаційно-комунікаційних технологій, їхніми можливостями, що відображають систему сучасного цифрового суспільства.
Ключові слова: сучасні цифрові технології в освіті, духовний розвиток, віртуальна реальність, доповнена
реальність, змішана реальність, розширена реальність, STEM, Edgenuity, Imagine Learning, LearnZillion, AOP,
Purpose Prep.
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DEVELOPMENT OF SPIRITUALITY OF PERSONALITY IN THE CONDITIONS
OF APPLICATION OF MODERN TECHNOLOGIES IN EDUCATION:
UKRAINIAN AND AMERICAN EXPERIENCE
The purpose of the article is to establish the content, characteristics, and particular of the use of basic modern
educational technologies as a factor in the development of personal spirituality in terms of digitalization of the educational
process, based on Ukrainian and international experience. The essence of the concept of “spirituality growth”, which
researchers define as a succession of positive analytical and qualitative changes in an individual’s psyche from knowledge
of things and occurrences to awareness of their essence and relationship, is discussed. The problem of activating
information about the usage of cutting-edge educational tools in connection with the growth of an individual’s spirituality
is the focus. Based on Ukrainian and international experience, the objective of the paper is to substantiate the content,
features, and specificity of the use of fundamental modern educational technologies as a factor in the development of
personal spirituality in terms of digitalization of the educational process. The focus is on the global trend of knowledge
activation complexity through the use of fundamental digital technologies to increase educational content, information
diversity, and the main task of which is not only theoretical assimilation but also practical application of knowledge in

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

231

Педагогiка
life. It should be highlighted that, with the advancement of digital technologies and the unique characteristics of their use
in education, it is critical to consider the spiritual development of the individual, who is prone to transformation. A global
study found a system of positive and negative ratings in the digitization of education, with the outcome being less than
optimistic. The primary educational trends in today’s digital world are explored, as well as how they might be employed
as variables in spiritual development.
The results of theoretical research have shown that the involvement in education only of digital technologies without
traditional dialogue with the teacher is insufficient in combination with knowledge of information and communication
technologies, their capabilities, reflecting the system of modern digital society.
Key words: modern digital technologies in education, spiritual development, virtual reality, augmented reality, mixed
reality, augmented reality, STEM, Edgenuity, Imagine Learning, LearnZillion, AOP, Purpose Prep.

Постановка проблеми. Сучасні події в науці та
житті, зумовлені технічним прогресом, відкрили
шлях до масштабної, швидкої трансформації освітньої політики. Раніше насичення ринку освіти
цифровими продуктами та прагнення до таких
послуг не були настільки поширеним. Тому все
більшої популярності набуває самоосвіта; прагнення до розширення своїх інформаційних та комунікаційних знань і навичок стало новою нормою.
У цифровому суспільстві, з його стрімкими темпами росту, безперервними змінами, трансформаціями, реформами, постає необхідність у «постійному розвитку особистості кожної людини»
(Навчання протягом життя, 2014). Навчання протягом життя (Lifelong Learning) пов’язано, серед
іншого, із швидкими темпами розвитку цифрових
освітніх технологій, які постійно оновлюються і
залучають все більше тих, хто бажає їх опанувати.
Так, відбувається гнучка інтеграція в цифрове
суспільство всіх активних «гравців» навчального
середовища, де ідеї генеруються і знаходять свій
відгук у площині однодумців.
Мета статті – обґрунтувати зміст, специфіку
та психологічні особливості основних сучасних
освітніх трендів, новітніх інформаційних технологій та можливості їх застосування в паралелі з
розвитком духовності особистості в умовах цифровізації освітнього процесу.
З метою уточнення змісту та специфіки основних сучасних трендів та можливості їх застосування було використано комплекс теоретичних
(теоретичний аналіз, узагальнення, систематизація) та емпіричних (анкетування) методів, що
сприяли б ефективному розвитку духовності особистості в умовах цифровізації освітнього процесу.
Результати. Позитивний вплив цифрових
освітніх технологій підкреслювався більше за
розвиток духовності, а також зміни організаційної структури та процесів навчання, пов’язаних
з упровадженням важливих сучасних трендів
в освіті, як свідчить огляд наукової літератури
(Аствацатуров, Кочегарова, 2012; Карабін, 2019).
Щоб орієнтуватися в постійно мінливому
середовищі, людина повинна постійно зосеред-
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жуватися на складному і динамічному технологічному процесі. Навчання протягом усього життя
розширює кордони знань, але є й інша проблема:
духовність і безпосереднє розвиток духовності в
контексті цифровізації суспільства. Питання полягає в тому, як зберегти бажання до самореалізації,
самовдосконалення та виконання того, що є прихильністю, інтересом чи метою, щоб не загубитися в цій універсальній технологічній інновації.
На початку формування цифрового суспільства
соціальні платформи мали більш інформативний
та менш агресивний характер. Зараз ми спостерігаємо інше явище, коли люди з низьким інтелектуальним рівнем визначають погляди більшості,
зображуючи свої псевдознавства як несприйнятливі до критики чи скептицизму. Залежність
від суджень не завжди кваліфікованої аудиторії,
а також прийняття чи неприйняття інших оцінок повертає суспільство до точки, коли минущі
тенденції та віяння створюють ілюзію контролю
над зовнішніми процесами. Ми є свідками нової
кризи – духовної, масштаб якої є глобальним,
бо віртуальні межі, на відміну від географічних,
стали практично прозорі.
Психологічні аспекти духовності й духовної
культури у своїх працях досліджували М. Боришевського, О. Зеліченка, А. Москальова, Е. Поміткин, Ж. Юзвак та інші.
Розвиток духовності визначається як низка
позитивних кількісних і якісних змін у психічній
сфері особистості від пізнання предметів і явищ до
усвідомлення їх сутності та взаємозв’язку. Розвиток духовності особистості має свої ознаки, серед
яких можна назвати: ціннісні орієнтації (які допомагають регулювати поведінку); моральні якості
(зростання внутрішньої чесності, заміна критеріїв
обов’язку, совісті на критерії естетичної та творчої
спрямованості, коли людина починає свідомо творити своє життя); вищі цінності (почуття любові
до Батьківщини, відданість інтересам нації, рідній мові, а також естетичні цінності) (Духовність
та духовний розвиток особистості , 2018).
У своїх працях Ж. Юзвак досліджує психологічні
аспекти духовності як «творчу здатність людини до
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Усар Г. Розвиток духовності особистості в умовах застосування сучасних цифрових технологій в освіті...
самореалізації та самовдосконалення, зумовлену
такими особливостями когнітивно-інтелектуальної, чуттєво-емоційної та вольової сфер, які сприяють успішному формуванню та реалізації потреби
в цілеспрямованому пізнанні та ствердженні в її
життєдіяльності істини, загальнолюдських етичних та естетичних цінностей, усвідомленню
єдності себе та всесвіту» (Юзвак, 1999: 141).
Психологічний аспект дистанційного навчання
висвітлено в роботі М. Смульсон, Ю. Машбиц,
М. Жалдак, де доведено, що в дистанційному
навчанні, як і у традиційному, «об’єктом діяльності є учень, який не володіє певними засобами
дій, а продуктом – учень, який ними володіє»
(Смульсон та ін., 2021: 86–87).
У результаті проведеного аналізу науковометодичної літератури (Г. Аствацатуров і Л. Кочегарова, Н. Морзе, О. Пінчук, О. Шликова й інші)
було виявлено необхідність в опануванні основних освітньо-цифрових трендів, які запропоновані для освітян та, у разі цілеспрямованого
використання, сприятимуть розвитку духовності
в умовах цифровізації навчання. Так, зараз в
Україні ми спостерігаємо процес все більшого
оснащення шкіл технічними засобами, які є посередниками між освітніми технологіями й учнями.
Деякі з них набувають все більшої популярності,
а саме (Освітні тренди 2021 р., 2021):
1. Індивідуальне (персоналізоване) навчання –
ураховує унікальні особливості дитини та її потенціал. Воно сприяє підвищенню мотивації й активності, фокусує на сильних сторонах учня.
2. Змішане навчання (“blended learning”) –
передбачає об’єднання технологій класно-урочної
системи і технологій електронного дистанційного
навчання. Форми навчання: лекції, лабораторні
роботи, самостійна робота, гурткова робота, індивідуальні консультації, науково-дослідна робота,
конференції. Ця форма навчання покращує
бажання вчитися, допомагає в отриманні нової
інформації, розширює межі ваших знань і дає відчутні результати.
3. Мікронавчання – сприяє подачі навчального
матеріалу у вигляді невеликих навчальних блоків.
Кожен елемент має дуже конкретний зміст, а на
його вивчення відводиться мінімум часу.
4. Гейміфікація (Gamification) – поєднує два
важливі чинники. Для початку діти будуть у знайомій та захоплюючій атмосфері, а це означає, що не
доведеться витрачати час і зусилля, намагаючись
утримати їхню увагу. По-друге, завдяки універсальності інструменту ви можете використовувати
його для надання практично будь-якої навчальної
інформації у стилі гри. Ваша уява – єдина межа.
Для цієї стратегії навчання потрібна окрема підISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

готовка матеріалу (картки, комп’ютери тощо) або
відповідна технічна база (дитячий інтерактивний
стіл, сенсорна панель, планшет). Ігрова діяльність
є провідником «в уявне інформаційне середовище,
викликаючи цим цікавість до вивчення навчального матеріалу» (Карабін, 2019: 47).
Так, на думку В. Сухомлинського, «гра – це
величезне світле вікно, крізь яке в духовний світ
дитини вливається життєдайний потік уявлень,
понять про навколишній світ. Гра – це іскра, що
засвічує вогник допитливості. То що ж страшного
в тому, що дитина вчиться писати граючись, що
на якомусь етапі інтелектуального розвитку гра
поєднується із працею, і вчитель не так уже часто
говорить дітям: «Ну, пограли, а тепер будемо трудитися!»» (Сухомлинський, 1977: 95).
5. Імерсійна освіта – створює віртуальну
(VR – virtual reality) і доповнену реальність
(AR-augmented reality) на заняттях, метою яких
є розширення фізичного простору життя людини
завдяки об’єктам, створеним на цифрових пристроях і програмах. На прикладі віртуальної
реальності людина занурюється в ситуацію, де
поступово забуває, що знаходиться в додатку,
виходячи з напруженого стану у природний стан.
Треба пам’ятати, що віртуальна реальність дозволяє подолати розрив між викладачами й учнями;
доповнена реальність створює можливість поєднати реальний світ із віртуальним, через фільтр
із віртуальними об’єктами. У навчальному середовищі формат доповіді у вигляді презентації має
кращий рівень сприйняття предмета дослідження,
наприклад у вигляді 3D-моделі. Технології віртуальної, доповненої та змішаної реальності містять величезний потенціал для вирішення основних завдань освітнього процесу. Їх використання
впливає на всі компоненти духовності та пізнавальної активності учнів (Віртуальна і доповнена
реальність, 2019).
Так, на думку Г. Солдатової, коли спостерігається розмиття меж між реальним і віртуальним
середовищем, «на перший план виходять комунікаційні онлайн-ризики, які зазвичай перетинаються з офлайн, наприклад, зіткненням із кіберагресією, а також ризики, пов’язані з поширенням
і використанням особистої інформації» (Солдатова, Рассказова, 2020).
AI – штучний інтелект. У системі освіти це
створює персоналізоване навчальне місце, яке
передбачає: наявність біометричних ґаджетів,
які розпізнають голос; обчислюють емоційний,
психічний стан людини; виявляють проблемні
моменти навчання, що дозволяє обчислити емоційний, психічний стан людини, підказати педагогу наявність проблеми.
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Але за всіма позитивними складовими частинами такої співпраці криється певна небезпека
в майбутньому – чи зможемо ми контролювати
штучний інтелект або він почне контролювати нас.
STEM – означає науку, технологію, інженерію
та математику і стосується будь-яких предметів,
які підпадають під ці чотири дисципліни. Замість
того, щоб викладати чотири дисципліни як окремі
предмети, STEM інтегрує їх у цілісну парадигму
навчання, засновану на прикладних програмах
реального світу. Для України це новий напрям, який
із кожним роком набуває все більшої популярності.
На думку Г. Войтків, «шляхами формування
творчості є компетентнісний та діяльнісний підходи до навчання. Перспективними сьогодні є
створення системи STEM-освіти, дослідження та
впровадження кращих європейських практик зі
STEM-освіти, їх активне використання для розвитку творчості дітей у технічних та природничоматематичних галузях» (Войтків, 2016: 213).
П. Бретт, Р. Майєр та інші в зарубіжній науковій літературі досліджують зв’язок між упровадженням більшої кількості цифрових технологій в
освіту, розумінням учителями технологічних підходів та духовним розвитком. Так, у Сполучених
Штатах Америки все більшої популярності набувають цифрові інструменти, навчальні програми
та навчальні ресурси, головним гаслом яких є:
«Допомогти вчителям навчати, а студентам –
навчатися» (Imagine learning, 2021).
Платформа, на якій містяться всі освітні
ресурси, має назву Weld North Education – Велд
Північна Освіта (далі – WNE). Портфоліо брендів
WNE включає Edgenuity, Imagine Learning – Уявне
навчання, LearnZillion, Alpha Omega Publications –
Публікації Альфа Омега (далі – AOP), Purpose Prep –
Мету підготовки тощо.
Edgenuity була заснована в 1998 р. як освітня
платформа 2020 р., для подолання розриву між
освітою та технологіями, щоб допомогти школам і студентам досягти їхніх академічних цілей.
Основна навчальна програма Edgenuity складається з базових курсів, які можна збільшувати за
бажанням і потребами учня. Самостійне навчання
та попереднє тестування дозволяють студентам
витрачати більше часу на те, що їм потрібно, і
менше часу на матеріал, який вони вже засвоїли,
щоб учні могли наздогнати і закінчити навчання
вчасно. За допомогою додаткових факультативів
учні середніх і старших класів можуть досліджувати різноманітні сфери, як-от мистецтво, психологія, економіка, здоров’я та фізичне виховання.
Але відсутність зворотного зв’язку і можливості
обговорення незрозумілих моментів створюють
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хибне відчуття, що відповіді легко знайти у просторі Всесвітньої павутини, для цього не потрібно
замислюватись.
Так, у своїх дослідженнях Р. Епштейн
робить спробу показати поєднання духовності і
комп’ютерних технологій на основі юнгівської
концепції «алхімії праці», тобто розглядання
роботи як роботи над душею.
Р. Епштейн стверджує, що «інформатика – це
глибока дисципліна. Вона має особливу, навіть
захоплюючу красу, якщо дивитися в такий спосіб. Душевність інформатики – це не езотерична
ідея, яка не має стосунку до практичних проблем
професіоналів, які працюють як у промисловості,
так і професорів, які викладають інформатику. Це
може стимулювати нові потоки досліджень психологічного та духовного вимірів обчислювальної
техніки» (Epstein, 2006).
Так, душевність робить інформатику більш
захоплюючою та привабливішою для учнів. Це
може надихнути на нові міждисциплінарні курси,
які допоможуть учням гуманітарних, мистецьких
та інших наукових дисциплін оцінити справжню
красу інформатики та стимулювати нові потоки
досліджень психологічного та духовного вимірів
обчислювальної техніки.
Imagine Learning – Уявне навчання (Сполучені
Штати Америки) – платформа, що забезпечує
досвід у класі, де вчителі створюють середовище
навчання, орієнтоване на студента. Студенти
мають можливість володіти власним навчанням,
вибирати зміст та демонструвати свій погляд у
завданнях. Навчальна програма, яка використовується в цифровому форматі, допомагає сформувати необхідні навички, щоб підготувати учнів до
навчання на все життя.
LearnZillion (Сполучені Штати Америки) дає
вчителям можливість витрачати менше часу на
створення матеріалів для учнів із нуля і більше
часу на розроблення стратегій, щоб задовольнити
потреби своїх учнів, це оцифровані комплексні
навчальні плани із вбудованою підтримкою. Високоякісна навчальна програма більше не вимагає
тижнів підготовки і залишає час на знаходження
креативних рішень в опануванні нового матеріалу.
Ще одним напрямом є AOP (Alpha Omega
Publications), де працюють люди, які вірять у християнську освіту. Головна мета – змінити освіту на
славу Божу. Скерований пристрастю надихати,
AOP готує студентів до майбутнього, пропагуючи
академічні досягнення та християнські цінності.
Purpose Prep, або Спеціальна підготовка, створена освітянами для освітян. Завдяки програмі та
сертифікатам дорослі розвивають навички Соці-
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ально-емоційного навчання (Social-Emotional
learning), які дають їм змогу будувати міцні стосунки зі студентами, ефективно керувати класом
і підвищувати задоволення від роботи, удосконалювати методи викладання, шкільну культуру та
клімат, досягнення учнів і академічні успіхи, які є
складниками духовного розвитку.
У своєму дослідженні М. Блайз і Е. Буі ототожнюють духовність із техно-духовністю, як перетин
взаємодії людини та комп’ютера. У статті розглядаються науково-фантастичні трактування духовності, релігії та «нумінозного» – таємнича присутність, яка викликає захоплення, благоговіння, а
іноді й страх – як стимул для дослідження технодуховного дизайну через «уявні абстракції»,
форму дизайну, художня література (Imaginary
abstracts for techno-spirituality research, 2014).
На думку Т. Мура, основна хвороба двадцятого
століття, яка пов’язана з усіма нашими викликами
і вражає нас як разом, так і окремо, – це «втрата
душі». Нав’язливі ідеї, залежності, агресія та відсутність сенсу – це симптоми душі, яка була занедбана. «Душа людини – це не те, що належить
розуміти <…> піклування про душу – священне
мистецтво» (Мур, 2020: 8–9).
Колаборація цифрових технологій із сучасними та традиційними освітніми трендами зароджує підґрунтя до появи аудиторії фахівців із
мультидисциплінарними зв’язками. Дефіцит в
таких фахівцях можна подолати, якщо змінити
акценти в освітньому процесі на саморозвиток,
самовдосконалення як основні компоненти духовного розвитку.
Позитивні сторони процесу росту технічного
прогресу привели до появи такого явища, як поневолення людини інформаційним середовищем,
поява великого об’єму дозвілля. Логічно було сподіватись, що час, який вивільнився, людина буде
витрачати на особистісне зростання, розвиток духовності, інтелекту, креативного мислення. Проте
в суспільстві з хаотичним зростом неконтрольованої, некоректної інформації одночасно відбувається трансформація духовних цінностей. Завдяки
розширенню меж спілкування в об’єднаному
інформаційному просторі виникає прецедент розмиття кордонів та виникнення духовних розбіж-

ностей. Наше головне завдання – знайти баланс
між застосуванням технологій не лише в житті,
а і в освітньому середовищі так, щоб це сприяло
конструктивному розвитку особистості з мінімальним впливом зовнішніх деструктивних чинників.
Деякі автори (Бондарчук, 2013: 7–11; Москальова та ін., 2021: 165–171) застерігають, що
під час використання в освіті комп’ютерних технологій необхідно враховувати деякі питання:
збереження анонімності у спілкуванні створює
сценарії вседозволеності (нетипова, неадекватна
поведінка тощо), дефіцит або відсутність невербальних ознак за надлишку візуальних образів
(обмін листами (електронна пошта), обмін миттєвими повідомленнями (чат), оцінки (у коментарях до опублікованих матеріалів), публікація
есе (блог), прямий візуальний контакт (відеочат),
непрямий візуальний контакт (перегляд фотографій), аудіоконтакт (аудіочат), групове спілкування
(відео- й аудіоконференції, форуми) спонукає
до зростання питомої ваги емоційних, а не раціональних суджень тощо. Але варто пам’ятати,
що «справжній авторитет у віртуальному просторі підтримується завдяки високому інтелекту,
наданню регулярної допомоги іншим, емоційному
позитиву, турботі про збереження власної репутації, здійснення інтегруючих дій» (Бондаренко,
2004). Саме тому перед закладами освіти постає
питання сприяння розвитку духовності особистості засобами освітніх трендів в умовах цифровізації освітнього процесу на засадах партнерства
та спільної відповідальності.
Висновки. Отже, проведене теоретичне дослідження розкриває актуальність обраної теми та
вказує на необхідність знаходження шляхів реалізації наповнення освітньої компоненти такими
інформаційно-комунікаційними
технологіями,
завдяки яким додатково буде створюватись передумова для самовдосконалення, самоідентифікацію, як людини унікальної, без стереотипного,
стандартизованого мислення.
Напрями подальшого дослідження ми
пов’язуємо із розробкою та впровадженням тренінгової програми з розвитку духовності підлітків
засобами освітніх трендів в умовах цифровізації
освітнього процесу.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ
ДО СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «МЕТОДОЛОГІЧНА РЕФЛЕКСІЯ
КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ»
У статті розглядаються основні підходи до поняття «методологічна рефлексія концертмейстера закладу
вищої освіти» як структурного елемента в контексті становлення методологічної культури фахівця. Підкреслено, що функціонування методологічної культури підпорядковано науковій методології – системі, що має складну ієрархічну організацію і формує світоглядну концепцію світової науки. Проаналізовано внесок вітчизняних
та зарубіжних науковців із проблеми методологічної культури фахівця і практичних особливостей професійної
діяльності концертмейстера. Аналіз наукових джерел доводить: незважаючи на наявність у науковому фонді певної кількості досліджень із проблеми становлення методологічної культури, особливостей професійної
діяльності концертмейстера, методологічна рефлексія (як функціонально-практичний складник методологічної
культури фахівця) все ще потребує спеціальних наукових пошуків та доповнень. Здійснено спробу уточнити
поняття «методологічна рефлексія концертмейстера закладу вищої освіти» через трактування напрямів діяльності, її мети, цінностей, завдань, функцій та принципів. Акцентовано на змісті методологічної рефлексії, який
характеризується наявністю методологічних знань та навичок. На основі змістовного аналізу теоретичних
джерел виявлено етапи здійснення методологічної рефлексії: етап проєктування наукового дослідження; етап
здійснення наукового дослідження; критико-рефлексивний етап здійсненої дослідницької роботи. Підкреслено,
що індивідуальна методологічна культура концертмейстера значно впливає на перебіг його професійної діяльності, визначає, зрештою, її результат, тому питання підвищення та вдосконалення рівня методологічної рефлексії посідає важливе місце в наукових дослідженнях фахівця. Автором наголошено на необхідності постійно
вдосконалювати методологічну рефлексію та методичну самостійність концертмейстера як суб’єкта, що здійснює науково-пошукову діяльність. Констатовано, що високий професіоналізм концертмейстера є невід’ємним
складником успішної професійної діяльності.
Ключові слова: концертмейстер, методологія, методологічна культура, методологічна рефлексія концертмейстера, професійна діяльність концертмейстера.
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE ESSENCE
OF THE CONCEPT “METHODOLOGICAL REFLECTION OF THE ACCOMPANIST
OF THE HIGHER EDUCATION INSTITUTION”
The article considers the main approaches to the concept of “methodological reflection of the accompanist of the
higher education institution” as a component of professional activity in the context of the formation of the methodological
culture of the specialist. It is emphasized that the functioning of methodological culture is subordinated to scientific
methodology – a system that has a complex hierarchical organization and forms the worldview concept of world science.
The contribution of domestic and foreign scholars on the problem of the methodological culture of the specialist and
practical features of the professional activity of the accompanist is analyzed. Analysis of scientific sources shows that despite
the presence in the scientific fund of some studies on the formation of methodological culture, features of the professional
activity of the accompanist, methodological reflection as a functional and practical component of methodological culture
still requires special research and additions. An attempt was made to clarify the concept of «methodological reflection
of the accompanist of the higher education institution» through the interpretation of activities, their purpose, values,
objectives, functions, and principles. Emphasis is placed on the content of methodological reflection, which is marked by
the presence of methodological knowledge and skills. Based on the semantic analysis of theoretical sources the stages
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of realization of methodological reflection are revealed: the stage of designing scientific research; stage of scientific
research; critical-reflexive stage of the performed research work. It is emphasized that the individual methodological
culture of the accompanist has the most significant impact on the entire course of his professional activity, ultimately
determines its outcome, so the issue of increasing and improving the level of methodological reflection is important in
research. Emphasis is placed on the need for continuous improvement of methodological reflection and methodological
independence of the accompanist as a subject who carries out research activities. It is stated that the high professionalism
of the accompanist is an integral part of successful professional activity.
Key words: accompanist, methodology, methodological culture, the methodological reflection of the accompanist,
professional activity of the accompanist.

Постановка проблеми. Соціально-економічні
реформи останніх десятиліть, зміни суспільного
устрою, демократизація політичного, соціального, економічного розвитку сприяли істотній
модернізації освітньої галузі: передбачено зміни
у змісті навчальних дисциплін, програм, запропоновано новий підхід до змісту професійної
діяльності науково-педагогічних працівників
закладів вищої освіти, «одним із положень якої
є підвищення рівня професіоналізації та розвитку особистості фахівців» (Василенко, 2016: 38).
На необхідність «розвитку мотиваційно-смислового ставлення до педагогічної діяльності як
до місії, до власного музичного покликання як
подвижницького, універсально-діяльнісного служіння розвитку духовності суспільства, формування відповідальності за власне професійне майбутнє та його наслідки» звертає увагу Н. Сегеда
(Сегеда, 2002: 1). З’явилися різноманітні інноваційні освітні технології, підходи, теорії. Процеси
демократизації управління освітою, деідеологізація освітніх цінностей, гуманістичний підхід
до розвитку студента вимагають від концертмейстера вміння орієнтуватися у величезному обсязі
музично-педагогічних знань, аналізувати нові
музично-педагогічні теорії та технології, досліджувати та адаптувати їх з урахуванням посиленого цілеспрямованого виховного впливу на здобувачів вищої освіти (Чумак, 2012: 25–30), що
передбачає володіння концертмейстером розвиненою методологічною рефлексією.
Аналіз досліджень. Проблему рефлексії як
системоутворювального механізму наукового
дослідження розглядали О. Анісімов, В. Моляка,
М. Міріманова, С. Рубінштейн. Методологічну
рефлексію як професійну якість педагога-дослідника висвітлено в наукових працях В. Краєвського, С. Розової. Місце методологічної рефлексії з точки зору аналітико-ретроспективного
етапу розвитку педагогіки в структурі інноваційної діяльності викладача досліджували В. Сластьонін, Л. Подимова. В. Кутьєв, Я. Турбовська
та ін. Дослідники Н. Нікандров, В. Кан-Калік,
В. Богін, І. Лернер визначали роль рефлексії в
змісті педагогічної творчості. Методологічна рефISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

лексія (як важливий компонент змісту професійного навчання) проаналізована в роботах І. Ільясова, І. Можаровського. До проблеми місця та
ролі методологічної рефлексії в науково-дослідній роботі викладача звертаються у своїх працях
Г. Щедровицький, Т. Альтшуллер, О. Шемеліна,
С. Матюшенко, В. Супрун, Ю. Шрейдер, М. Ярошевський та ін.
Мета статті – здійснити теоретико-методологічний аналіз поняття «методологічна рефлексія
концертмейстера закладу вищої освіти».
Виклад основного матеріалу. Динамічність
суспільства, відкритість та невизначеність майбутнього зумовлюють складність та масштабність
завдань, які постають сьогодні перед фахівцями
будь-якої професійної галузі, вимагають здібностей до проблемного бачення, конструювання та
застосування якісно нових, нестандартних моделей у власній професійній діяльності. Безсумнівно, що в цьому стані пріоритетним для концертмейстерів стає становлення інноваційного стилю
фахової діяльності, пов’язаного з відмовою від
відомих стандартів, стереотипів у професії, виходом за межі чинних нормативів, знаходженням
інноваційних способів вирішення професійних
завдань. З огляду на це, актуалізується потреба у
висококваліфікованому, обдарованому концертмейстері, який перебуває в постійному творчому
пошуку і який здатний оновлювати зміст власної діяльності шляхом критичного і творчого її
освоєння, застосування досягнень науки та професійного досвіду. Ефективність здійснення
інноваційної діяльності концертмейстера значно
залежить від наявності в фахівця методологічної
культури. Залишається дискусійним визначення
головного напряму діяльності концертмейстера
закладу вищої освіти. Чи має домінувати його
досягнення у творчій чи науковій діяльності? І тут
немає однозначної відповіді. Загальним у цьому
варіативному розумінні залишається таке: концертмейстер закладу вищої освіти має реалізовувати свої можливості як у творчій, так і в науковій
діяльності (переважно там, де він більш здатний).
Природно, що концертмейстер поєднує музичнопедагогічний, практично-творчий та науковий
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види діяльності, кожен із цих складників відіграє важливу роль в успішності професійної
діяльності фахівця. З огляду на це, нас особливо
цікавить методологічний складник у діяльності
концертмейстера закладу вищої освіти, його методологічна рефлексія.
Проблема методологічної рефлексії досліджувалась у роботах Е. Абдулліна, О. Бережнової,
С. Годника, В. Краєвського, В. Сластеніна та ін.
Роль рефлексії та рефлексивного підходу в мисленні та діяльності підкреслював Г. Гегель, який
стверджував, що «результат будь-якої пошукової
діяльності має бути осмислений разом із процесом його отримання» (Гегель, 1974). Останнім
часом категорія рефлексії широко розглядається
на всіх рівнях наукової думки і є однією з основних у вирішенні найактуальнішого завдання
сучасності – формування у фахівцеві культури
загального та професійного мислення, творчої
спрямованості його особистості. Поняття рефлексії в сучасній методології педагогіки є одним
із провідних та розкривається в різних значеннях, як-от: «принцип мислення, що спрямовує
особистість на осмислення й усвідомлення власних пріоритетів», «предметний розгляд самого
знання, критичний аналіз його змісту та методів
пізнання», «діяльність самопізнання, що розкриває внутрішню будову та специфіку духовного світу людини» (Цехмістро, 2003: 5–9).
Філософське трактування рефлексії тлумачиться
такими дефініціями: «рефлексія як самопізнання педагогічної науки» (Скаткін, 1986: 193),
«самосвідомість дослідника, роздуми про власну
наукову діяльність» (Краєвський, 2001: 81–82).
Під методологічною рефлексією концертмейстера закладу вищої освіти в цьому контексті ми розуміємо роздуми фахівця про власну
професійну діяльність з позиції методології.
Зміст методологічної культури багато в чому
визначається рівнем формування методологічної
рефлексії та багатьма іншими чинниками, як-от
логічна обґрунтованість та послідовність одержуваних висновків, здатність до об’єктивного та
критичного осмислення власних наукових напрацювань, можливість ефективного застосування
свого творчого потенціалу, а також широке використання наявних наукових методик (Яровова,
Воробьева, 2018: 109–111). Існує думка, що одним
із найважливіших компонентів методологічної
культури дослідника є методологічна наукова
рефлексія, крізь «призму» якої автор здатен не
тільки критично переглянути зроблені ним висновки, а й значно підвищити весь рівень наукового
підходу до роботи. З огляду на це, необхідно
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визначити поняття методологічної наукової рефлексії. Загалом, методологічна рефлексія має розглядатися як системоутворювальний компонент
методологічної культури, що передбачає постійне
виявлення й усвідомлення власної дослідницької діяльності – умов, у яких вона відбувається,
засобів, які застосовує фахівець, результатів
власного пізнавального процесу та застосовуваних ним методів і методик. Оскільки рівень
усвідомленості своєї роботи, можливість критично оцінити її результати серйозно впливає на її
ефективність, сучасна наука вважає наукову рефлексію невід’ємною частиною будь-якого процесу
дослідження. В. Краєвський зазначає, що з усіх
компонентів методологічної культури провідним
є методологічна рефлексія. На думку науковця,
методологічна рефлексія – це вміння аналізувати
власну дослідницьку діяльність, здатність до наукового обґрунтування, критичного осмислення та
творчого застосування певних концепцій, форм
та методів пізнання, управління, конструювання
(Краєвський, 2001). Саме методологічна рефлексія має сприяти концертмейстеру, котрий займається дослідницькою діяльністю, стати «над
дослідженням», зайняти ставлення незалежного
опонента до власного дослідження. Під методологічною рефлексією (як системотворчим компонентом методологічної культури концертмейстера) ми розуміємо постійний критичний аналіз,
оцінку процесу та результату власної дослідницької діяльності, умов, за яких вона здійснюється з
метою корекції та якісного проєктування подальшої дослідницької роботи.
Сьогодні наука досягла такого рівня свого
розвитку, за якого всі процеси, які відбуваються,
можуть здійснюватися лише за умови забезпечення
розвитку та вдосконалення наукової методологічної рефлексії. Однією з найважливіших функцій
методологічної рефлексії є постійний моніторинг
та критичний аналіз не лише власних досліджень,
а й усієї наукової галузі, підґрунтям чого є встановлені логічні, гуманітарні та власне методологічні критерії якості наукових досліджень (Кочергін, 2003). Це уможливлює корекцію здійснюваної
стратегії дослідження та проєктування подальших
дій з урахуванням виявлених оман та помилок.
Рефлексія вважається особливим явищем у науковій галузі й не вичерпується лише поняттям самопізнання. Визначаючи предмет методологічної
рефлексії концертмейстера, необхідно вказати на
процес висловлення особистого творчого й наукового досвіду фахівця. У своїй рефлексивної діяльності концертмейстер сприймає навколишню
дійсність у вигляді власного розумового аналізу,
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застосовуючи знання форм наукового мислення.
Зміст методологічної рефлексії концертмейстера представлено методологічними знаннями
та навичками. До методологічних знань, необхідних для якісного проєктування, здійснення
та оцінки наукового дослідження, належать такі:
знання про рівні методології, про компоненти
наукового дослідження; знання закономірностей і
принципів педагогіки мистецтва, методологічних
основ наукового дослідження, видів наукового
обґрунтування; знання структури та специфіки
музично-педагогічної теорії та музично-педагогічної практики, функцій музичної педагогіки;
знання методів наукового дослідження, критеріїв
та показників якості дослідження, джерел методологічного забезпечення дослідження; знання
зв’язків педагогіки мистецтва з іншими науками
та форм упровадження результатів власних досліджень в освітню практику. Методологічна рефлексія концертмейстера має бути присутня на всіх
етапах проведення наукового дослідження (від
процесу постановки та проєктування завдань до
оцінного завершального етапу).
Предметний розгляд навичок методологічної
рефлексії передбачає такі етапи: проєктування
дослідження, здійснення дослідження, критикорефлексивний етап проведеної дослідної роботи. На
етапі проєктування концертмейстером дослідження
важливими вважаємо такі вміння: визначити
коло проблем дослідження; критично осмислити
труднощі на практиці, які є джерелом проблеми
дослідження; оцінити наявність у сучасній науці
методологічних засобів для вирішення проблеми
дослідження; обґрунтувати не лише актуальність
напряму, а й теоретичну та практичну значущість
дослідження на основі моніторингу власної концертмейстерської практики й критичного аналізу
наукових джерел; визначити об’єкт, предмет дослідження, що встановлює напрям та межі дослідницької діяльності; чітко визначити мету дослідження,
критично проаналізувати завдання, оцінити можливість вирішення, використовуючи сконструйований методологічний інструментарій; визначити
зв’язок між основними методологічними характеристиками дослідження (проблемою, актуальністю,
метою та ін.); сконструювати концепцію власного
дослідження, здійснивши аналіз наявних концепцій (філософських, загальнонаукових та частково
наукових); здійснити критичну оцінку дослідження
з позиції доцільності та практичної значущості.
На етапі здійснення дослідження концертмейстерові важливо: проаналізувати те, чи відповідає
перебіг власного наукового пошуку логіці дослідження (Краєвський, Бережнова, 2006); підготувати
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проєкт майбутньої діяльності; оцінити теоретичну
значущість з точки зору гуманітарних цінностей;
оцінити ефективність використання методологічного інструментарію, встановити відповідність
інструментарію цілям та завданням дослідження;
критично проаналізувати об’єкт дослідження з
позиції системного підходу; критично екстраполювати результати дослідження, отримані в суміжних
із музичною педагогікою наукових галузях (психології, філософії, соціології та ін.); проаналізувати результати дослідницької роботи. На рефлексивному етапі проведеної дослідницької роботи
концертмейстерові потрібні такі вміння: оцінити,
наскільки результати дослідження можна застосовувати в подальших дослідженнях; об’єктивно
визначити рівень новизни дослідження; об’єктивно
оцінити рівень теоретичної значущості результатів
дослідження (дисциплінарний, загально-проблемний, приватно-проблемний) (Полонський, 1987);
об’єктивно оцінити рівень практичної значущості
результатів проведеного дослідження (загальнометодичний,
приватно-методичний)
(Полонський, 1987); оцінити значущість результатів із
точки зору критеріїв науковості, методологічних,
логічних та гуманітарних критеріїв.
Методологічна рефлексія допомагає концертмейстерові передбачати результати власної дослідницької роботи, коригувати перебіг роботи, визначати практичне значення дослідження. Цим вона
сприяє цілісному уявленню об’єкта, що досліджується, критичному аналізу власної практичної
діяльності в минулому і сьогоденні, а також спрямовує фахівця на подальші дослідження. Це «зворотний зв’язок» концертмейстера із самим собою:
на етапі проєктування, здійснення та оцінки виконаної роботи фахівець ставить собі питання і сам
дає на них відповіді, аналізує недоліки та переваги власної дослідницької діяльності, наводить
аргументи «за» і «проти» положень дослідження,
стає суб’єктом дослідницької діяльності. Глибока
і стала властивість методологічної рефлексії концертмейстера сприяє проникненню в сутність
об’єкта, що досліджується, з метою визначення
його розвитку, функціонування, поправки в разі
потреби, а також отриманню сукупності знань про
досліджуваний об’єкт. Здійснюючи методологічну
рефлексію, фахівець перетворює її на особисте
надбання: дослідницька діяльність стає його особистим досвідом, засобом розвитку та перетворення. Методологічна рефлексія концертмейстера
здійснюється безперервно, поступово проникаючи
в найглибші змістові верстви дослідження, сприяючи його неухильному розвитку, правильному
функціонуванню і, зрештою, збільшенню сукуп-
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ності знань загалом. Необхідно також указати на
постійне особисте зростання: концертмейстер
набуває важливого досвіду самостійної роботи,
що закладає основи професійного творчого зростання та постійного його вдосконалення. На наш
погляд, найбільш суттєвим показником оволодіння
методологічною культурою концертмейстера є
сформована ним у процесі дослідження рефлексивна самостійність, яка дає можливість фахівцеві
об’єктивно й критично підходити до проблеми
та вирішувати дослідницькі завдання найрізноманітніших рівнів методологічної складності:
визначити актуальність дослідження, застосувати
наявний потенціал власного знання, визначити
слабкі місця побудованого алгоритму вирішення
проблеми та спроєктувати можливі способи її
подолання, побудувати логічно вивірену систему
обґрунтування, а також застосувати нестандартний підхід до вирішення поставлених завдань
(Фролова, Шашуріна, 2018: 298–301).

Висновки. Отже, в процесі фахової діяльності
концертмейстера методологічна рефлексія постає
як процес осмислення знань своїх розумових та
практичних дій, що відрізняються певною специфікою (зокрема, художністю) та які «спрямовані
на пізнання та перетворення музично-педагогічної дійсності» (Абдуллін, 2019: 9). Рефлексія
теоретичних, практичних та творчих напрямів
музично-педагогічної дійсності, передбачувана
дослідницькою діяльністю, має бути не тільки
цілеспрямованою та усвідомленою, а й емоційноціннісною, тобто ґрунтуватися на одночасному
включенні особистості концертмейстера у всій
її цілісності в цей процес. Культура методологічного осмислення проблем педагогіки музичної освіти передбачає такий рівень відносин, за
якого окреслені проблеми стають особистісно
значущими для концертмейстера та за допомогою
дослідницької діяльності входять до кола його
професійних інтересів та орієнтації.
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КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ – КОМПОНЕНТИ СТРАТЕГІЧНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ В УСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ПРОФЕСІЙНО
ОРІЄНТОВАНОМУ СПІЛКУВАННІ МАЙБУТНІХ ІТ-ФАХІВЦІВ
Історія досліджень стратегічної компетентності й комунікативних стратегій сягає праць, присвячених
вивченню лінгвістичної системи, відомої в широких наукових колах як міжмовна мова. Власне комунікативні
стратегії можна вважати сегментом, що утворюється в результаті спроб студентів висловити певні значення у спонтанному мовленні на тлі обмеженої мовної системи цільової мови. З іншого боку, комунікативні
стратегії можна розглядати як потенційно свідомі плани вирішення певної проблеми, спрямованої на досягнення
певної комунікативної мети. Комунікативні стратегії зосереджені на психолінгвістичних процесах, що лежать
в основі спілкування. Науковці визначають три типи стратегій: офіційного скорочення, функціонального скорочення та досягнення. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти подають визначення комунікативних
стратегій як мовленнєвих засобів, які застосовуються мовцями для мобілізації та балансу власних лінгвістичних
ресурсів, активізації вмінь і навичок із метою задоволення комунікативних потреб й досягнення комунікативної
мети в певному контексті найбільш зрозумілим або найбільш економним способом. Серед ключових характеристик комунікативних стратегій науковці виокремлюють: гнучкість, оскільки у процесі реалізації комунікативних
актів комунікативні стратегії можуть зазнавати деяких змін і коригувань; динамічність, бо вони забезпечують динамічне розгортання комунікативного акту; безпосередню залежність від мовленнєвих дій опонента,
ситуацій, а також контексту спілкування. З урахуванням особливостей англомовного професійно орієнтованого спілкування ІТ-фахівців, їхніх соціальних ролей, типових і проблемних комунікативних ситуацій науковці у
процесі формування в майбутніх ІТ-фахівців стратегічної компетентності пропонують зосереджуватися на
комунікативних стратегіях, орієнтованих на адресата, а саме: інформування, стимулювання, оцінювання праці
та самопрезентацію. Отже, саме на перелічених комунікативних стратегіях і тактиках їх реалізації необхідно
наголошувати у процесі формування стратегічної компетентності в усному англомовному професійно орієнтованому спілкуванні майбутніх ІТ-фахівців.
Ключові слова: стратегічна компетентність, комунікативні стратегії, усне професійно орієнтоване спілкування, компоненти стратегічної компетентності.
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COMMUNICATIVE STRATEGIES – COMPONENTS OF STRATEGIC
COMPETENCE IN ORAL ENGLISH PROFESSIONALLY ORIENTED
COMMUNICATION OF FUTURE IT-SPECIALISTS
The history of research on strategic competence and communication strategies goes back to the study of the
linguistic system, known in broad scientific circles as an “interlanguage”. In fact, communicative strategies can be
considered as an item that is formed as a result of students’ attempts to express certain meanings in spontaneous speech
against having the background of a limited language system of the target language. On the other hand, communication
strategies can be considered as potentially conscious plan to solve a certain problem aimed in order to achieve a
certain communicative goal. Communication strategies focus on the psycholinguistic processes that put an emphasis
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on communication. Scholars identify three types of strategies: formal reduction, functional reduction, and achievement.
The Common European Framework of Reference for Languages defines communication strategies as speech tools used
by speakers to mobilize and balance their own linguistic resources, enhance skills to meet communication needs and
achieve a communication goal in a particular context in the most understandable or cost-effective way. Among the
key characteristics of communicative strategies, scientists identify: flexibility, because in the process of implementing
communicative acts, communication strategies may undergo certain changes and adjustments; dynamism, because they
provide a dynamic deployment of the communicative act; direct dependence on the opponent’s speech actions, situations,
as well as the context of communication. Taking into account the peculiarities of English-speaking professionally oriented
communication of IT professionals, their social roles, typical and problematic communicative situations, scientists in the
process of forming future IT professionals, strategic competence propose to focus on communicative strategies targeted at
the addressee, namely: works and self-presentation. Thus, it is these communicative strategies, for their implementation
should be emphasized in the process of forming strategic competence in oral English-speaking professionally oriented
communication of future IT professionals.
Key words: strategic competence, communicative strategies, oral professionally oriented communication, components
of strategic competence.

Постановка проблеми. Ефективність іншомовного професійно орієнтованого спілкування
безпосередньо залежить від сформованості в учасників комунікативного акту стратегічної компетентності і комунікативних стратегій. Використання
комунікативних стратегій та їх побудова залежать
від певних прагматичних чинників, зокрема соціальних ролей, ситуацій професійно орієнтованого
спілкування, статі, рівня сформованості стратегічної, мовної та мовленнєвої компетентностей.
Аналіз досліджень. Сутність комунікативних
стратегій, особливості їх побудови і використання
досліджували Л. Бахман (L. Bachman), Л. Маріані
(L. Mariani), Л. Селінкер (L. Selinker), Т. Парібахт
(T. Paribakht), Е. Тароне (E. Tarone), К. Фаерх і
Г. Каспер (C. Faerch, G. Kasper) та інші науковці.
Попри значну увагу науковців до сутності,
класифікації, особливостей використання комунікативних стратегій, невивченою натепер залишається наукова проблема визначення комунікативних стратегій, вагомих для усного англомовного
професійно орієнтованого спілкування майбутніх
ІТ-фахівців.
Мета статті – здійснити аналіз комунікативних стратегій і тактик їх реалізації та визначити
комунікативні стратегії, вагомі для усного англомовного професійно орієнтованого спілкування
майбутніх ІТ-фахівців.
Виклад основного матеріалу. Історія
вивчення стратегічної компетентності й комунікативних стратегій, які в більшості наукових
розвідок уважаються компонентами стратегічної
компетентності, сягає досліджень Л. Селінкера,
присвячених вивченню лінгвістичної системи,
відомої в широких наукових колах як міжмовна
мова (Селінкер, 1972: 20). Науковець трактує
комунікативні стратегії як «побічний продукт»,
що утворюється під час спроб студентів висловити певні значення у спонтанному мовленні на
тлі обмеженої мовної системи цільової мови.
ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

Л. Бахман запропонував модель стратегічної
компетентності, яка містить такі компоненти:
визначення комунікативних цілей – як такий,
що характеризується породженням цілком нових
цілей та мотивів у процесі комунікації; виконання – як такий, що забезпечує успішне виконання поставленого завдання; планування – як
такий, що забезпечує планування комунікативних
«ходів» із метою досягнення поставленої комунікативної мети й відбір відповідних комунікативних
стратегій та засобів їх реалізації; оцінювання – як
такий, що дозволяє оцінити ефективність комунікативного акту, ступінь досягнення комунікативної мети, ефективність відбору комунікативних стратегій, мовну і мовленнєву правильність
реалізації обраних комунікативних стратегій
(Бахман, 1990: 14).
І. Задорожна до структури стратегічної компетентності відносить такі навички і вміння (Задорожна, 13: 3): формулювання запитань (запитання з метою уточнення чи корекції); співпраці
з іншими учасниками навчального процесу (оцінювання, заохочення, обмін інформацією та взаємонавчання); формування динамічного концепту
висловлювань; співпраці із просунутими користувачами мови чи носіями мови.
Е. Тароне підкреслює соціальний та інтерактивний характер спілкування і пропонує таксономію комунікативних стратегій, яка включає
п’ять основних категорій: стратегії уникнення,
стратегії перефразування, стратегії свідомого
перенесення (дослівного перекладу або переходу
на іншу мову), стратегії звернення по допомогу
засобів невербальної комунікації – міміки, жестів
(Тароне, 1980: 21).
К. Фаерх і Г. Каспер (C. Faerch, G. Kasper) визначають комунікативні стратегії як потенційно свідомі плани вирішення певної проблеми, спрямованої на досягнення певної комунікативної мети.
Комунікативні ж стратегії зосереджені на психо-
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лінгвістичних процесах, що лежать в основі спілкування. Науковці визначають три типи стратегій:
офіційного скорочення, функціонального скорочення та досягнення (Фаерх, Каспер, 1983: 16).
Т. Парібахт (T. Paribakht) трактує комунікативні стратегії як засоби, які використовуються
мовцями для вирішення проблем у процесі комунікації (Парібахт, 2016: 19).
Л. Маріані (L. Mariani) визначає домінувальні
типи комунікативних стратегій, до яких відносить
стратегії редукції та стратегії досягнень на рівні
слова / речення / дискурсу. На думку науковця,
кожен з учасників комунікативного акту має домінуваний особистий тип і стиль поведінки, зокрема
й вербальної, преференційну модель комунікації
(Маріані, 1994: 17).
Дослідження науковців Т. Ван-Дейка, В. Кінча
(Ван-Дейк, Кінч, 1988: 2) доводять, що ефективність процесу комунікації забезпечує низка комунікативних стратегій, до яких належать:
1) стратегії локальної зв’язності – націлені на
встановлення зв’язків між фактами, викладеними
у пропозиціях, на основі лінійного впорядкування
речень, засобів зв’язку і знань, які були отримані
з попередніх пропозицій та зберігаються в довготривалій пам’яті індивіда;
2) стилістичні стратегії – дають змогу добирати й інтерпретувати мовні засоби з огляду на
контекст (напр., формальність спілкування, типи
комунікантів тощо), забезпечуючи стилістичну
зв’язність мовлення, дотримання певного регістру;
3) риторичні стратегії – підвищують ефективність вербальної комунікації і сприяють розумінню дискурсу;
4) невербальні стратегії – необхідні для опрацювання невербальної інформації;
5) макростратегії – дозволяють адресату здогадатися про загальну тематику повідомлення за
наявності лише мінімуму інформації;
6) розмовні стратегії – реалізують соціальні
і комунікативні функції дискурсивних одиниць,
мовленнєвих актів або пропозицій, тобто забезпечують позмінне виконання ролі мовця залежно
від соціальних характеристик комунікантів, а
також від невербальної інформації спілкування
та специфіки ситуативного контексту;
7) продуктивні стратегії – передбачають складання плану семантичної макроструктури повідомлення на основі елементів спільного знання
комунікантів та комунікативного контексту;
8) компенсаторні стратегії – передбачають
уміння, необхідні для досягнення взаєморозуміння, а також комунікативної мети у процесі
комунікації.
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освіти подають визначення комунікативних стратегій як мовленнєвих засобів, які застосовуються
мовцями для мобілізації й балансу власних лінгвістичних ресурсів, активізації вмінь і навичок
із метою задоволення комунікативних потреб і
досягнення комунікативної мети в певному контексті найбільш зрозумілим або найбільш економним (наскільки це можливо) способом.
Розглядаючи мовленнєву комунікацію як стратегічний процес, що базується на виборі оптимальних мовних ресурсів, О. Іссерс наполягає
на існуванні основних (семантичних, когнітивних) та допоміжних комунікативних стратегій
(Іссерс, 1999: 5). Основні комунікативні стратегії
використовуються з метою впливу на адресата.
Такий вплив передбачає зміну адресатом сприйняття навколишнього світу, впливає на його систему цінностей, комунікативну поведінку тощо.
Прикладами основних комунікативних стратегій
впливу на адресата слугують стратегії дискредитування та підкорення (Іссерс, 1999: 5).
Допоміжні комунікативні стратегії сприяють
ефективній організації мовленнєвої взаємодії
як одного з аспектів організації комунікативної
діяльності у процесі діалогічного мовлення з
метою мовленнєвого впливу на адресата. Мовленнєвий вплив є одним з аспектів когнітивної діяльності індивіда, як зазначає О. Іссерс, – т. зв. операцією із семантичними ланцюгами, що передбачає
розрив наявних асоціативних зв’язків і встановлення нових. За об’єктом впливу допоміжні комунікативні стратегії поділяють на: прагматичні, чи
комунікативно-ситуативні, спрямовані на самовираження адресанта і вибір оптимального мовленнєвого акту, який найбільш відповідає певній
комунікативної ситуації (напр., створення іміджу,
налаштування емоційного настрою тощо); діалогові, чи конверсаційні, стратегії, що застосовуються з метою контролю за темою спілкування,
перейманням комунікативної ініціативи в діалозі тощо; риторичні стратегії, які передбачають
використання прийомів ораторського мистецтва з
метою надання висловлюванню емоційної виразності й підвищеного впливу на адресата (напр.,
стратегія привертання уваги, драматизації тощо)
(Іссерс, 2017: 4).
Серед ключових характеристик комунікативних стратегій науковці виокремлюють: гнучкість,
оскільки у процесі реалізації комунікативних
актів комунікативні стратегії можуть зазнавати
певних змін і коригувань; динамічність, бо вони
забезпечують динамічне розгортання комунікативного акту; безпосередню залежність від мов-
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леннєвих дій опонента, ситуацій, а також контексту спілкування (Мельник, 2011: 6).
На основі аналізу наукових розвідок трактуємо
комунікативну стратегію як здатність реалізувати
цілісність поетапного мислення та мовленнєвої
діяльності, спрямовану на моделювання комунікативної поведінки з метою досягнення комунікативної мети у процесі англомовного професійно
орієнтованого спілкування.
Важливо виокремити низку комунікативних
стратегій, що посідають чільне місце у структурі
стратегічної компетентності в усному англомовному професійно орієнтованому спілкуванні майбутніх ІТ-фахівців. Із цією метою проаналізуємо
поняття усного англомовного професійно орієнтованого спілкування ІТ-фахівців.
Професійно орієнтоване спілкування – особлива форма взаємодії суб’єктів сфери професійної
діяльності, спрямована на задоволення професійних комунікативних потреб, реалізацію професійних обов’язків, функцій, соціальних ролей, на
обмін інформацією, що сприяє встановленню
морально-психологічної атмосфери праці та взаємин партнерства між керівниками й підлеглими,
посеред колег, створює умови для продуктивного
співробітництва, забезпечуючи успіх загальної
справи (Плотницька, 2004: 7). Усне англомовне
професійно орієнтоване спілкування ІТ-фахівців
реалізується у процесі професійної діяльності з
метою виконання професійних обов’язків, реалізації професійних функцій і соціальних ролей відповідно до посад, які вони обіймають у сфері ІТ.
Комунікативні ролі у процесі англомовного
професійно орієнтованого спілкування виконують
адресант, який генерує повідомлення і, таким чином,
демонструє активність у процесі комунікативної
взаємодії, та адресат, який сприймає повідомлення
і таким способом демонструє пасивну позицію.
Соціальні ролі майбутніх ІТ-фахівців диференціюються за напрямами ІТ-діяльності, орієнтовані
на виконання професійних функцій суб’єктом у
процесі професійної діяльності, передбачають
певну комунікативну поведінку, відображають
володіння знаннями, навичками й уміннями – компонентами професійної компетентності, досвід
професійної діяльності, лексико-граматичний і стилістичний потенціал в іншомовному професійно
орієнтованому спілкуванні й досвід комунікативної
діяльності. Визначені соціальні ролі ІТ-фахівців
передбачають різні форми усного англомовного
професійно орієнтованого спілкування, серед яких
усне офіційне, напівофіційне та неофіційне спілкування, зокрема: усний обмін інформацією, переговори із замовниками, постачальниками, досягнення
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усних домовленостей, отримання інструкцій, рекомендацій, звітність керівному персоналу, дружнє
спілкування з колегами.
Як діалогічне, так і монологічне усне професійно орієнтоване спілкування ІТ-фахівців відбувається в контексті ситуацій професійно орієнтованого спілкування. Отже, процес формування
іншомовної комунікативної компетентності та її
складника – стратегічної компетентності в усному
професійно орієнтованому спілкуванні буде ефективним, якщо здійснюватиметься на засадах ситуативного підходу з орієнтацією на типові та проблемні ситуації усного професійно орієнтованого
спілкування майбутніх ІТ-фахівців.
Під комунікативною / мовленнєвою ситуацією професійно орієнтованого спілкування
ІТ-фахівців О. Синекоп розуміє сукупність специфічних обставин і умов ІТ-діяльності, характерних для реалізації стереотипних завдань професійно орієнтованого іншомовного спілкування.
У процесі формування іншомовної професійнокомунікативної компетентності та її складників,
зокрема стратегічної компетентності, стереотипні
завдання професійно орієнтованого характеру
виконуються студентами під час репродуктивного
засвоєння професійно орієнтованого іншомовного матеріалу (Синекоп, 2019: 9).
У процесі формування стратегічної компетентності в англомовному професійно орієнтованому
спілкуванні майбутніх ІТ-фахівців викладачем
створюються як типові, так і проблемні комунікативні / мовленнєві ситуації професійно орієнтованого спілкування.
З урахуванням особливостей англомовного професійно орієнтованого спілкування
ІТ-фахівців, їхніх соціальних ролей, типових і
проблемних комунікативних ситуацій науковці
у процесі формування в майбутніх ІТ-фахівців
стратегічної компетентності пропонують зосереджуватися на комунікативних стратегіях, орієнтованих на адресата, а саме (Микитенко, 2019: 18):
– інформування (інформування або отримання
інформації, погодження чи незгоди, які шляхом повідомлення інформації дозволяють впливати на вербальну чи невербальну поведінку співрозмовника);
– стимулювання (допомагають спрямовувати
поведінку співрозмовника, спонукаючи його чи її
до виконання таких дій, як аргументація, порада,
прохання, претензія тощо);
– емоційної діяльності (допомагають уникнути
стресу та виразити різні емоційні стани);
– оцінювання діяльності (спрямовані на моніторинг і оцінювання комунікативної діяльності та
комунікативної поведінки співрозмовників);
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– кооперативних (передбачають позитивну
взаємодію співрозмовників у колективі, які спілкуються для досягнення спільної мети шляхом
рівноправної участі співрозмовників);
– самопрезентації (допомагають комунікантам представити себе, власні досягнення, свою
компанію, результати своєї праці, власні проєкти,
власну думку, поділитися досвідом у сфері ІТ).
Аналіз усного англомовного професійно орієнтованого спілкування ІТ-фахівців, їхніх професійних функцій, соціальних ролей, комунікативних
стратегій, притаманних професійно орієнтованому спілкуванню зазначених спеціалістів, типових і проблемних ситуацій їхнього усного англомовного професійно орієнтованого спілкування
дозволяє зробити висновок про те, що комунікативні стратегії, які використовуються майбутніми
ІТ-фахівцями в усному англомовному професійно
орієнтованому спілкуванні, спрямовані на досягнення поставлених цілей і орієнтовані на адресата.
Засобом реалізації комунікативної стратегії
слугує комунікативна тактика, що розглядається
науковцями як:
– визначена лінія поведінки на конкретному
етапі комунікативної взаємодії, спрямована на
досягнення необхідного ефекту чи запобігання
небажаному результату;
– мовленнєвий прийом / прийом мовленнєвої
поведінки, що сприяє досягненню комунікативної
мети і виконує функцію способу реалізації комунікативної стратегії;
– конкретний мовленнєвий етап у процесі реалізації комунікативної стратегії;
– мовленнєва дія, тобто мовленнєвий акт чи
сукупність декількох мовленнєвих актів, покликана забезпечити здійснення обраної комунікативної стратегії, відповідає тому чи іншому етапу
реалізації комунікативної стратегії та спрямована
на досягнення комунікативних цілей цього етапу
(Бацевич, 2004: 1).
Узагальнення дослідженого матеріалу дозволяє виокремити комунікативні стратегії, вагомі
для усного офіційного і напівофіційного англомовного професійно орієнтованого спілкування
ІТ-фахівців:
– інформування – використовуються з метою
інформування колег, клієнтів чи керівництва компанії, отримання відповідної інформації від колег,
клієнтів чи керівництва компанії; реалізуються
тактиками повідомлення, звітування, презентування, установлення зв’язків між фактами, привернення уваги тощо;
– стимулювання й аргументування – використовуються з метою впливу на вербальну та невер-
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бальну комунікативну поведінку співрозмовника,
спрямування комунікативної поведінки співрозмовника і спонукання його до виконання певних
дій; реалізуються тактиками аргументації, підбадьорювання, уваги, пропозиції, надання поради,
постановки запитань, привертання уваги, висловлення прохань тощо;
– співпраці – використовуються з метою позитивної взаємодії в колективі для досягнення
спільної мети шляхом рівноправної участі співрозмовників, вияву толерантності; реалізуються
тактиками звертання, запрошення до співпраці,
залучення, привернення уваги, уточнення, вираження ввічливості, компромісу тощо;
– оцінювальні та стратегії емоційної діяльності – використовуються з метою моніторингу й
оцінювання комунікативної діяльності і комунікативної поведінки співрозмовників, уникнення
стресу та вираження різних емоційних станів;
реалізуються тактиками висловлення схвалення,
згоди, прихильності, щирості, незгоди, несхвалення, викривання розбіжностей, створення
мовленнєвого конфлікту, висловлення претензій,
вираження примусу, виявлення агресії, дискредитації, здобуття інтелектуальної переваги тощо;
– самопрезентації (використовуються з метою
інформування про себе, специфіку своєї професійної діяльності); реалізуються тактиками інформування про свої професійні функції, соціальні
ролі, власні професійні досягнення, підвищення
власного статусу тощо.
Отже, саме на перелічених стратегіях і тактиках їхньої реалізації необхідно акцентувати у процесі формування стратегічної компетентності в
усному англомовному професійно орієнтованому
спілкуванні майбутніх ІТ-фахівців.
Узагальнення результатів наукових розвідок
О. Селіванової та їх екстраполяція на предмет
нашого дослідження дозволяють стверджувати,
що на формально-семіотичному рівні тактики,
що втілюють комунікативні стратегії інформування, стимулювання й аргументування, співпраці, оцінювальні стратегії та стратегії емоційної
діяльності, а також стратегії самопрезентації у
процесі усного англомовного професійно орієнтованого спілкування ІТ-фахівців реалізуються
за допомогою таких лінгвостилістичних і прагматичних засобів, як: уживання вигуків, вставних
слів, особових займенників, дієслів наказового
способу, повторів із метою привернення уваги
тощо. На когнітивно-інтерпретаційному рівні
тактики комунікативних стратегій усного англомовного професійно орієнтованого спілкування
ІТ-фахівців реалізуються через збіг тезаурусів
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Хомик А. Комунікативні стратегії – компоненти стратегічної компетентності в усному англомовному...
адресанта й адресата, наявність ситуативних,
енциклопедичних, референтних знань, уявлень
про навколишній світ, спільні пресупозиції, здатність адресата декодувати прихований зміст повідомлення й інші засоби. На мотиваційно-прагматичному рівні тактики комунікативних стратегій
усного англомовного професійно орієнтованого
спілкування ІТ-фахівців втілюються за допомогою врахування мети комунікативного акту, стратегій адресата, його соціальних ролей, соціальнорольового статусу, дотримання норм мовленнєвого
етикету й інших засобів (Селіванова, 2002: 8).
Висновки. Комунікативні стратегії інформування, стимулювання й аргументування, співпраці, оцінювальні й емоційної діяльності, само-

презентації, що є складниками стратегічної компетентності майбутніх ІТ-фахівців, а також відповідні їм тактики, мають безпосередній вплив на
ефективність усного англомовного професійно
орієнтованого спілкування цих фахівців і входять до предметного компонента змісту навчання,
спрямованого на формування в цих фахівців стратегічної компетентності в усному англомовному
професійно орієнтованому спілкуванні.
Перспективи подальших досліджень полягають у відборі навчального матеріалу, укладанні
підсистеми вправ і завдань для формування стратегічної компетентності в усному англомовному
професійно орієнтованому спілкуванні майбутніх
ІТ-фахівців.
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ МЕДІАКУЛЬТУРИ
МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ
У період переходу від індустріального до інформаційного суспільства потрібно підготувати педагогічні кадри
для швидкого сприйняття та опрацювання великого обсягу інформації, освоєння актуальних засобів, методів
роботи з інформаційними джерелами. Сучасний педагог має володіти інформаційним середовищем, опановувати
новітні реалізації інформаційно-комунікаційних технологій у власній професійній діяльності, освоювати навички
медіакультури.
Формування медіакультури особистості в сучасному суспільстві – процес безперервний. Знайомство з медіа
починається в дитинстві. Перебудова дошкільної освіти, вимога її комп’ютеризації вимагає підготовки кваліфікованих фахівців, вихователів ЗДО.
Стаття присвячена огляду феномену «медіакультура». У статті розглядаються проблеми формування медіакультури кваліфікованих вихователів закладів дошкільної освіти.
Для розв’язання виокремлених завдань використано комплекс методів дослідження: теоретичні (методи
порівняльного та системного аналізу), обсерваційні (спостереження за організацією процесу формування медіакультури майбутніх педагогів-вихователів).
Істотний вплив медіа на виховання дитини зумовлює актуальність формування медіакультури особистості
майбутнього вихователя. Медіаграмотний майбутній вихователь – це людина, яка осягає значущість медіакультури для сучасної людини, володіє знаннями в цій галузі, застосовує, створює і прискіпливо аналізує медіаприйоми для досягнення особистих та професійних цілей.
Дослідження процесу формування медіакультури в майбутніх вихователів відбувалося в період 2018–2020 років
у Комунальному закладі «Нікопольський педагогічний коледж». У дослідженні брали участь 112 майбутніх вихователів. В освітній процес включений освітній курс «Медіаосвіта і медіаграмотність» як один зі способів формування медіакультури. Студенти вивчають види, класифікації, функції медіа; їх застосування в освітньому
процесі, реальні й віртуальні небезпеки для дітей і молоді. Під час виробничої практики майбутні вихователі
не тільки впроваджували медіаосвіту в освітній простір дошкільного закладу, а й допомагали батькам дітей
у генеруванні власної медіакультури.
Доведено, що формування медіакультури в майбутніх педагогів передбачає здобуття педагогічних знань про
розвиток виховання та навчання людини через використання медіазасобів. Феномен медіакультури реалізується
через медіаосвітню діяльність. Подальше дослідження обраної проблеми вбачаємо в дослідженні способів упровадження медіаосвіти в дошкільних закладах та підготовки майбутніх вихователів до її організації.
Ключові слова: інформаційно-комунікативна компетентність, медіакультура, медіаосвіта, масмедіа, медіапедагогіка, медіаграмотність.
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CURRENT ISSUES OF FORMATION OF MEDIA CULTURE
OF FUTURE EDUCATORS
During the transition from the industrial to the information society, it is necessary to prepare teachers for the rapid
perception and processing of large amounts of information, the development of relevant tools, methods of working with
information sources. The modern teacher must actively own the information environment, master the latest implementations
of information and communication technologies in their own professional activities, master the skills of media culture.
The formation of media culture of the individual in modern society is a continuous process. The first acquaintance with
the media begins in childhood. Restructuring of preschool education, the requirement of its computerization requires the
training of qualified specialists, educators ZDO.
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Педагогiка
The article is devoted to the review of the phenomenon of media culture; The article considers the problems of
formation of media culture of qualified educators of preschool institutions.
A set of research methods was used to solve the selected tasks: theoretical: methods of comparative and systematic
analysis, observational methods (observation) for the organization of the process of formation of media culture of future
educators.
The significant effect of the media on the upbringing of the child determines the relevance of the formation of media
culture of the future educator. A media literate future educator is a dude who understands the importance of media
culture for modern man; has knowledge in this field; uses, creates and meticulously analyzes media techniques to achieve
personal and professional goals.
The study of the process of formation of media culture in future educators took place in the period 2018–2020 at the
Public Institution “Nikopol Pedagogical College”. The study involved 112 students, future educators. As one of the ways
of forming media culture, the educational course “Media Education and Media Literacy” was included in the educational
process. Students study the types, classifications, functions of the media; their application in the educational process; real
and virtual dangers for children and youth. During the internship, future educators not only introduced media education
into the educational space of the preschool institution, but also helped parents of children to generate their own media
culture.
It is proved that the formation of media culture in future teachers includes the acquisition of pedagogical knowledge
about the development of education and training of man through the use of media. The phenomenon of media culture
is realized through media educational activities. Further research of the chosen problem is seen in the study of ways to
implement media education in preschools and prepare future educators for its organization.
Key words: information and communication competence, media culture, media education, mass media, media
pedagogy, media literacy.

Постановка проблеми. В останнє десятиліття активно досліджують можливості застосування інформаційних технологій у сучасному
освітньому процесі. У законах України «Про
освіту», «Про вищу освіту», Національній стратегії розвитку України основним завданням
вищої педагогічної освіти визначено вдосконалення професійної компетентності педагогів, здатних забезпечувати варіаційний поступ
сучасної системи освіти. Вирішення цієї проблеми не є можливим без формування інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх вихователів, яка сприяє підвищенню якості
освітнього процесу, створенню нових інформаційних освітніх технологій та постійному професійному розвитку впродовж усього життя.
Аналіз досліджень. Проблему підвищення
професійної культури вчителів, набуття інформаційно-комунікативної компетентності педагогів досліджували такі науковці: В. Андрущенко,
Г. Балл, Н. Балик, В. Биков, І. Булах, Ю. Валькман,
Р. Гуревич, А. Гуржій, А. Єршов, М. Жалдак,
Ю. Жук, Ю. Машбиць, В. Монахов, Ю. Рамський,
М. Смульсон, О. Співаковський, М. Угринович та ін.
У період переходу від індустріального до
інформаційного суспільства потрібно підготувати
педагога до оперативного сприйняття та опрацювання величезного обсягу інформації, оволодіння
актуальними засобами, методами та технологіями роботи з інформаційними джерелами. Формування інформаційно-комунікативною компетентністю пов’язано з оволодінням професійною
медіакультурою педагога. Медіакультура отримує особливу увагу тому, що саме вона дає змогу
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педагогу бути сучасним, динамічно діяти в інформаційному полі, використовувати новітні досягнення ІКТ у своїй діяльності.
Формування
медіакультури
особистості
в сучасному суспільстві – процес безперервний.
Знайомство з медіа починається ще в дитинстві. Саме дошкільна освіта закладає адаптивну
інформацію і комунікативну базу для природного
влиття дошкільника в інформаційне суспільство.
Процес реформування дошкільної освіти, необхідність інформатизації вимагає підготовки кваліфікованих фахівців, вихователів ЗДО до опанування медіакультури.
Мета статті – проаналізувати феномен «медіакультура», проблеми формування медіакультури
майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти.
Для досягнення мети використано сукупність
методів дослідження: теоретичні (методи порівняльного та системного аналізу для зіставлення
різних поглядів на досліджувану проблему, визначення понятійно-категорійного апарату дослідження), обсерваційні (спостереження за організацією процесу формування медіакультури
майбутніх педагогів-вихователів).
Базовим методологічним підґрунтям вивчення
актуальної проблеми визначено діалектику як
науково-філософський метод пояснення та опису
найбільш загальних законів розвитку природи,
суспільства та людської свідомості.
Виклад основного матеріалу. Проаналізуємо феномен медіакультури. Загальні орієнтири
наукового обґрунтування поняття «медіакультура» визначаються його лексичним значенням,
що походить від поєднання слів «медіа» та «куль-
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тура». Написання визначається за правилами українського правопису та дозволяє уточнити основні
ознаки цього феномена (Онкович, 2007: 29–31).
В основу побудови поняття «медіакультура»
покладемо поняття «культура», яке в сучасному
науковому обігу набуло значного поширення.
У загальному міркуванні культура визначає
всю життєдіяльність людини, як-от соціальнополітичні відносини, матеріальне виробництво,
царина духовного розквіту, побуту, стосунків та
взаємин, а будь-яка галузь людського життя може
відображатися з огляду на її культурну вагомість
та змістовність (Степин, 1999: 61–65).
В «Українському педагогічному словнику»
культура визначається як рівень освіченості,
вихованості людини, а також рівень оволодіння
певною галуззю знань або діяльності людини
(Гончаренко, 1997: 243).
Отже, поняття «культура» є непростим
об’єктом вивчення, осмислення якого здійснюється в процесі порівняння його з людиною, природою, історією, соціумом. У такому розумінні культура є основою розвитку людської автентичності,
яка втілює загальнолюдські цілі й прагнення.
Термін «медіа» (від латинського «media»,
«medium» – засіб, посередник) з’явився в англійській мові в XVI ст. У XVII ст. його уперше використано у філософії, а у XVIII ст. – застосовано до
назви першого в історії засобу масової комунікації – газет. Із середини ХІХ ст. термін «медіа» пояснювали як поширення повідомлень за допомогою
технічних засобів зв’язку (телеграф, пошта).
У низці наукових досліджень (Д. Григорова,
Р. Харріс та ін.) підкреслюється, що в інформаційному суспільстві медіа не тільки реалізують просвітницьку та розважальну функції, а й сприяють
формуванню уявлень про картину світу, впливаючи на цілісність сприймання дійсності, на культурні та соціальні цінності людини, її установки і
моделі поведінки (Григорова, 2010: 45–49).
Найбільш поширеним і загальним є пояснення
медіа (media) як носія повідомлень, що передаються за допомогою технологій (текст – у книжках,
методичних посібниках і комп’ютерних мережах;
звук – на дисках, накопичувачах інформації, радіо
та телепередачах; зображення – на дисках, накопичувачах інформації, телепередачах, у мережі
Інтернет; текст, звук, зображення – у телеконференціях тощо) (Словник, Дистанційна освіта).
Узагальнене розуміння «медіа» закріплено
в «Словнику термінів із медіаосвіти, медіапедагогіки, медіаграмотності, медіакомпетентності»
(Федоров, 2010: 11), де зазначене поняття прирівнюється до поняття «ЗМК» (засоби масової комуISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

нікації) та визначає медіа як засоби створення,
копіювання, запису, тиражування, поширення,
збереження, сприймання інформації та обміну нею
між джерелом та приймачем (Федоров, 2010: 11).
Поняття «медіакультура» постійно розширює
своє значення і охоплює нові соціальні, моральні,
психологічні та інтелектуальні складники.
Аналіз наукових джерел свідчить, що питання
медіакультури знайшли відображення в зарубіжній (Р. Арнхейм, А. Базен, Р. Барт, Д. Белл,
В. Беньямін, Ж. Дельоз, М. Маклюен, Г. Маркузе,
Х. Ортега-і-Гассет, Ч. Пірс, Д. Соссюр, Е. Тоффлер, М. Кастельс, І. Колеснікова, Ю. Кристева,
К. Леві-Стросс та ін.) та вітчизняній (Л. Найдьонова, Г. Онкович, Л. Масол, Л. Бойченко, Н. Габор,
Ю. Казаков, І. Міщишин, Б. Потятиник, Н. Троханяк та ін.) історії наукової думки.
І. Колеснікова розглядає медіакультуру як
рівень розвитку особистості, що виявляється у її
здатності ефективно співдіяти з масмедіа, послуговуватися медіаресурсами для опанування нових
знань, знаходження, опрацювання, зберігання,
передання та представлення інформації (Колеснікова, 2016: 20–24).
Медіакультура містить компоненти, пов’язані
з культурою пізнання, саморозвитку індивідуальності, передання та формування системи
знань, передання результатів пізнавальної діяльності суспільству. У період переходу до інформаційного суспільства розвиток медіакультури
педагога визначає ще й швидкість сприймання
та оброблення великого обсягу інформації, ефективність опанування сучасними ІКТ, методами та
технологією роботи з інформаційними ресурсами
(Кузьма, 2019: 188).
Медіакультура сприяє організації медіаосвіти та
створює нове медіаоточення, нову реальність, що
дає можливість педагогові бути сучасним, активно
діяти в інформаційно-освітньому середовищі,
застосовувати новітні досягнення науки та техніки.
Першим етапом упровадження медіаосвіти є
заклади дошкільної освіти. Саме педагоги-вихователі відкривають медіаосвітній простір для своїх
вихованців відповідно до вимог інформаційного
суспільства. Опанування медіакультури потребує
спеціальної підготовки вихователів.
Дослідження К. Біницької, О. Кравчишиної,
І. Мардарової та інших науковців присвячені
формуванню медіакультури в майбутніх вихователів ЗДО.
О. Кравчишина, зокрема, з’ясувала, що більшість педагогів дошкільної освіти (91%) не володіють методикою ефективного включення засобів
медіаосвіти в освітній процес дитячого садка і
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потребують спеціального навчання (Кравчишина,
2018: 299); також наявна гостра потреба в якісних
медіа, які б стали ефективним прийомом виховних впливів на дітей.
Медіаграмотний майбутній педагог – це особа,
яка усвідомлює цінність медіакультури для сучасної людини, володіє знаннями в цій галузі, виконує правила безпечного використання медіа,
створює і критично аналізує медіазасоби для
досягнення професійної та особистісної мети
(Крутій, 2013: 85–90).
Значний вплив медіа на виховання дитини
зумовлює актуальність формування медіакультури особистості майбутнього вихователя. Основним предметом, під час вивчення якого вирішується це завдання, є «Інформаційно-комунікаційні
технології та ТЗН». Його зміст повністю відповідає трикомпонентній структурі медіакультури, що
складає навчання про медіа, освіту через медіа та
медіа. Проте розглядаються не лише новітні медіа
(комп’ютер, інтернет, мультимедіа тощо), а їхній
спектр є значно ширшим. Зокрема, це традиційні
медіа (книги, газети, журнали тощо). Окрім того,
під час вивчення інформаційних технологій здобувач освіти не має достатніх знань, щоб сформувати набір навичок, як-от аналіз, оцінка, рефлексія,
створення контенту для дітей (казок, оповідань,
відео), критичне мислення, особливо щодо дитячої продукції – мультиплікаційних фільмів,
телевізійних програм для наймолодших. Таким
чином, дослідження процесу формування медіакультури у майбутніх вихователів відбувалося в
період 2018–2020 років у Комунальному закладі
«Нікопольський фаховий педагогічний коледж».
У дослідженні брали участь 112 майбутніх вихователів. В освітній процес включений освітній курс
«Медіаосвіта і медіаграмотність» як один зі способів формування медіакультури. Обсяг освітнього
курсу – 30 аудиторних годин (14 із них відведено

на самостійні роботи). В освітньому процесі простежуються такі теми, спрямовані на формування
медіакультури майбутніх педагогів-вихователів:
«Сутність понять медіапедагогіки, медіакультури,
медіаграмотності, аудіовізуальної грамотності.
Маніпулятивні можливості масмедіа», «Профілактика маніпулятивних технологій масмедіа.
Технології підсвідомого впливу ЗМІ», «Медіапедагогіка й основи медіаграмотності як складники
підготовки педагогічних та науково-педагогічних
працівників», «Вікідидактика», «Негативні соціальні тенденції, що створюють засоби масової
інформації». Під час вивчення здобувачі освіти
ознайомлюються з видами, класифікаціями, функціями медіа, їх використанням в освіті, реальними
й віртуальними небезпеками для дітей і молоді.
Саме під час занять здобувачі вищої освіти навчались відрізняти правдиву й неправдиву інформацію, пізнавати мову медіа, економічні й правові аспекти застосування медіа, класифікувати
низьковартісну і якісну медіапродукцію. Під час
виробничої практики майбутні вихователі не
тільки впроваджували медаосвіту в освітній простір дошкільного закладу, а й допомагали батькам дітей у формуванні власної медіакультури.
Висновки. Узагальнюючи вищезазначене,
робимо висновок, що одним із сучасних підходів
до розгляду проблеми розвитку медіакультури
в освітній площині є підготовка особистості до
ефективної взаємодії із сучасною системою масмедіа. Генерація медіакультури в майбутніх педагогів передбачає здобуття педагогічних знань
про процес навчання і виховання людини через
застосування медіазасобів. Феномен медіакультури реалізується через медіаосвітню діяльність.
Подальше дослідження обраної проблеми вбачаємо в дослідженні способів упровадження медіаосвіти в дошкільні заклади та підготовки майбутніх вихователів до її організації.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник. Київ : Либідь, 1997. 243 с.
2. Колеснікова І. В. Використання медіа-освітніх ресурсів у професійній діяльності педагога. Сучасні тенденції і
пріоритети компетентнісного підходу в підготовці майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти: зб. наук.метод. пр. Житомир : Полісся, 2016. С. 20–24.
3. Кравчишина О. О. Формування готовності майбутніх вихователів до використання засобів медіаосвіти у
навчально-виховному процесі дошкільних навчальних закладів : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Старобільськ,
2018. 299 с.
4. Крутій К. Л. Медіадидактичні особливості використання мультфільмів як засобу навчання мови і розвитку
зв’язного мовлення дошкільників. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені
Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. 2013. Вип. 3. С. 85–90.
5. Механизм манипулятивного воздействия в медиатекстах телепередач жанра реалити-шоу. Т. 1. Д. Е. Григорова.
Москва : МГУ, 2010. С. 45–49.
6. Онкович Г. В. Засоби масової комунікації у термінологічному просторі медіа-освіти. Дивослово. 2007.
№ 5. С. 29–31.
7. Словник. Дистанційна освіта Освітній портал – освіта в Україні: URL: http//www.osvita.org.ua/distance/glossary/
(дата звернення: 12.10.2021).

254

Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 47, том 4, 2022

Хріник Є. Актуальні питання формування медіакультури майбутніх вихователів
8. Степин В. С. Культура. Вопросы философии : учебник. Санкт-Петербург, 1999. С. 61–65.
9. Федоров А. В. Словарь терминов по медиаобразованию, медиапедагогике, медиаграммотности,
медиакомпетентности : учебник. Таганрог, 2010. 11 с.
10. Формування медіаграмотності дітей старшого дошкільного віку: теорія і технологія / за ред. проф. В. М. Чайки.
Тернопіль : Вектор, 2019. 188 с.
REFERENCES
1. Honcharenko S. U. Ukrainskyi pedahohichnyi slovnyk.. [Ukrainskyi pedahohichnyi slovnyk]. Ukrainian. Kyiv: Lybid,
1997. 243 p. [in Ukrainian].
2. Kolesnikova I. V. Vykorystannia media-osvitnikh resursiv u profesiinii diialnosti pedahoha. Suchasni tendentsii i
priorytety kompetentnisnoho pidkhodu v pidhotovtsi maibutnikh fakhivtsiv doshkilnoi ta pochatkovoi osvity. [ Vykorystannia
media-osvitnikh resursiv u profesiinii diialnosti pedahoha. Suchasni tendentsii i priorytety kompetentnisnoho pidkhodu v
pidhotovtsi maibutnikh fakhivtsiv doshkilnoi ta pochatkovoi osvity]. Ukrainian. zb. nauk.-metod. pr. Zhytomyr : Polissia,
2016. p. 20–24. [in Ukrainian].
3. Kravchyshyna O. O. Formuvannia hotovnosti maibutnikh vykhovateliv do vykorystannia zasobiv mediaosvity u
navchalno-vykhovnomu protsesi doshkilnykh navchalnykh zakladiv. [Formuvannia hotovnosti maibutnikh vykhovateliv do
vykorystannia zasobiv mediaosvity u navchalno-vykhovnomu protsesi doshkilnykh navchalnykh zakladiv]. dys. … kand.
ped. nauk: 13.00.04 / Starobilsk, 2018. 299 p. [in Ukrainian].
4. Krutii K. L. Mediadydaktychni osoblyvosti vykorystannia multfilmiv yak zasobu navchannia movy i rozvytku
zviaznoho movlennia doshkilnykiv. [Mediadydaktychni osoblyvosti vykorystannia multfilmiv yak zasobu navchannia movy
i rozvytku zviaznoho movlennia doshkilnykiv]. Ukrainian. Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho
universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka. Ser. Pedahohika. 2013. Vyp. 3. p. 85–90. [in Ukrainian].
5. Mehanizm manipulyativnogo vozdeystviya v mediatekstah teleperedach zhanra realiti-shou. [Mehanizm
manipulyativnogo vozdeystviya v mediatekstah teleperedach zhanra realiti-shou]. Rusin. T. 1. D. E. Grigorova. Moskva:
MGU, 2010. p. 45–49. [in Russian].
6. Onkovych H. V. Zasoby masovoi komunikatsii u terminolohichnomu prostori media-osvity. [Zasoby masovoi
komunikatsii u terminolohichnomu prostori media-osvity]. Ukrainian. Dyvoslovo. 2007. № 5. p. 29–31. [in Ukrainian].
7. Slovnyk. Dystantsiina osvita. Osvitnii portal – osvita v Ukraini. URL: http//www.osvita.org.ua/distance/glossary/ (data
zvernennia: 12.10.2021). Ukrainian.
8. Stepin V. S. Kultura. Voprosyi filosofii. [Kultura. Voprosyi filosofii]. Rusin. uchebnik. Sankt-Peterburg 1999. p. 61–65.
[in Russian].
9. Fedorov A.V. Slovar terminov po mediaobrazovaniyu, mediapedagogike, mediagrammotnosti, mediakompetentnosti.
[Slovar terminov po mediaobrazovaniyu, mediapedagogike, mediagrammotnosti, mediakompetentnosti]. Rusin. uchebnik.
Taganrog : universitetskiy uchebnik, 2010. 11 p. [in Russian].
10. Formuvannia mediahramotnosti ditei starshoho doshkilnoho viku: teoriia i tekhnolohiia [Formuvannia
mediahramotnosti ditei starshoho doshkilnoho viku: teoriia i tekhnolohiia]. Ukrainian. / za red. prof. V. M. Chaiky. Ternopil :
Vektor, 2019. 188 p. [in Ukrainian].

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

255

Педагогiка
УДК 37.018.1
DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863/47-4-43

Наталія ЦУКАНОВА,

orcid.org/0000-0002-6480-8717
кандидат педагогічних наук,
старший викладач кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти
Центральноукраїнського державного педагогічного університету
імені Володимира Винниченка
(Кропивницький, Україна) tsukanova_nataliia@ukr.net

ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ РАННЬОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ
Статтю присвячено вивченню педагогічних засад раннього розвитку дітей, прослідковано розвиток психіки
дитини в ранньому дитинстві, визначено особливості сприймання, уваги, пам’яті дітей раннього віку, охарактеризовано розвиток, виховання та навчання дітей першого, другого та третього року життя.
Проаналізовано погляди психологів, які виокремлювали різні вікові періоди в житті дитини дошкільного віку.
Охарактеризовано погляди сучасних дослідників та на підставі аналізу психолого-педагогічної літератури розкрито особливості становлення майбутньої особистості від народження, під час подальшого розвитку, виховання і навчання в перші три роки життя. Визначено, що ефективність навчання й виховання малюків раннього
віку зумовлюється їхніми індивідуальними особливостями й темпами розвитку.
Охарактеризовано програму розвитку дітей від пренатального періоду до трьох років «Оберіг», визначено
чотири розділи та охарактеризовано підрозділи. Узагальнено основні досягнення дітей раннього віку, як-от оволодіння прямоходінням та мовленням, розвиток предметної діяльності. Ці досягнення виявляються в активності дитини, узгодженості рухів і дій, в інтенсивному розвитку пізнавальних процесів, у здатності до заміщення
предметів, розвитку символічних дій і використання знаків; форм наочно-дійового, наочно-образного мислення,
а також у появі самосвідомості.
Зосереджено увагу на чинниках, які впливають на успішність виховання дитини раннього віку, як-от: надання
дитині можливості активно діяти з багатьма різноманітними предметами, постійна участь дорослого в іграх
і заняттях із дитиною, організація спілкування дитини з однолітками й допомога малюку в налагодженні спілкування з ними та поєднання сімейного (емоційного) і суспільного виховання.
Визначено, що період раннього дитинства є важливим для всього подальшого фізичного, психічного, соціального та інтелектуального розвитку дитини.
Ключові слова: ранній розвиток, педагогічні засади, виховання та навчання дітей першого, другого та третього року життя.
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PEDAGOGICAL PRINCIPLES OF EARLY DEVELOPMENT OF CHILDREN
The article describes to the study of pedagogical principles of early development of children, development of psyche
of child in babyhood, the features of perception, attention, memory of children of early age are certain, development,
education and studies of children of, second and third first-year of life, is described. The looks of psychologists, that
distinguished different age-old periods in life of child of preschool age are analysed. The looks of modern researchers
are described and on the basis of analysis of psychological and pedagogical literature the features of becoming of future
personality are exposed, of age, further development, education and studies in the first three years of life. Certainly, that
efficiency of realization of studies and education of kids of early age is stipulated by their individual features and rates
of development.
The program of development of children is described from a first period "Guarded" to three years, four divisions
are certain and description of subdivisions is given. The basic achievements of children of early age are generalized:
capture of walking and broadcasting, development of subject activity. These achievements find a display in activity of
child, coordination of motions and actions, in intensive development of cognitive, psychical processes, in a capacity for
substituting for objects, development of symbolic actions and use of signs, forms of the evidently-effective, evidentlyvivid thinking, and also in appearance of consciousness. Attention is concentrated on factors that influence on success of
education of child of early age: grant to the child of possibility actively to operate with many various objects, permanent
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participation adult in games and employments after a child, organization of communication of child and help to the kid
in adjusting of intermingling with them and combination of emotional and public education. Certainly, that a period of
babyhood is important for all further physical, psychical, social and intellectual development of child.
Key words: early development, pedagogical principles, educations and studies of children of, second and third firstyear of life.

Постановка проблеми. Сучасний світ характеризується великим попитом на освіту, яка
є джерелом соціального, економічного, політичного і культурного розвитку суспільства.
На сучасному етапі розвитку педагогіки питання
раннього розвитку дітей є актуальним і дуже
важливим. Ця проблема неодноразово висвітлювалася на сторінках газет і журналів, про це
знято телепередачі, за «круглими столами» сперечаються фахівці, батьки доводять одне одному
важливість ранніх занять із дітьми. Хоч термін
«ранній розвиток дитини» виник нещодавно,
однак ідеї раннього розвитку дітей хвилювали
людину завжди.
Аналіз досліджень. Європейські орієнтири
України зумовлюють інтеграційні процеси у всіх
сферах суспільного життя. Окреслені тенденції спостерігаються і в освітній галузі на всіх її
організаційних ланках, адже створення єдиного
освітнього простору є визначальною метою
сучасної європейської стратегії розвитку освіти
до 2020 року, що має назву «Освіта та професійна підготовка – 2020» (“Strategic Framework for
European Cooperationin Educationand Training”).
Одним із пріоритетів стратегії є освіта й виховання
дітей дошкільного віку, що визначає стратегічним
завданням до 2020 року охоплення дошкільною
освітою 95% дітей визначеної вікової категорії.
З огляду на усвідомлення важливості розвитку дитини в періодах її життя (немовляти, ранній і дошкільний), у 2010 р. під егідою ЮНЕСКО
вперше проведено Всесвітню конференцію з виховання і освіти дітей молодшого віку. Уній взяли
участь понад 1000 учасників зі 193 країн світу
(членів ЮНЕСКО). Загальна тема конференції –
«Виховання і освіта дітей молодшого віку – перший крок до створення багатства націй». У межах
світового форуму проведено десяту окрему конференцію «Розвиток і виховання дітей раннього
віку», в матеріалах якої вказано на унікальну роль
повноцінного розвитку дитини, період раннього
віку та їх вплив на подальше формування особистості дорослої людини. Світове товариство вчених
визнало здорових, розвинених і вихованих дітей
раннього віку «неоціненним багатством» націй
і держав усього світу. У резолюції конференції
зазначалося про необхідність комплексного підходу до розвитку і виховання дітей раннього віку,
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залучення до цього процесу медиків, психологів,
педагогів та відповідної державної освітньої політики. Наголошувалось на потребі розроблення
комплексних програм розвитку дітей раннього
віку (від 0 до 3 років) з урахуванням усіх періодів розвитку дитини (пренатального, перинатального, немовлячого і раннього).
Концептуальні положення державної політики
України щодо дошкільного дитинства висвітлено
у відповідних документах останніх років: законах
України «Про дошкільну освіту» (2001), «Про
соціальну роботу з дітьми і молоддю» (2001),
«Про охорону дитинства» (2001), у Національній
стратегії розвитку освіти України до 2021 року.
Мета статті – проаналізувати педагогічні
засади раннього розвитку дітей.
Виклад основного матеріалу. Дошкільний
вік посідає важливе місце в житті кожної людини,
адже в цей період закладаються основи для
подальшого розвитку.
Відомі психологи Л. Божович, Л. Виготський,
В. Давидов, Д. Ельконін, А. Запорожець, В. Зеньківський, О. Леонтьєв, Г. Люблінська, В. Моргун
та ін. виокремлювали такі вікові періоди в житті
дитини дошкільного віку: раннє дитинство (від
1–3 років), молодший дошкільний вік (3–4 роки),
середній дошкільний вік (4–5 років), старший дошкільник (6–7 років). Вагомий внесок у
вивчення питання розвитку, виховання і навчання
дітей раннього віку здійснили вчені Н. Аксаріна,
В. Аванесова, А. Богуш, О. Богініч, В. Гальченко,
Т. Дуткевич, М. Кольцова, І. Резніченко, Н. Фігурин та ін. Одержані результати досліджень розвитку і виховання дітей раннього віку становлять
основу науково обґрунтованої системи розвитку
і виховання дітей раннього віку. Однак залишаються малодослідженими питання педагогічних
засад раннього розвитку дітей.
Психолог Д. Ельконін у праці «Детская психология» визначив дошкільне дитинство як досить
значний період, який охоплює життя дитини
від моменту народження до 7 років (Ельконін,
1960: 100). Дошкільне дитинство має такі періоди: немовлячий – до року (від народження до
2 міс.), ранній вік – 2–3-й роки життя, дошкільний вік – 4–6-й роки життя (4-й рік – молодший
дошкільник; 5-й рік – середній дошкільник;
6-й рік – старший дошкільник).
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Укладачі програми «Українське дошкілля»
(2013) щодо періодизації дитини дошкільного віку
поділяють погляди Д. Ельконіна. У програмі розвитку дітей від пренатального періоду до трьох
років «Оберіг» (Богуш, 2013: 8) комплексно представлено вікові особливості та специфіку освітніх
завдань упродовж усіх періодів розвитку дитини:
пренатальний (внутрішньоутробний), перинатальний (період новонародженості), немовлячий і раннього дитинства. Програма має чотири розділи:
«Усвідомлене батьківство», «Дитина-немовля (від
десяти днів до одного року)», «Дитина раннього
віку (від одного до двох років)», «Дитина раннього
віку (від двох до трьох років)». Зміст праці та особливості розвитку дитини в розділах «Дитина раннього віку (від 1 до 2 років)» та «Дитина раннього
віку (від 2 до 3 років)» подано за такими підрозділами: фізичний розвиток, сенсорно-пізнавальний
розвиток, емоційно-соціальний розвиток, мовленнєвий розвиток, художньо-естетичний розвиток.
Структурно ці підрозділи репрезентовано так: вікові
особливості, основні завдання, показники розвитку, поради батькам. На кінець кожного року життя
подаються досягнення дитини, розкриваються
особливості організації життєдіяльності дітей.
Сучасні дослідники А. М. Богуш, О. Л. Богініч, Л. В. Братанова, В. М. Гальченко, Г. А. Грищенко, І. М. Грузинська, О. П. Долинна, І. В. Лебедєва, Г. М. Лисенко, Ю. В. Майстер, Т. В. Мігрин,
Т. В. Панасюк, І. Ю. Резніченко, Т. Б. Ухіна,
А. С. Шевчук, О. С. Яковенко на підставі аналізу психолого-педагогічної літератури в програмі розвитку дітей від пренатального періоду
до трьох років «Оберіг» (2014) узагальнили особливості становлення майбутньої особистості від
зачаття дитини, її народження, подальшого розвитку, виховання і навчання в перші три роки життя.
Змістове наповнення програми узгоджено з
чинним нормативно-правовим законодавством та
Базовим компонентом дошкільної освіти (редакція 2021 р.). У програмі розкрито особливості розвитку дитини раннього віку, окреслено основні
завдання за змістовими розділами, що охоплюють
найважливіші етапи життєдіяльності дитини певного віку, подано орієнтовні показники розвитку
та поради батькам. Крім того, наприкінці кожного
розділу представлено інформацію про досягнення
психічного розвитку дитини, що виявились у цей
віковий проміжок. Матеріали програми адресовано турботливим батькам, педагогам і психологам для роботи з дітьми раннього віку.
Зазначимо: у дитини на першому році
життя вдосконалюється зорове, слухове і тактильне сприймання. Дитина до 1 року 6 місяців легко розрізняє контрастні форми (куля і
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куб) та величину предметів. Другий рік життя
є періодом індивідуального розвитку мовлення.
Це пояснюється тим, що формування особистості дитини відбувається за певними етапами.
Основною формою життєдіяльності новонародженої дитини є її емоційне спілкування з дорослими, від якого залежить подальший як фізичний,
так і психічний розвиток дитини. Щоб уникнути
кризових явищ у процесі розвитку дитини раннього віку, дорослі (батьки, вихователі) повинні
бути добре обізнаними з характеристикою розвитку дитини, її якісними досягненнями на кожному віковому етапі (від народження до трьох
років) (Богуш, 2014: 49).
У загальному розвитку людини період раннього дитинства відіграє важливу роль. Саме
в ранньому віці закладається підґрунтя здоров’я
та інтелекту малюка. Унікальність цього етапу
полягає також у стрімкості фізичного та психічного розвитку дитини, що потребує особливої
уваги з боку лікарів, педагогів і батьків.
Згідно з віковими періодизаціями психічного
розвитку В. С. Мухіної раннім віком уважається
період від одного до трьох років. Ефективність
навчання й виховання малюків раннього віку
зумовлюється їхніми індивідуальними особливостями й темпами розвитку (Мухіна, 2009: 123).
Основними досягненнями дітей раннього віку,
що визначають розвиток їхньої психіки, є такі:
оволодіння прямоходінням та мовленням, розвиток предметної діяльності. Ці досягнення виявляються в активності дитини, узгодженості рухів і
дій, в інтенсивному розвитку пізнавальних, психічних процесів, у здатності до заміщення предметів, розвитку символічних дій і використання
знаків; форм наочно-дійового, наочно-образного мислення, а також у появі самосвідомості.
Г. М. Ляміна зазначала, що суттєвою особливістю
періоду раннього віку є висока пластичність
усього організму, зокрема вищої нервової та психічної діяльності. Тому систематичні виховні дії
впливають на процес розвитку та змінюють поведінку дитини (Ляміна, 1974: 55).
У ранньому віці продовжується опанування
дитиною прямоходіння. Поступово ходьба стає
більш упевненою, збільшується автономність
дитини від дорослих, складається вільне і самостійне спілкування із зовнішнім світом. Розширюється коло доступних дитині предметів,
з’являється орієнтування в просторі і певна самостійність. Основною потребою дитини раннього
віку є пізнання навколишнього світу через дії з
предметами. Самостійно дитина не може засвоїти способи використання знарядь праці та інших
специфічно людських предметів.
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Цуканова Н. Педагогічні засади раннього розвитку дітей
На засадах ситуативно-особистісної форми
спілкування будується нова потреба в предметній взаємодії, з’являється ситуативно-ділове
спілкування, сутність якого полягає в практичній
співпраці дитини з дорослим стосовно засвоєння
дій із предметами. Предмети стають доступними
дитині не лише через демонстрацію їх дорослими, а і через її власне маніпулювання з ними.
Отже, з початком ходьби значно розширюється
коло безпосередньо доступних дитині предметів, розширюється сфера орієнтовно-пізнавальної
діяльності малюка. Дитина починає орієнтуватися не лише серед предметів, що належать їй, а і
серед предметів і явищ, що стосуються дорослих,
їхнього життя і діяльності.
Інтенсивний розвиток мовлення в ранньому
віці значно розширює можливості спілкування
дитини з дорослими і створює передумови для
виникнення між ними нового типу стосунків.
У процесі засвоєння способів використання предметів і засобів спілкування відбувається подальший розвиток свідомості дитини, її окремих
психічних властивостей. Упродовж раннього
дитинства, зважаючи на ускладнення взаємин із
дорослими й іншими дітьми, оволодіння дитиною предметними діями, стають різноманітними
й емоції малюків. Успіх або неуспіх в оволодінні
предметними діями під час їх самостійного здійснення, наявність або відсутність спілкування
з дорослим, дозвіл або заборона діяльності з
боку дорослих, задоволення основних потреб
дитини – усе це викликає різні емоції: дитина
радіє або вередує, виявляє симпатію або невдоволення, образу тощо. Отже, для малюка раннього
віку дорослий є не тільки джерелом задоволення
основних потреб, а й носієм суспільного досвіду,
який опановує дитина. Період раннього віку є
важливим для всього подальшого фізичного, пси-

хічного, соціального та інтелектуального розвитку дитини. Активна виховна діяльність дошкільних педагогів, батьків, їх єдність і послідовність
у вимогах до дитини сприяє гармонійному розвитку особистості малюка (Поніманська, 2012: 200).
Л. Берк виокремив чинники, що впливають на
успішність виховання дитини раннього віку. До
них належать такі: надання дитині можливості
активно діяти з багатьма різноманітними предметами; постійна участь дорослого в іграх і заняттях
із дитиною; організація спілкування дитини з однолітками й допомога малюку в налагодженні спілкування з ними; поєднання сімейного (емоційного)
і суспільного (ділові контакти) виховання. Особливої уваги потребує своєчасний і правильний
розвиток мовлення, тому що оволодіння малюком
мовленнєвими навичками відбувається через спілкування з дорослими. Так, у процесі спільної з
дорослим предметної діяльності виникає активне
мовлення – найважливіше новоутворення раннього дитинства. Сприяння батьками та педагогами виникненню позитивних емоцій у дитини
(радості, любові до навколишніх дорослих і дітей
тощо) забезпечує її гарне самопочуття. Засвоєння
малюком елементарних форм культурної поведінки (вміння самостійно їсти, проситися в туалет, роздягатися та одягатися тощо) відбувається
також за підтримки дорослих (Берк, 2006: 324).
Висновки. Період раннього дитинства є важливим для всього подальшого фізичного, психічного, соціального та інтелектуального розвитку
дитини, для малюка раннього віку дорослий є не
тільки джерелом задоволення основних потреб,
а й носієм суспільного досвіду, який опановує
дитина Активна виховна діяльність дошкільних
педагогів, батьків, їхня єдність і послідовність у
вимогах до дитини сприяє гармонійному розвитку особистості дитини.
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ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ PHD СТУДЕНТІВ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ НАУКОВО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У статті розглянуто роль мотивації в досягненні академічної та наукової успішності Phd студентів. Розглянуто підходи до визначення та класифікації чинників, що впливають на внутрішню та зовнішню мотивацію
молодих учених. На основі теорії самодетермінації Е. Десі та Р. Райана розкрито значення внутрішньої мотивації Phd студентів для досягнення високого рівня ефективності. Проаналізовано основні зовнішні чинники, що
негативно впливають на мотивацію молодих учених. Також окрему увагу приділено факторам, здатним стимулювати внутрішню мотивацію молодих учених на рівні закладу вищої освіти та на рівні держави.
Зниження ефективності та результативності наукової та дослідницької діяльності в Україні пов’язане
з низьким рівнем мотивації Phd студентів. Дослідження факторів, що впливають на мотивацію молодих науковців, є перспективним напрямом дослідження.
Для розуміння впливу різних факторів на мотивацію важливо її поділити на внутрішню та зовнішню. При цьому внутрішня мотивація є основною метою нашого дослідження. Фактори, що впливають на внутрішню мотивацію молодих учених, є ключовими для прогнозу ефективності їхньої наукової діяльності.
Переважання внутрішньої мотивації в аспірантів забезпечує кращі результати академічної та наукової
діяльності, тоді як зовнішня мотивація, якщо вона не трансформується у внутрішні мотиви, не може забезпечити достатнього рівня ефективності діяльності науковця.
Основними складниками внутрішньої мотивації для молодих науковців є відчуття соціальної значущості,
автономності та професійної компетентності. Саме через стимулювання цих факторів можна підвищити
ефективність їхньої наукової та дослідницької діяльності.
У статті описано фактори, що стримують розвиток мотивації у молодих учених на етапі ухвалення рішення про вступ до аспірантури та в процесі навчання і наукової діяльності. Для усунення цих факторів ми визначили низку заходів для стимулювання внутрішньої мотивації Phd студентів, які можуть бути реалізовані на рівні
держави та на рівні закладу вищої освіти. Також ми підкреслили необхідність постійного та широкомасштабного моніторингу мотиваційних факторів Phd студентів на загальнодержавному рівні.
Ключові слова: внутрішня мотивація, фактори мотивації, мотивація молодих учених, ефективність науководослідної діяльності, стимулювання мотивації.
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INCREASING THE MOTIVATION OF PHD STUDENTS AS A FACTOR OF
GROWING THE EFFICIENCY OF SCIENTIFIC AND INNOVATIVE ACTIVITIES
The article deals with the role of motivation in achieving academic and scientific success of Phd students. Approaches
to the definition and classification of factors influencing the internal and external motivation of young scientists have been
considered. Based on the self-determination theory of Edward L. Deci and Richard M. Ryan the importance of intrinsic
motivation of Phd students for achieving a high level of efficiency has been revealed. The main external factors, that
negatively affect the motivation of young scientists have been analyzed. Special attention has been also paid to the factors
that can stimulate the intrinsic motivation of young scientists at the university level and at the state level.
Decreasing the efficiency and effectiveness of scientific and research activities in Ukraine caused, first of all, by the
low level of the motivation of Phd students. Studying factors influencing the motivation of young scientists is the most
topical question for research nowadays.
In order to understand the influence of various factors on motivation, it is important to differentiate two types of
the last one – internal and external. At the same time, intrinsic (internal) motivation is the main object of our research.
Factors influencing the intrinsic motivation of young scientists are the key factors in forecasting the effectiveness of their
research.
Predominance of intrinsic motivation provides better academic and research results. Whereas external motivation,
if it is not transformed into internal motives, can not provide a sufficient level of student’s efficiency.
The main components of intrinsic motivation for young scientists are the sense of social significance, the sense
of autonomy and professional competence. And, through the stimulation of these factors, it is possible to increase
the efficiency of their scientific and research activities.
In addition, in the article we describe the factors that hinder the development of young scientists motivation at the
stage of making a decidion about admission to graduate school and in the process of learning and research. To neutralize
these factors, we have identified a number of measures to stimulate the internal motivation of Phd students, which can be
implemented at the state level and at the level of higher education institutions. We also stressed the need for continuous
and large-scale monitoring of motivational factors for Phd students all over the country.
Key words: intrinsic motivation, motivational factors, motivation of young scientists, efficiency of research activity,
stimulation of motivation.

Постановка проблеми. В Україні останнє
десятиліття можна спостерігати зниження престижу професії науковця, що є негативним фактором для можливостей розвитку економіки та
нарощування сукупного інтелектуального рівня
нашого суспільства. Україна значно відстає від
середньоєвропейського рівня за низкою показників, що характеризують науково-інноваційну
діяльність. Наприклад, ми можемо спостерігати
поступове скорочення кількості наукових працівників протягом останнього десятиліття, що спричиняє деградацію наукового потенціалу. Недостатність фінансування показує частка витрат на
науку в структурі ВВП нашої країни, яка є в рази
меншою, ніж середньостатистичний показник
країн ЄС. Крім того, аналізуючи структуру наукових кадрів в Україні за віковою ознакою, можна
вказати на збільшення середнього віку науковця.
Так, третина всіх наукових кадрів – це люди за
60 років, з чого можна зробити висновок про зниження інтересу молодих людей до цієї професії.
У рейтингу Глобального індексу конкурентоспроможності талантів 2021 року Україна посідає
61 місце з 134 країн світу, що є досить непоганим
результатом, оскільки вона піднялася на п’ять
позицій порівняно з минулим роком. До того ж
наша країна має найвищий показник у групі країн
із рівнем ВВП на душу населення нижче серед-
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нього. Отже, попри обмежені фінансові можливості, науково-інноваційна діяльність в Україні
розвивається.
Позитивні тенденції в науково-інноваційній
діяльності існують завдяки високому рівню формальної освіти та продуктивному людському капіталу нашої країни. Проте ця тенденція не може
зберігатися протягом значного часу без значних
якісних зрушень у системі освіти і науки.
«Людський фактор» є вирішальним у структурі системи науки та інновацій. Тому розвиток
професійної кваліфікації дослідників та їх творчої
активності визначає стан науки та інтелектуальний потенціал суспільства.
Сьогодні українська система вищої освіти
перебуває в процесі реформації та інтеграції у
відповідну європейську систему. Влада розробляє та впроваджує дії в напрямі вдосконалення
підходів до управління, фінансування у сфері
вищої освіти, модернізації методів викладання
та навчання в університетах відповідно до європейських стандартів. У процесі змін очікується
також зростання вимог до рівня як закладів вищої
освіти, так і самих здобувачів. З 2021 року Україна є учасницею проєкту «Удосконалення вищої
освіти в Україні заради результатів», затвердженого Радою виконавчих директорів Світового
банку. Основний акцент у цьому проєкті зро-
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блено на розширенні можливостей практичного
застосування результатів наукових досліджень та
залученні недержавних коштів для проведення
науково-дослідних робіт.
Важливим показником якості підготовки здобувачів третього рівня освіти вважають відсоток
успішно захищених дисертаційних робіт. Протягом останніх десяти років в Україні спостерігається тенденція, коли лише близько 25% молодих
науковців завершують навчання захистом дисертації. Багато аспірантів не спроможні освоїти
освітню програму та достроково залишають університет, відаючи перевагу іншим видам діяльності. Така ситуація підриває авторитет інституту
аспірантури як основного постачальника науковопедагогічних кадрів вищої кваліфікації.
З огляду на це, досить актуальною є проблема
підвищення мотивації молодих учених до професійності та ефективності своєї діяльності.
Мета статті – вивчити вплив мотивації молодих учених на ефективність науково-дослідної
діяльності. Спираючись на теорію самодетермінації в мотивації, ми проаналізували фактори
внутрішньої і зовнішньої мотивації аспірантів на
етапах вступу та навчання. Також ми визначили
фактори впливу держави та закладів вищої освіти,
що можуть стимулювати внутрішню вмотивованість молодих науковців.
Аналіз досліджень. Проблеми мотивації студентів, наукових співробітників та, зокрема,
аспірантів знайшли відображення в роботах
таких учених, як М. А. Капшутарь, С. К. Бекова,
Є. А. Терентьєв, О. О. Поліщук, Т. І. Воскресенська та ін.
Під час дослідження мотивації до вступу в
аспірантуру виявлено брак уявлень у студентів
про те, чим є аспірантура та з якою метою туди
вступають (Поліщук, Баталова, 2016: 81). З огляду
на це, необхідна цілеспрямована просвітницька
та роз’яснювальна робота зі студентами з боку
потенційних наукових керівників, адміністрації
університету тощо (Поліщук, Баталова, 2016: 81).
Мотиви вступу до аспірантури є важливим напрямом досліджень, адже саме вони визначають
подальшу успішність наукової роботи аспіранта.
Т. І. Воскресенська обґрунтувала взаємозалежність результатів навчання студентів із рівнем
задоволеності їхніх потреб (від первинних до вторинних) відповідно до теорії А. Маслоу та надала
рекомендації стимулювання студентів у результатах навчання, що стосуються фінансового забезпечення та подальшого працевлаштування за
обраною професією.
ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

Слід зазначити, що сучасні дослідження мотивації студентів і молодих науковців тяжіють або
до глибокого дослідження внутрішніх психологічних факторів мотивації, або до аналізу зовнішніх
факторів мотивації. Перспективним є комбінований аналіз факторів, що зумовлюють і внутрішню,
і зовнішню мотивацію.
Більшість досліджень українських учених
стосується мотивації студентів вищих навчальних закладів (О. І. Кузнєцов, К. І. Фоменко,
Т. І. Воскресенська, Г. П. Рекун, Ю. І. Прус),
тоді як проблемі мотивації аспірантів приділено
менше уваги. До того ж немає єдиного підходу до
систематизації та класифікації мотивів аспірантів
до наукової діяльності. Різні вчені по-різному класифікують мотиви, що зумовлюють ефективність
аспірантів. Наприклад, М. А. Капшутарь виділяє
такі дві основні категорії мотивів навчання, як
особистісні та соціальні (Капшутарь, 2016: 45).
Є. В. Вєдєнєєва виділяє такі три групи факторів,
що характеризують структуру мотиваційно-ціннісної сфери аспірантів, як «орієнтація на досягнення та самореалізацію», «орієнтація на статус
та комфорт», «орієнтація на відносини» (Вєдєнєєва та ін., 2012: 65). Сизих А. Д. аналізує причини
вибору академічної кар’єри залежно від джерел
мотивації діяльності (інтересу, соціальної норми
та примусу) (Сизих, 2014: 98). Спираючись на теорію самодетермінації в мотивації, Є. А. Терентьєв
з колегами виділяють внутрішню, зовнішню та
амотивацію щодо навчання в аспірантурі (Терентьєв та ін., 2020: 49).
Виклад основного матеріалу. Причини неуспішності аспірантів під час написання дисертаційних робіт та проблеми так званого «відсіву»
в процесі навчання є актуальними не тільки для
нашої країни. Ці питання активно вивчалися і
продовжують вивчатися зарубіжними вченими.
Багато з них убачають мотивацію аспіранта основним фактором, який визначає їхню успішність.
При цьому широку популярність під час вивчення
мотивації молодих науковців отримала теорія
самодетермінації американських учених Е. Десі та
Р. Райана. Ця теорія детально розглядає проблематику внутрішньої і зовнішньої мотивації людини.
Згідно з цією теорією немає чіткої межі між
факторами внутрішньої і зовнішньої мотивації,
оскільки існує процес трансформації зовнішніх
мотивів у внутрішні (Ryan, Deci, 2000: 71). Наприклад, зовнішніми факторами мотивації аспірантів
до навчання є необхідність проходження іспитів
та заліків, процес оцінювання (нагороди і покарання). Спочатку основною ціллю студента буде
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успішне складання екзаменів та високі оцінки.
Якщо ж в процесі навчання студент усвідомлює
цінність цієї діяльності для задоволення внутрішніх потреб автономності, професійної компетентності та зв’язки з іншими людьми, то зовнішні
мотиви збігаються з внутрішніми. А люди з внутрішньою мотивацією є більш ефективними, продуктивними та усвідомленими у своїй професійній діяльності. Якщо такого переплетіння мотивів
не відбувається, то аспірант буде формально підходити до своєї наукової діяльності, маючи на
меті лише отримати певні зовнішні нагороди, він
не буде намагатися вдосконалити свої навички
та вміння, розширити межі свого дослідження, а
лише буде слідувати певним критеріям та вимогам, що ставляться перед ним викладачами.
О. П. Поліщук та Д. Ю. Баталова в проведеному дослідженні мотивації студентів до вступу
в аспірантуру виділили 8 мотиваційних чинників,
як-от фінансування науки, стан науки, кар’єрне
зростання, заробітна плата науковця, заохочення
та премії науковця, вимоги до науковців, престижність академічної кар’єри, відповідність витрат
часу і результату (Поліщук, Баталова, 2016: 79).
Цей набір чинників, на нашу думку, по-перше,
враховує лише зовнішній вплив на мотивацію,
по-друге, концентрує увагу на матеріальних стимулах наукової діяльності. Більш важливим видом
мотивації під час ухвалення рішень є внутрішня
мотивація. Внутрішня мотивація (за Едвардом
Десі) – це прагнення провадити діяльність заради
самої цієї діяльності, заради нагороди, яка міститься в цій діяльності (Ryan, Deci, 2000: 71).
Отже, для науковця мотивацією, наприклад, написання наукової роботи є не отримання наукового
ступеня, відзнаки чи визнання, а відкриття нових
знань, пошук певної наукової істини. В основі
внутрішньої мотивації лежить прагнення задовольнити такі три типи потреб: в автономності,
в компетентності та у відносинах (соціалізації)
(Ryan, Deci, 2000: 68).
Характеристика внутрішньої мотивації, згідно
з теорією самодетермінації, містить такі два види
переживань, як відчуття своїх можливостей та
самоствердження. Чим більш вираженими є два
цих переживання, тим вищим є рівень внутрішньої мотивації. Діяльність у цьому разі виявляється тим сильніше мотивованою внутрішньо,
чим більше вона пов’язана з перевіркою своїх
можливостей і не потребує жодних підкріплень.
Зовнішньою ж мотивація стає тоді, коли суб’єкт
приписує досягнутий результат зовнішнім причинам (а не своїм можливостям) та коли він вдається
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до дій не стільки за власним бажанням, скільки
внаслідок зовнішніх впливів.
Тобто внутрішня мотивація є більш цінною
для результативності молодих науковців, оскільки
є більш стійкою та незалежною. Саме внутрішня
мотивація зумовлює якісні характеристики науково-дослідницької діяльності аспірантів, тоді як
зовнішні фактори стимулюють кількісні характеристики діяльності. Сучасні підходи до оцінювання ефективності аспіранта з точки зору кількісних параметрів (кількість написаних наукових
статей, виступів на наукових конференціях, чітке
дотримання індивідуального графіка наукової
діяльності) зміщують центр його уваги з процесу
на результат та активізують фактори зовнішньої
мотивації. При цьому внутрішні мотиви (бажання
глибше дослідити тему, отримати певні навички
систематизації, аналізу та узагальнення інформації, пошук нових способів вирішення певних наукових проблем) відходять на другий план. Згідно
з теорією самодетермінації залучення зовні мотивованої людини в ту чи іншу діяльність визначається прагненням отримати певну винагороду,
похвалу або уникнути покарання (тобто регулятор
мотивації перебуває поза суб’єктом).
Сьогодні вимоги під час вступу в аспірантуру в більшості університетів обмежуються
складанням певних іспитів та написанням статті
або реферату. Також із майбутнім аспірантом
можуть проводити співбесіду представники
університету. За такого підходу досить чітко
можна визначити рівень знань майбутнього
науковця, але не можна проаналізувати його
мотивацію, яка є основним складником майбутнього успіху його наукової діяльності. Для
усунення такого упущення необхідно запровадити обов’язкову вимогу для потенційних аспірантів написання мотиваційного листа, аналіз
якого слугуватиме вагомим фактором під час
ухвалення рішення про зарахування чи відмову
вступнику. Для вищих навчальних закладів має
стати обов’язковою практика досліджень мотивації молодих науковців із залученням відповідних фахівців. Такі дослідження можуть стати
теоретичним підґрунтям для прогресивних
змін в освітніх програмах, методах і методиках
викладання, оцінювання аспірантів.
Щоб оцінити майбутні перспективи вступника
в науково-дослідницькій та викладацькій діяльності на етапі вступу до аспірантури, важливо
досліджувати академічні та неакадемічні мотиви
вступників. Серед академічних мотивів можуть
бути такі:
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1) бажання займатися науково-дослідницькою
діяльністю у ВНЗ чи іншій науковій установі;
2) бажання займатися викладацькою діяльністю;
3) орієнтованість на кар’єру дослідника-аналітика в комерційній організації (Бекова та ін.,
2017: 13).
Академічні мотиви можна зіставити з внутрішніми мотивами науковця, а зовнішня мотивація
науковця може бути визначена неакадемічними
мотивами.
Неакадемічними мотивами можуть бути:
1) позитивний вплив наукової діяльності на
кар’єрне зростання поза академічною сферою;
2) продовження навчання у своїй професії;
3) небажання залишати університетське середовище;
4) матеріальні вигоди (стипендії, пільги, місця
в гуртожитку та ін.) (Бекова та ін., 2017: 13).
Очевидно, що вступники, в яких домінують
академічні мотиви вступу, виявляться більш
успішними в навчанні та написанні власного наукового дослідження.
Сьогодні необхідно виокремити чинники, які
можуть позитивно вплинути на мотивацію студентів та молодих науковців до реалізації свого
науково-дослідного потенціалу. Можна виділити
такі дві групи чинників, як стимулювання з боку
закладу вищої освіти та з боку держави.
На рівні університету можна виокремити такі
чинники стимулювання внутрішньої мотивації
молодих науковців, як:
1) розширення можливості вибору дисциплін,
які вивчають в аспірантурі, відповідно до наукових інтересів та предмета дослідження;
2) варіативність видів індивідуальних завдань,
способів їх представлення в процесі вивчення
окремих дисциплін;
3) гнучкість графіків виконання індивідуальних завдань, складання іспитів, заліків.
Такі заходи дозволять отримати аспірантам
більше незалежності в плануванні своєї діяльності та задовольнить потребу в автономності.
Крім того, для внутрішньої мотивації молодому вченому важливо відчувати себе вагомою
частиною наукової спільноти свого університету.
Потреба в соціалізації може задовольнятися через
залучення аспіранта до виконання певних досліджень у межах наукової діяльності кафедри, університету, участі в різних наукових заходах, спілкуванні з іншими науковцями.
Щодо чинників, які контролюють на державному рівні та впливають на мотивацію молодих
учених, то більшість учених одностайні в їх негаISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

тивній оцінці. Так, основними зовнішніми факторами, що негативно впливають на мотивацію
молодих науковців в Україні, є:
–– недостатній рівень фінансування науки та
інновацій;
–– недостатня матеріально-технічна база університетів;
–– низький рівень оплати праці наукового співробітника;
–– низький престиж професії науковця;
–– відсутність можливостей практичної реалізації досліджень.
Отже, можна зробити висновок, що з боку держави необхідним заходом є надання більшої автономії вишам як у розпорядженні фінансами, так і
в ухваленні організаційно-методичних рішень. Ця
пропозиція обґрунтовується тим, що сьогодні виші
(як безпосередні учасники ринку освітніх та науково-дослідних послуг) здатні краще реагувати на
швидкі зміни запитів усіх учасників цього ринку.
Другим важливим завданням для держави має
стати створення вигідних умов кооперації бізнесу
і науки. Це, з одного боку, дасть змогу підвищити
практичну значущість науково-дослідної діяльності молодих науковців, з іншого – сприятиме
інтеграції науки в практику. Усвідомлення важливості та необхідності своїх досліджень сприяє
задоволенню потреби науковця в компетентності,
тобто у визнанні результатів його діяльності.
На сучасному етапі в нашій країні відсутні глибокі дослідження у сфері мотивації наукових співробітників. Ураховуючи перспективність науки і
освіти для інноваційного розвитку, важливим
завданням для держави є формування загальної
картини стану мотивації молодих науковців шляхом реалізації загальнодержавного дослідницького проєкту в цій сфері. Завданням держави є
саме широкомасштабне дослідження, яке б охопило всі регіони та галузі, адже перед проведенням реформ у вищій освіті необхідно виявити
«слабкі» місця в цій системі.
Очевидним фактором є фінансування науки
і освіти. Однак це є спірним, оскільки постає
питання про те, чи може бути грошова винагорода
істинним мотивом науковця та хто повинен генерувати таку мотивацію (державний чи приватний
сектор). Як ми з’ясували раніше, матеріальні стимули належать до неакадемічних мотивів, а отже,
досить опосередковано впливають на ефективність наукової діяльності. Однак ми не можемо
взагалі відкинути цей фактор, оскільки розуміємо,
що людина спершу повинна задовольнити базові
потреби, щоб мати змогу реалізовувати потреби
більш високого рівня.

265

Педагогiка
Висновки. Низькі показники ефективності
науково-інноваційної діяльності в Україні стимулюють до пошуку причин такого кризового
явища.
Основними причиною занепаду інституту
аспірантури (як основного постачальника наукових кадрів) є відсутність активного притоку молодих науковців та низькі показники успішності
здобувачів загалом. З огляду на це, надзвичайно
актуальним є питання мотивації молодих учених
та способи впливу на неї з метою підвищення
якості наукових досліджень та відновлення престижності професії вченого.
Щоб отримати повне уявлення про причини
зниження інтересу студентів до продовження

наукової діяльності, неефективної наукової діяльності та низьких показників захисту дисертацій,
необхідно всебічно дослідити мотивацію молодих
учених із точки зору як зовнішніх, так і внутрішніх чинників мотивації.
Переважання внутрішньої мотивації в аспірантів забезпечує кращі результати академічної
та наукової діяльності, тоді як зовнішня мотивація, якщо вона не трансформується у внутрішні
мотиви, не може забезпечити достатній рівень
ефективності діяльності науковця.
Держава та вищий навчальний заклад мають
достатньо можливостей для стимулювання мотивації аспірантів через задоволення їхніх потреб
в автономності, компетентності та соціалізації.
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СТРУКТУРА ПРОЦЕСУ МЕДІАСОЦІАЛІЗАЦІЇ В ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
У статті висвітлено актуальні особливості сучасного медіапростору. На основі аналізу соціально-педагогічної наукової літератури охарактеризовано сутність поняття «медіа» та здійснено його міждисциплінарний
аналіз.
Автор доходить висновку, що нині медіа активно впливають на формування та становлення особистості,
нівелюючи при цьому роль традиційних інститутів соціалізації (сім’ї, закладів освіти та оточення).
Мета статті – науково обґрунтувати структуру процесу медіасоціалізації в закладі вищої освіти.
Проаналізувавши наукові доробки М. Маклюена, М. Райана та О. Федорова, автор подає власне визначення
поняття «медіа» як сукупності технологічних засобів і прийомів соціальної комунікації, які призначені для публічного поширення інформаційних повідомлень від виробника до споживача в певному вигляді.
Розкриваючи роль медіа у формуванні сучасної особистості, автор зазначає, що медіа впливають на формування ціннісних орієнтацій молоді, її виховання та освіту, формуючи та змінюючи установки, моделі поведінки,
діяльності й навчання.
Автор акцентує увагу на розкритті поняття «медіасоціалізація», яке актуалізується в педагогічній думці.
На основі аналізу науково-педагогічної літератури автор визначає медіасоціалізацію як специфічний, багатофакторний, двосторонній процес, який є складником соціалізації особистості та протікає під впливом стихійних, відносно спрямованих та цілеспрямованих чинників, полягає в одночасному засвоєнні, відтворенні та продукуванні досвіду суспільства за допомогою медіа.
Розглядаючи процес медіасоціалізації в закладі вищої освіти як цілеспрямований процес, автор уважає його
педагогічним, що має чітко визначену структуру.
Автор виокремлює такі компоненти медіасоціалізації в закладі вищої освіти, як об’єкт, суб’єкт, мета,
зміст, методи та форми роботи, етапи, результат.
Кінцевою метою медіасоціалізації в закладі вищої освіти є медіасоціалізована особистість, здатна до засвоєння, відтворення та продукування досвіду суспільства за допомогою медіа.
Ключові слова: медіасоціалізація, медіапростір, заклад вищої освіти.
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STRUCTURE OF THE MEDIA SOCIALIZATION PROCESS
IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS
The article highlights the current features of the modern media space. Based on the analysis of socio-pedagogical
scientific literature, the essence of the concept of “media” was characterized and its interdisciplinary analysis was
conducted.
The author concludes that in today’s conditions, the media actively influence the formation and formation of
personality, while eliminating the role of traditional institutions of socialization – the family, educational institutions and
the environment.
The purpose of the article is to scientifically substantiate the structure of the process of media socialization in higher
education.
Analyzing the scientific works of M. McLuhan, M. Ryan and O. Fedorov, the author presents his own definition
of «media» as a set of technological means and methods of social communication, which are designed for public
dissemination of information messages in a certain form from producer to consumer.
Revealing the role of the media in the formation of modern personality, the author notes that the media influence
the formation of value orientations of young people, their upbringing and education, forming and changing attitudes,
patterns of behavior, activities and learning.

268

Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 47, том 4, 2022

Черниш О. Структура процесу медіасоціалізації в закладі вищої освіти
The author focuses on the disclosure of the concept of «media socialization», which is relevant in our time in
pedagogical thought. Based on the analysis of scientific and pedagogical literature, the author defines media socialization
as a specific, multifactorial, two-way process that is part of the socialization of the individual, and occurs under the
influence of natural, relatively directed and purposeful factors.
Considering the process of media socialization in a higher education institution as a purposeful process, the author
considers it pedagogical, which has a clearly defined structure.
The author identifies the following components of media socialization in higher education: object, subject, purpose,
content, methods and forms of work, stages, results.
The ultimate goal of media socialization in a higher education institution is a media-socialized individual who is able
to assimilate, reproduce and produce the experience of society through the media.
Key words: media socialization, media space, institution of higher education.

Постановка проблеми. Прискорений розвиток медіапростору, який спостерігається з кінця
ХХ століття, сьогодні актуалізує питання значення інформації в сучасному житті особистості.
Інформація не тільки стає ключовою цінністю
сучасності, а й зумовлює появу нових технологій,
які відкривають широкі можливості для більш
швидкого сприйняття інформаційних матеріалів.
Медіа (як один з основних елементів передання
інформаційних повідомлень) сьогодні активно впливає на інститути становлення особистості, поступово зменшуючи роль оточення, освіти та батьків.
Значні зміни спостерігаються в процесі соціалізації особистості, який наразі зазнає трансформаційних перетворень. Посилення ролі медіа
в процесі виховання зумовлює необхідність урахування зазначених особливостей і, відповідно,
зміну методичних основ у педагогічній думці.
З огляду на це, в наукових дослідженнях постає
нове поняття в педагогіці – «медіасоціалізація».
Аналіз досліджень. Теоретичною основою
нашого дослідження є наукові праці, присвячені
вивченню різних аспектів процесу соціалізації, її
механізмів та факторів, а також праці, що аналізують структуру медіа та їх значення в суспільнополітичному житті.
Одним із найґрунтовніших є дослідження соціалізації А. Мудрика. Учений охарактеризував механізми, фактори, агенти та інститути соціалізації.
Фундаментальні положення процесу соціалізації розглядають М. Галагузова, Л. Коваль,
Л. Міщик, А. Реан.
Окремі аспекти процесу соціалізації досліджували у своїх наукових працях низка українських
учених (С. Харченко, С. Савченко, О. Караман,
О. Безпалько, І. Звєрєва, Л. Коваль, А. Капська,
С. Хлєбік та ін.).
Особливості соціалізації особистості в інформаційному суспільстві вивчають О. Волошенюк,
В. Плєшаков, А. Рижанова.
Медіа як провідний складник соціалізації особистості досліджували О. Кудашкіна,
О. Петрунько, Н. Уголькова.
ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

Особливості соціалізації людини в інформаційному суспільстві досліджують О. Волошенюк,
А. Мудрик, В. Плєшаков, А. Рижанова та ін.
Розгляд медіа як визначального складника соціалізації дитини зумовив звернення до наукових
робіт О. Кудашкіної, О. Петрунько, Н. Уголькова.
Мета статті – науково обґрунтувати структуру
процесу медіасоціалізації в закладі вищої освіти.
Виклад основного матеріалу. Для ґрунтовного аналізу сутності процесу медіасоціалізації в закладі вищої освіти вважаємо за доцільне
детально охарактеризувати поняття «медіа», яке є
ключовим для нашого дослідження.
У сучасних умовах поняття «медіа» набуває все
більшого поширення як у наукових колах та дискусіях, так і в соціально-побутовому житті. Активного
вжитку цей термін набуває у висловлювання фахівців у сфері PR, журналістики, програмного забезпечення, політики, теорії комунікації, соціології.
Проте подібна поширеність поняття «медіа»
має як позитивні сторони, так і негативні. Така
широта використання терміна створює труднощі
для детального та конкретного змістовного визначення. Зважаючи на поширеність поняття «медіа»
в журналістських колах, виникла асоціація із засобами масової інформації.
Пізніше поняття «медіа» набуває поширення в
соціології. Відтоді починається критичне осмислення поняття та позначеного ним феномена.
Якщо раніше медіа розглядали як посередника
між певною подією та кінцевим реципієнтом, то
сьогодні медіа визначають ще і як інструмент
маніпулювання громадською думкою, що визначає форму сприйняття інформації.
Узагальнене розуміння медіа як засобу комунікації, що і є повідомленням, уведене в науковий обіг основоположником теорії комунікації
М. Маклюеном, що дозволило автору зарахувати
до медіа досить широке коло понять, серед яких
згадуються абетка, одежа, радіо, телефон, телебачення, художні напрями. На думку вченого, ці
засоби є зовнішніми «розширеннями» людини,
що впливають на її сприйняття й інтерпретацію
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фактів і подій навколишнього світу (Маклюэн,
2003: 27–28).
Авторка фундаментальних праць із теорії літератури і наратології М. Л. Райан указує на два
основних підходи до розуміння аналізованого
поняття, де термін «медіа» тлумачиться як:
1) канал комунікації, призначений для транслювання інформації або розважального контенту;
2) матеріальний або технічний засіб художнього вираження (Ryan, 2014; Лещенко, 2021).
У першому випадку йдеться про кодування
повідомлення і його транслювання за допомогою
певного коду, характерного саме для цього медіа
(телебачення, радіо, книга тощо), у другому –
у фокусі уваги перебувають засоби, за допомогою
яких це повідомлення створюється (фарби, літери,
музичні інструменти). Саме з цих позицій дослідниця потрактовує поняття інтермедіальності, сутність якого передбачає наявність більше одного
медіа, за участі яких здійснюється кодування і
передання конкретного повідомлення. Наукові
розвідки останніх років свідчать про поступовий
відхід від простого розуміння медіа як технічного
засобу або каналу передання інформації, демонструючи переорієнтацію на вивчення семіотичних кодів і модусів (Лещенко, 2021).
Ми розглядаємо медіа як сукупність технологічних засобів і прийомів соціальної комунікації,
призначених для публічного поширення інформаційних повідомлень у певному вигляді від виробника до споживача.
Сьогодні медіа стають одним із провідних інститутів соціалізації молоді, зменшуючи при цьому
вплив сім’ї, школи та оточення на формування особистості. Саме молодь є активним користувачем
нових медіа, що пов’язано з тим, що для молоді
вони є цінним та доступним джерелом інформації.
З огляду на це, виникає новий напрям досліджень у теорії соціалізації – медіасоціалізація.
Медіа активно впливають на формування ціннісних орієнтацій молоді, її виховання та освіту,
формуючи та змінюючи установки, моделі поведінки, діяльності й навчання.
У своєму дослідженні ми визначаємо медіасоціалізацію як специфічний, багатофакторний,
двосторонній процес, який є складником соціалізації особистості та відбувається під впливом
стихійних, відносно спрямованих та цілеспрямованих чинників, полягає в одночасному засвоєнні,
відтворенні та продукуванні досвіду суспільства
за допомогою медіа.
Розглядаючи процес медіасоціалізації в закладі
вищої освіти як цілеспрямований (за А. Мудриком,
планомірне створення суспільством та державою
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правових, організаційних, матеріальних та духовних
умов для розвитку особистості), маємо всі підстави
вважати його педагогічним, що має чітко визначену структуру, обґрунтовану в педагогічній (соціально-педагогічній) теорії, зокрема в дослідженнях О. Безпалько, В. Галузинського, Б. Лихачова.
Першим компонентом сутності і змісту медіасоціалізації в закладі вищої освіти є об’єкт і
суб’єкт медіасоціалізації.
Безперечно, об’єктом медіасоціалізації в контексті нашого дослідження є студентська молодь –
здобувачі вищої освіти.
Згідно із Законом України «Про вищу освіту»
здобувачі вищої освіти – особи, які навчаються
в закладі вищої освіти на певному рівні з метою
здобуття відповідного ступеня і кваліфікації.
Якщо розглядати здобувачів вищої освіти як
категорію «молодь», то це визначення має різні
вікові межі.
У нашому дослідженні ми використаємо інтегральний варіант визначення поняття «молодь»:
молодь – соціально-демографічна група суспільства віком від 14 до 35 років, яка характеризується
сукупністю вікових та соціально-психологічних
особливостей, що визначаються специфікою соціального статусу, рольових функцій, соціокультурної поведінки, процесу самоідентифікації та процесу соціалізації, в якому поєднується соціальна
адаптація та індивідуалізація.
Студентська молодь сьогодні є рушійною
силою розвитку суспільства, що володіє необхідним потенціалом та ресурсом для суспільно-політичного та економічного розвитку держави.
Активна студентська молодь бере участь у
багатьох суспільно-політичних процесах, що відбуваються в державі. Так, в Україні саме студентська молодь ставала в епіцентрі буремних подій
Євромайдану 2013 року, а історія Української
Народної Республіки налічує низку прикладів
героїчних подвигів студентів на шляху до здобуття незалежності.
Об’єктом системи медіасоціалізації ми визначаємо саме молодих осіб (віком від 17 до 21 року),
що навчаються в закладах вищої освіти.
Безпосередніми суб’єктами медіасоціалізації в
закладах вищої освіти є: вчена рада закладу вищої
освіти; ректор, проректор соціально-гуманітарного напряму роботи закладу, директор (декан),
заступник директора (декана) із соціально-гуманітарної роботи, фахівці соціальної та психологічної служби, фахівці центру розвитку кар’єри
тощо, куратори (едвайзери) студентських груп;
науково-педагогічні працівники та співробітники
закладу вищої освіти; різнопрофільні державні і
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Черниш О. Структура процесу медіасоціалізації в закладі вищої освіти
недержавні органи, установи, організації; окремі
особи, волонтери, соціальні працівники.
Усі вищеперераховані суб’єкти провадять свою
діяльність на підставі нормативно-правових документів, затверджених Урядом, МОН України та
іншими міністерствами.
Виважене формулювання мети системи медіасоціалізації в закладі вищої освіти – основа для
правильного визначення її змісту й успішного
досягнення результату.
У межах нашого дослідження метою процесу
медіасоціалізації в закладі вищої освіти є формування медіасоціалізованої особистості.
Наступний компонент процесу медіасоціалізації – зміст – нерозривно пов’язаний із визначеними нами метою, суб’єктом та об’єктом.
Зміст процесу медіасоціалізації в закладі вищої
освіти полягає в цілеспрямованому створенні
чинників, що дозволять молодим особам (від 17
до 21 року), які навчаються в закладі вищої освіти,
ефективно засвоювати, відтворювати та продукувати досвід суспільства за допомогою медіа.
Зміст процесу медіасоціалізації в закладі
вищої освіти має бути спрямованим на форму-

Група методів
Загальнофілософські

Навчання
Виховання

Педагогічні

Соціологічні

Психологічні
Інформаційні

вання певної системи знань та цінностей, індивідуально-психологічних якостей особистості, що
дозволить особистості ефективно засвоювати,
відтворювати та продукувати досвід суспільства
за допомогою медіа.
На нашу думку, до системи знань та цінностей,
що дозволять особистості ефективно засвоювати,
відтворювати та продукувати досвід суспільства
за допомогою медіа, слід уналежнити професійні
цінності особистості, потреби в саморозвитку і
змінах, ключові знання з медіаграмотності.
Індивідуально-психологічні якості визначають
унікальність та конкурентоспроможність сучасної особистості, комунікабельність, емоційну стабільність, вольову рішучість, здатність до критичного аналізу інформації.
Наступним компонентом медіасоціалізації в
закладі вищої освіти є методи та форми роботи,
які ми розглядаємо в нерозривній єдності.
Для найбільш інформативного узагальнення
методів медіасоціалізації в закладі вищої освіти
ми оформили їх у вигляді таблиці 1.
Наступним елементом є форми медіасоціалізації в закладі вищої освіти.

Методи медіасоціалізації в закладі вищої освіти

Таблиця 1

Методи

Діалектичний, наукової абстракції, аналізу та синтезу, індукції та дедукції, єдності
одиничного й особливого, руху від простого до складного, єдності якісного й кількісного
аналізу, історичний, генетичний, формалізації, аналогії, системно-структурний та ін.
Бібліографічний, аналіз документів та ЗМК (традиційний, контент-аналіз), спостереження,
опитування аудиторії ЗМК (інтерв’ю, анкетування, фокус-група), експертна оцінка ЗМК,
соціальний експеримент, вивчення соціальної ситуації дітей і молоді, соціально-педагогічна
паспортизація закладу освіти, регіону і громади.
Методи формування і корекції позитивного досвіду суспільної поведінки: педагогічна
вимога, громадська думка, довір’я, привчання, вправа, тренування, доручення, контроль,
моделювання соціальних ситуацій, які ґрунтуються на використанні медіа, ведення випадку,
прогнозування й контроль.
Практичні (дослід, вправа, ділові ігри, експеримент), наочні (ілюстрація, демонстрація,
спостереження), словесні (бесіда, розповідь, роз’яснення, лекція, диспут), робота з
літературою та джерелами інформації (читання, конспектування, переказ, вивчення),
аудіо-, відеометоди (перегляд телепередач, прослуховування, робота з комп’ютером, блоги,
створення відеоматеріалів) та ін.
Методи додаткової мотивації та стимулювання діяльності і поведінки: рольова гра, змагання,
заохочення, схвалення, оцінка, довіра, організація перспективи, критика, осудження;
методи самовиховання: самоаналіз, самоосуд, самонаказ, самонавіювання, самоконтроль,
самооцінка.
Педагогічна вимога, громадська думка, довіра, привчання, тренування, доручення, контроль,
створення виховних ситуацій, прогнозування).
Виявлення результатів медіасоціалізації (спостереження, експеримент, аналіз продуктів
діяльності, узагальнення незалежних характеристик, анкетування, аналіз документації) та ін.
Методи формування і корекції свідомості особистості: психолого-педагогічний «вибух»,
переконання, навіювання, приклад, порівняння подій, демонстрація негативних і позитивних
аспектів ситуації, що склалася.
Медійна стимуляція та підтримка на різних етапах навчально-педагогічних процесів,
комунікативні групові проєкти.
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До різноманітніших форм медіасоціалізації, що
використовуються в закладі вищої освіти, можна
зарахувати бесіди (ознайомчі, профілактичні,
формувальні тощо), консультації, особисті доручення; тематичні вечори, різні форми групової
психотерапії; щорічні фестивалі медіатворчості
«Журналістська весна»; залучення студентів до
роботи телерадіостудій у закладах вищої освіти;
гуртки, тематичні вечори, перегляд новинних
відеосюжетів, перегляд кінофільмів; віртуальні
квести; конкурс віртуальних екскурсій; рольова
гра, бесіда-візуалізація, зустріч із представниками правоохоронних органів; обговорення телепередач, новинних сюжетів і кінофільмів, лекції,
щотижневі спеціальні заняття з інформування
молоді щодо соціально-економічних, правових,
етичних питань, дискусійні клуби, оформлення
куточків «Новини світових та вітчизняних медіа»,
тематичні вечори, зустрічі з цікавими людьми,
представниками громадськості, різних конфесій;
регулярні заняття з основ правових знань, юридичні консультації; тренінги з виявлення фейкових новин та багато інших.
Медіасоціалізація передбачає використання
різноманітних технологій, визначає технологічний підхід до організації соціально-педагогічної
роботи. У межах цього підходу ми розглянемо
наступний компонент медіасоціалізації в закладі
вищої освіти – етапи.
Етапами процесу медіасоціалізації в закладі
вищої освіти є діагностика – цілепокладання – про-

гнозування – проєктування – планування – організація – керівництво – контроль – результат – підсумкова діагностика – оцінка – корекція.
Оскільки метою процесу медіасоціалізації в
закладі вищої освіти є формування медіасоціалізованої особистості, то результатом медіасоціалізації – сформований у певний проміжок часу
рівень медіасоціалізованості особистості. Вочевидь, кінцевою метою медіасоціалізації в закладі
вищої освіти є медіасоціалізована особистість,
здатна до засвоєння, відтворення та продукування
досвіду суспільства за допомогою медіа.
Висновки. У сучасних умовах розвитку суспільства спостерігається актуалізація впливу
медіа на формування та становлення особистості.
Теоретичні та практичні аспекти дослідження
процесу медіасоціалізації є не тільки вимогою
часу, а й запорукою успішного розвитку педагогічної думки.
Оскільки саме молодь сьогодні є найактивнішим користувачем медіа, то доцільно вивчити
процес медіасоціалізації в закладі вищої освіти,
зокрема його структуру.
У нашому дослідженні ми виокремлюємо такі
компоненти медіасоціалізації в закладі вищої
освіти, як об’єкт, суб’єкт, мета, зміст, методи та
форми роботи, етапи, результат.
Кінцевою метою медіасоціалізації в закладі
вищої освіти є медіасоціалізована особистість,
здатна до засвоєння, відтворення та продукування
досвіду суспільства за допомогою медіа.
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ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ ТА РОЗВИТОК ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
СТУДЕНТІВ ГУМАНІТАРНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ
Дослідження присвячене розвитку цифрової компетентності студентів під час змішаного навчання в період
пандемії. У сучасній українській системі освіти сьогодні відбуваються перетворення, викликані необхідністю
дотримання заходів щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19, які стосуються самого освітнього
процесу та суб’єктів цього процесу. Цифрова освіта активно обговорюється в наукових колах протягом останніх кількох років, пандемія показала небажання систем освіти використовувати цифрові інструменти в навчанні
у великому масштабі. Електронне утворення (дистанційне, змішане, компетентнісний підхід) лежить в основі
перетворень, що відбуваються і які регулюють його форму і зміст. Технологічний процес ставить нові вектори
соціального розвитку, пов’язані з використанням комп’ютерних технологій, автоматизацією більшості професій та запровадженням робототехніки. У таких умовах необхідний новий підхід до гуманітарних знань, за якого
центральне місце відводиться людині та її діяльності. Отже, попри труднощі реалізації, формат змішаного
навчання посяде гідне місце в освітньому процесі незалежно від зовнішніх факторів, як-от локдаун, карантинні
обмеження аудиторних занять. Згодом новий підхід до навчання стане звичним та ввійде в освітній процес. Під
час локдауну традиційна система неминуче відкидається, а освітній процес вимагає нового інструментарію,
інструментів та рішень, щоб продовжувати ефективно виконувати свою функцію. З огляду на це, вважаємо,
що дуже актуальною стає модель змішаного навчання, що є найефективнішим механізмом сучасної педагогічної
взаємодії всіх учасників навчального процесу. Він поєднує найкращий досвід традиційного навчання та новітню
інтерактивну взаємодію в Інтернеті, є системою, яка постійно взаємодіє, утворює єдине ціле. Зі зростанням
використання цифрових комунікаційних технологій та їх доступності формат змішаного навчання набуває все
більшого значення, особливо в умовах обмежень, пов’язаних із пандемією COVID-19. Модель змішаного навчання
передбачає різні методи в поєднанні з належним використанням комп’ютерних технологій.
Ключові слова: компетентність, змішане навчання, навички, цифрова компетентність.
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BLENDED EDUCATION AND DEVELOPMENT OF DIGITAL COMPETENCE
OF STUDENTS OF HUMANITIES FACILITIES
Our research is dedicated to the development of digital competence of students during blended learning during the
pandemic. Today, the modern Ukrainian education system is undergoing changes due to the need to take measures to
prevent the spread of coronavirus COVID-19, which relate to the educational process itself and affect the subjects of this
process. Digital education has been actively discussed in academia over the past few years. The pandemic has shown that
education systems are reluctant to use digital tools on a large scale. Electronic education (distance, mixed, competency
approach) is the basis of the transformations that take place and regulate its form and content. The technological
process puts new vectors of social development, primarily related to the use of computer technology, automation of most
professions and the introduction of robotics. In such conditions, a new approach to the humanities is needed, in which
the central place is given to man and his activities. Therefore, despite the complexity of implementation, the format of
blended learning will take a worthy place in the educational process, regardless of external factors such as lockdown,
quarantine restrictions on classroom activities. Eventually, a new approach to learning will become commonplace and
will enter the educational process. During a lockdown, the traditional system is inevitably discarded, and the educational
process requires new tools, instruments and solutions to continue to function effectively. In this regard, we believe that
the model of blended learning is becoming very relevant, which is the most effective mechanism of modern pedagogical
interaction of all participants in the learning process. It combines the best experience of traditional learning and the
latest interactive interaction on the Internet and is a system that works in constant connection and forms a single whole.
With the increasing use and availability of digital communication technologies, the blended learning format is becoming
increasingly important, especially in the face of the constraints associated with the COVID-19 pandemic. The blended
learning model involves different methods combined with the proper use of computer technology.
Key words: competence, blended learning, skills, digital competence.

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

273

Педагогiка
Постановка проблеми. Змішане навчання
(Blended Learning) – це поєднання традиційних
форм аудиторного навчання з елементами електронного, в якому використовують спеціальні
інформаційні технології, як-от комп’ютерна графіка, аудіо та відео, інтерактивні елементи тощо.
Навчальний процес під час змішаного навчання
є послідовністю фаз традиційного та електронного навчання, які чергуються.
Є кілька причин переходу від класичної форми
навчання до змішаної. У вищих навчальних закладах це пояснюється тенденцією до оптимізації
бізнес-процесів, що широко поширилася наприкінці XX століття.
В університетському навчальному процесі
під оптимізацію першими потрапили найменш
ефективні та найменш прийнятні для викладачів
види робіт:
–– консультації “Face-to-face” (студенти часто
приходять із питаннями, які не намагалися вирішити самостійно. Методи відстеження самостійної
роботи студента в сучасних системах змішаного
навчання дозволяють викладачам приймати питання
лише в тих, хто сумлінно працював самостійно);
–– перевірка контрольних завдань (у змішаному
навчанні перевірка може бути автоматично виконана системами тестування).
Досягнення інформаційних технологій сприяли розвитку змішаного навчання завдяки можливості ділитися інформацією через інтернет.
Питання до іспитів, зразки виконання проєктних завдань, навчальні матеріали можна просто
викласти в університетський Інтранет або розіслати студентам на e-mail.
У сучасному світі, що швидко розвивається,
студенти денної форми навчання і фахівці, які
працюють, прагнуть отримувати нові знання з
мінімальними тимчасовими втратами. Необхідність поєднання навчання та трудової діяльності з
урахуванням темпів сучасного життя залишає все
менше часу для традиційних форм денної форми
навчання. Отже, в системі додаткової професійної освіти, орієнтованої на задоволення попиту
формування нових компетенцій, підвищення та
отримання додаткових кваліфікацій, пошук способів оптимізації освітнього процесу поєднувався
з вибором форм і технологій навчання. Однією
з нових форм освіти вважається змішане навчання
(blended learning), що практикується на всіх рівнях освіти в усьому світі.
Аналіз досліджень. На відміну від багатьох
інших педагогічних технологій змішане навчання
не має конкретного авторства і складалося багато
в чому спонтанно, внаслідок численних спроб
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змінити дійсні методи та принципи навчання.
Така спонтанність та багатофакторність розвитку
змішаного навчання викликає труднощі під час
аналізу цієї технології, які починаються зі спроб
сформулювати чітке визначення.
Процитуємо кілька можливих визначень змішаного навчання:
«Змішане навчання – це поєднання навчальних
методів» (Bersin&Associates, 2003)
«Змішане навчання – суміщення онлайн- та
очного навчання» (Reay, 2001)
У 2006 р. у статті «Довідник змішаного
навчання» (Bonk, 2006) з’явилося перше досить
чітке визначення змішаного навчання, яке відображає його основні особливості:
«Змішане навчання – це система навчання,
заснована на поєднанні очного навчання (обличчям
до особи) і навчання комп’ютерними засобами».
Мета статті – дослідити розвиток цифрової
компетентності студентів гуманітарних факультетів в умовах змішаного навчання, зосередити
увагу на змішаному навчанні, його позитивних
якостях та недоліках.
Виклад основного матеріалу. З огляду на
швидкий розвиток ІКТ, а також цифрову трансформацію системи освіти, студентам та організаторам дистанційного навчання постійно доводиться опановувати як теоретичні, так і практичні
методи організації, інструменти і засоби ІКТ для
реалізації освітньої діяльності. Першочерговим
завданням цифрової дидактики є запитання: «Як
вчити і як вчитися?». Отже, окрім умілого застосування законодавчих та нормативних правових
актів, що регламентують використання технологій
змішаного навчання, організаторам та студентам,
які навчаються, необхідно вибрати форми і технології змішаного навчання в межах освітнього
процесу залежно від рівня підготовки студентів та
проведення різних видів навчальних занять.
Принципи змішаного навчання:
–– послідовності. Для отримання ефекту важлива послідовність у викладанні: спочатку студент
повинен сам «помацати» матеріал, потім отримати
теоретичні знання від викладача і далі застосувати
їх на практиці. Багато в чому цей принцип перетинається з моделлю «перевернутого класу»;
–– наочності. Завдяки сучасним інструментам електронного навчання можна створити базу
знань, яка завжди буде в студента під рукою. На
відміну від класичної моделі навчання під час змішаного навчання студент має доступ до методичних матеріалів (відеоуроків, книг або тренажерів);
–– практичного застосування. Для засвоєння
теорії обов’язковими є практичні заняття;
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–– безперервності. Змішане навчання частково
базується на принципах мікронавчання. За рахунок доступності матеріалу студент завжди може
зайти на навчальний портал та отримати «нову
порцію» матеріалу;
–– підтримки. У системі віддаленого навчання
студент завжди може поставити запитання викладачеві та оперативно отримати відповідь, не чекаючи наступного очного заняття.
Термін «змішане навчання» (blended learning)
використовується в професійній літературі з кінця
ХХ століття. На думку багатьох авторів, найбільш
повне дослідження змішаного навчання здійснено
у 2006 р. і представлено в книзі К. Дж. Банку та
Ч. Р. Грехема «Довідник зі змішаного навчання:
глобальні перспективи, локальні проєкти», де за
підсумками дослідження надано таку дефініцію:
змішане навчання – це поєднання різних способів навчання, поєднання різних методів навчання,
поєднання навчання під час особистого спілкування з навчанням в онлайн-режимі (Федотов).
Змішане навчання може бути реалізовано на
рівні навчальної аудиторії та на рівні електронного онлайн-навчання, де включено обов’язкову
та додаткову освіту. У літературі можна виділити
три підходи до форм змішаного навчання – типи
інтеграції змішаного навчання, як-от зміна форматів, перевернутий клас та автономна група, які
також успішно використовують на всіх рівнях системи освіти. Зазначаючи, що в літературі немає
єдиної класифікації моделей змішаного навчання,
розглянемо наявні 6 моделей змішаного навчання
з різними цілями, потребами та обсягами витрат.
Опитування щодо змішаного навчання проводилося на основі Національного педагогічного
університету. Респондентами були студенти денної форми навчання гуманітарного факультету.
В опитуванні взяло участь 50 студентів. Їм поставлено запитання щодо форм навчання та запропоновано обрати ту, яка найбільше їм подобається
та підходить.
Отже, змішаному навчанню віддають перевагу
28,9% респондентів.
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Одна з головних проблем розробки моделей
змішаного навчання – жорсткість урочних форм,
домінування вузької предметної спеціалізації в
розробленні навчальних планів, переважання
принципів планування діяльності «згори донизу» і,
звичайно, формати та зміст наявної звітності. Учителю не розірватися: усвідомлюючи необхідність
змін, він ще й змушений виконувати план, тобто
він залишається «заручником» системи навчання.
Також є проблемами недостатня ІТ-грамотність,
залежність від техніки, широкосмугового Інтернету, стійкості онлайн-режиму та безлімітних
тарифів. Найчастіше перешкодою для впровадження цього підходу стає низький рівень володіння технологіями, тому для викладачів та студентів потрібний технологічний лікнеп, а також
навчання роботі з LMS-платформою.
Істотним «гальмувальним» фактором є те, що
змішане навчання вимагає технічної підтримки
та певних витрат на створення відеоматеріалів,
навчальних програм та тестових модулів. В українській вищій школі додаткові витрати потрібні
ще й на модернізацію простору аудиторних приміщень (наприклад, зонування простору під час
використання моделі «зміна робочих зон», оснащення кабінетів комп’ютерами, купівля мобільних пристроїв для студента).
У майбутньому змішане навчання розвиватиметься завдяки впровадженню нових форм електронного навчання та розвитку моделей взаємодії
суб’єктів освітнього процесу, що дозволить суттєво розширити можливості освітнього середовища університетів та навіть вийти за їх межі.
Висновки. Таким чином, результати дослідження свідчать про те, що модернізація сучасної
системи освіти в Україні, пов’язана з пандемією
COVID-19, має бути спрямована на впровадження
змішаного навчання з використанням нових
інструментів ІКТ, створення електронних ресурсів для забезпечення освітнього процесу з використанням методології змішаного навчання та
розробку інноваційних навчальних програм для
всіх сфер освіти.
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ТВОРЧІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
В ПРОЦЕСІ ЙОГО ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ
У статті розглянуто особливості формування творчих здібностей особистості майбутнього вчителя іноземної мови в процесі його професійної підготовки. Проаналізовано дослідження сучасних науковців із цієї проблеми, визначено поняття «творчість», «творча особистість», виділено основні методи розвитку творчого
потенціалу майбутнього фахівця, які сприяють успішній творчій діяльності. Визначено, що творчість – необхідна умова становлення педагога, його самопізнання та розкриття як особистості. Розвиток педагогічної
творчості майбутнього фахівця, підвищення результативності навчально-виховного процесу залежить від психолого-педагогічних чинників, визначених шляхів розвитку, реалізації творчої педагогічної діяльності та особистісних якостей.
Висвітлено структурні компоненти творчої професійної діяльності майбутнього вчителя іноземної мови.
Установлено, що структура творчості педагога іноземної мови містить такі компоненти: творчих професійних здібностей та творчої спрямованості (творча активність, самоусвідомлення, самовираження, самореалізація), когнітивний (дидактичні знання організації навчально-виховного процесу, форми і методи стимулювання
творчої діяльності, діагностика розвитку творчих здібностей), діяльнісний (індивідуальний стиль викладання
та вміння творчо вдосконалювати зміст предмета).
Розглянуто методи та педагогічні умови активізації особистісно-професійного потенціалу студентів як
майбутніх фахівців педагогічної галузі.
Визначено шляхи розвитку творчих здібностей і професійної активності майбутніх учителів іноземної мови,
а саме: підвищення інтересу до педагогічної діяльності, розвиток пізнавальних інтересів, формування передового педагогічного досвіду, навичок професійної педагогічної діяльності, залучення студентів до експериментальної роботи з педагогічних проблем.
Окреслено особистісно-якісні перспективи професійної діяльності вчителя, що ґрунтуються на оригінальності мислення, гнучкості, неповторності ідей, саморозвитку особистості.
Ключові слова: особистість, творчість, професійна підготовка, особистісний розвиток, педагогічна діяльність, самореалізація, самовдосконалення.
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CREATIVITY OF A FUTURE FOREIGN LANGUAGE TEACHER IN CONTEXTS
OF HIS PROFESSIONAL FORMATION
The article considers the features of the formation of creative abilities of the future foreign language teacher in
the process of his professional training. The research of modern scientists on this problem is analyzed, the concept of
“creativity”, “creative personality” is defined, and the basic methods of development of creative potential of the future
specialist which promote successful creative activity are described. It is determined that creativity is a necessary condition
for becoming a teacher, his self-knowledge and disclosure as a person. The development of pedagogical creativity of
the future specialist, increasing the effectiveness of the educational process depends on psychological and pedagogical
factors, certain ways of development, implementation of creative pedagogical activities and personal qualities of the
future teacher.
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The structural components of the creative professional activity of the future foreign language teacher are highlighted.
It is established that the structure of creativity of the future teacher of a foreign language includes a component of
creative professional abilities and creative orientation (creative activity, self-awareness, self-expression, self-realization);
cognitive component (didactic knowledge of the organization of the educational process, forms and methods of stimulating
creative activity; diagnosis of the development of creative abilities); activity component (individual teaching style and
ability to creatively improve the content of the subject).
Methods and pedagogical conditions for activating the personal and professional potential of students as the future
specialists in the pedagogical field are considered. The ways of development of creative abilities and professional activity
of future foreign language teachers are determined: increase of interest in pedagogical activity, development of cognitive
interests, formation of advanced pedagogical experience, skills of professional pedagogical activity, involvement of
students in experimental work on pedagogical problems.
The personal and qualitative perspectives of the teacher’s professional activity are outlined, which are based on the
originality of thinking, flexibility, uniqueness of ideas, self development of the personality.
Key words: personality, creativity, professional training, personal development, pedagogical activity, self-realization,
self-improvement.

Постановка проблеми в загальному вигляді.
Динаміка соціально-економічного розвитку суспільства, демократизація та гуманізація освіти
створюють необхідність визначити ефективні
шляхи і засоби, що забезпечують підготовку висококваліфікованих фахівців із творчим підходом до
професійної діяльності. Так, актуальною проблемою сучасної психолого-педагогічної науки і практики є розвиток творчої особистості майбутніх
учителів іноземної мови, оскільки від її вирішення
значно залежить якість професійної підготовки
і майбутньої педагогічної діяльності студентів.
Розвиток творчого становлення особистості
є одним із найактуальніших завдань сучасного
суспільства, яке перебуває на етапі глобальних
перетворень у системі освіти України, інтеграції у
світовий освітній простір. Сучасні вимоги до майбутнього педагога та процесу його професійної
підготовки зумовлені процесами інформатизації
та мобілізації суспільства, висувають нові вимоги
до якості підготовки майбутніх учителів іноземної мови, формування в них передового педагогічного досвіду, творчого критичного мислення,
здійснення інноваційної діяльності.
Попри досить широкий спектр розгляду
в педагогічній науці діагностики професійної
майстерності і професійної орієнтації майбутнього вчителя іноземної мови, творення та розвиток індивідуальної системи творчої педагогічної
дії потребує більш цілеспрямованої уваги для
аналізу та подальшого дослідження, особливо в
умовах формування нового інноваційного змісту
системи роботи вчителя.
Аналіз останніх досліджень. Аналіз науковопедагогічної літератури дає можливість стверджувати, що проблема творчості була предметом
дослідження у працях вітчизняних та зарубіжних педагогів. Це сприяло накопиченню передового педагогічного досвіду в розробленні основних теоретичних положень із цієї проблеми.
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Питання творчості у філософії розглядали у своїх
дослідженнях В. Біблер, Ю. Бородай, М. Данилов, К. Кедров, П. Копщин, О. Коршунов та ін.
Такі психологи, як І. Бех, І. Маноха, В. Моляко,
Е. Помиткін, В. Роменець та ін., визначають творчість як процес створення чогось нового та як
сукупність властивостей особистості, що забезпечують її включення у творчість. Педагогічна
творчість має на меті оволодіння педагогічним
досвідом та вдосконалення майбутньої професійної діяльності.
Проблеми формування і розвитку творчого
мислення розглядаються в працях таких відомих
педагогів: В. Андрєєва, М. Данилова, Н. Кичук,
Н. Половнікової, І. Родак, С. Сисоєвої, М. Скаткіна, Т. Шамової, Г. Щукіної та ін. Різні аспекти
підготовки студентів до майбутньої педагогічної
діяльності досліджували Л. Артемова, О. Антонова, С. Вітвицька, Л. Долинська, О. Дубасенюк,
Н. Кузьміна та ін.
У теорії та практиці педагогічних досліджень
учені розглядають різні підходи до формування та
розвитку педагогічних професійних якостей майбутнього вчителя (І. Бех, С. Гончаренко, М. Гриньова, І. Зязюн), сучасні інноваційні процеси як
основу творчої педагогічної діяльності (В. Євдокимов, О. Пєхота), творчий потенціал майбутнього фахівця в системі методичної підготовки
(Г. Данилова), основні компоненти майбутньої
професійної діяльності (І. Зязюн).
Визначними науковими дослідженнями творчості, творчих здібностей є праці Б. Ананьєва,
М. Бахтіна, Л. Виготського, Б. Теплова та інших.
Творчості вчителя та його особистісних якостей присвячені праці Г. Балла, І. Беха, М. Боришевського. Майстерність та професійна спрямованість учителя досліджується В. Гриньовою,
В. Сластьоніним, В. Шадріковим.
Отже, можна зробити висновок, що значна
роль надається вчителю, в діяльності якого відо-
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бражаються творчі ідеї та інновації, гуманістична
спрямованість і креативне перетворення дійсності. Однак проблема розкриття та реалізації
потенційних можливостей майбутнього вчителя
іноземної мови не знайшла належного висвітлення в науковій літературі.
Мета статті – визначити сутність та зміст
феномену творчості майбутнього вчителя іноземної мови в процесі професійного становлення.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Розвиток вищої педагогічної освіти пов’язаний із
модернізацією фахової підготовки вчителів шляхом реалізації професійного розвитку, що забезпечує цілісне й системне оновлення освітнього
процесу, приведення його у відповідність до
загальноєвропейського культурно-освітнього контексту. Творчий учитель має володіти здатністю
до нестандартного мислення та педагогічної
діяльності, саморозвитку та самореалізації, професійної компетентності. Тому важливим завданням закладів вищої освіти є пошук ефективних
та інноваційних засобів розвитку креативного
мислення майбутніх учителів іноземної мови,
формування творчого потенціалу, впровадження
нестандартних методів у професійну діяльність
майбутнього вчителя.
Поняття «творчість» у науковій літературі не є
достатньо визначеним, до того ж немає єдиного
твердження розуміння змісту та структури творчості як явища педагогічної науки.
В українському педагогічному словнику С. Гончаренка дається таке визначення творчості: це оригінальний і високоефективний підхід учителя до
навчально-виховних завдань, збагачення теорії і
практики виховання та навчання. Результат досягається систематичними спостереженнями, використанням педагогічного експерименту, передового досвіду. Педагогічна творчість визначається
різними сторонами діяльності вчителя. Продуктом
творчого педагогічного пошуку є нові технології
навчання, нестандартні ідеї і засоби виховання,
цікаві підходи до управління навчально-виховним
процесом (Гончаренко, 1977: 326).
Значна кількість дослідників стверджують,
що педагогічна творчість визначається як розуміння вчителем сутності своїх педагогічних дій
під час професійної діяльності. Учитель є рушійною силою розвитку особистості, супроводжує і
надихає творчий розвиток учнів у різні періоди
навчання. Результатом педагогічної творчості є
формування креативного мислення, що передбачає поступове виховання в учнів здатності до
творчості – інтегральної якості особистості, що
об’єднує спрямованість і мотиви, творчі вміння
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й психічні процеси, характерологічні якості особистості, які забезпечують успіх у творчості і
піднімають діяльність людини до творчого рівня
(Овчаров, 2010: 11).
Професійно-педагогічна підготовка майбутнього вчителя має свої особливості та передбачає
подвійні цілі: по-перше, розвинути творчі здібності студентів і стимулювати їх творчий пошук
засобами навчальної, науково-дослідної та самостійної роботи; по-друге, озброїти майбутніх
педагогів прийомами, методами, технологіями
стимулювання та розвитку творчого потенціалу
школярів у процесі навчання (Дубасенюк, 2011: 27).
Як зазначає С. Корнієнко в процесі дослідження творчої активності майбутнього вчителя,
«…творчість людини, зокрема такий її параметр,
як уявлення власних цілей і завдань, розглядається в контексті процесів самозбереження і саморозвитку» (Корнієнко, 2008). Автор наполягає,
що як передумови активації творчої активності
майбутнього вчителя можна розглядати: інтенсифікацію професійних потреб, домагань і прагнень; реалізацію принципів проблемного підходу
в розвитку творчої активності; оптимізацію особистісної орієнтації; уникнення цільової обмеженості та прихованої пошукової активності; дотримання виваженості під час вибору особистісного
змісту позитивних і негативних впливів під час
керування процесами в освітньому середовищі
закладу вищої освіти.
О. Кривильова визначає компоненти готовності майбутніх учителів іноземної мови до самостійної творчої діяльності:
- когнітивний (педагогічні технології формування креативної особистості, організація процесу навчання, форми і методи мотивації до розвитку творчих здібностей);
- практичний (реалізація педагогічних технологій розвитку й виховання творчої особистості,
формування творчих якостей, здатність до самоаналізу, узагальнення передового педагогічного
досвіду);
- особистісний (мотиваційна активність, спрямованість особистості на самовдосконалення у
творчій діяльності, високий рівень розвитку творчих здібностей особистості) (Кривильова, 2006).
Диференційована система навчання створює
зручні умови для навчальної діяльності студентів та пристосування їх до педагогічних вимог
викладачів. Така система навчання забезпечує
взаємозв’язок викладача та студентів за рахунок широкого використання механізмів мотивації, стимулювання успішності навчання. Цьому
сприяє передбачена індивідуальною диференці-
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йованою системою відповідність пізнавального
навантаження можливостям студентів, різноманітність видів навчальної діяльності, підвищення
ролі самостійної роботи, установка на розвиток їх
творчих здібностей (Лісниченко, 2011: 47).
А. Лісниченко творчу самореалізацію майбутнього вчителя в професійній діяльності розглядає як усвідомлене, цілеспрямоване виявлення
ним професійно-індивідуальних можливостей
у творчому педагогічному процесі з метою саморозвитку учнів (Лісниченко, 2011). Автор пропонує виділити такі структурні елементи готовності
майбутнього педагога до творчої діяльності:
- мотиваційно-вольовий (мотивація досягнення успіху, інтерес до педагогічної діяльності,
значення творчої діяльності);
- когнітивний (знання, вміння і навички для
творчої самореалізації в професійній діяльності);
- операційно-діяльнісний (майстерність викладання, індивідуальний стиль, творче вдосконалення).
Зміст підготовки творчої особистості педагога
в навчально-виховному процесі в закладі вищої
освіти визначається сукупністю принципів, методів, технологій у процесі вивчення навчальних
дисциплін.
Основними формами роботи є класичні (лекції, семінарські, практичні заняття) й інноваційні
(тренінги, індивідуально-дослідні завдання, діалогові форми, творчі роботи).
Способами розвитку творчих здібностей і професійної активності майбутніх учителів іноземної
мови є:
–– підвищення інтересу студентів до педагогічної діяльності;
–– розвиток пізнавальних інтересів студентів,
самореалізації, саморозвитку;
–– формування
передового
педагогічного
досвіду, навичок професійної педагогічної діяльності через залучення до педагогічної практики;
–– залучення студентів до експериментальної роботи з педагогічних проблем, виконання
завдань творчого характеру;
–– засвоєння
інформаційно-комунікативних
технологій навчання, організація та проведення
змагань, конкурсів.
Педагогічна творчість відображає процес особистісної і професійної реалізації та самореалізації педагога в професійно-педагогічній діяльності.
Сутність і специфіка педагогічної творчості, які
визначають її місце серед інших видів творчості,
виявляються в особистісній розвивальній взаємодії суб’єктів навчально-виховного процесу,
зумовленій специфікою психолого-педагогічних
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взаємовідносин між ними і спрямованій на формування творчої особистості учня і підвищення
рівня творчої професійної діяльності педагога
(Сисоєва, 2006: 113).
Методи стимулювання творчо пошукової
активності майбутніх педагогів:
–– мотивація до навчально-пошукової діяльності;
–– визначення мети діяльності й кінцевих
результатів роботи, способів її оцінювання;
–– збагачення педагогічного досвіду новими
ідеями;
–– творчий характер пошукової діяльності;
–– генерування творчих ідей;
–– практична спрямованість навчальної діяльності;
–– моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне розв’язання проблем
тощо.
Творче становлення особистості визначається
як багаторівневий процес, у якому на кожному
рівні сформовані здібності синтезуються з психологічними утвореннями (потребами, інтересами,
мотивами).
Поняття творчості характеризує сукупність
основних властивостей, які інтегруються в її
можливості. Актуалізуючись за певних обставин,
вони здатні забезпечити ефективний потік продуктивної діяльності, в яку включена особистість.
Найскладнішою є проблема становлення особистості (Дубасенюк, 2011).
Педагогічне самовизначення відіграє важливу
роль у розвитку творчої особистості майбутнього вчителя. Усвідомлений педагогічний вибір,
фахове призначення, усвідомлення професії вчителя сприяють його професійному розвитку, стимулюють професійну діяльність та визнання себе
як компетентної особистості.
Аналіз різноманітних теоретичних підходів до
розкриття сутності творчості дозволяє виділити
основні ознаки особистісних здібностей педагога,
як-от винахідливість, уява, критичність розуму,
відкритість до всього нового, що дозволяє нести
повну відповідальність за свої вчинки, розуміти їх.
З огляду на сказане, зазначимо, що в системі
підвищення ефективності професійного розвитку
педагога важливу роль посідає процес формування
творчого мислення майбутнього вчителя, його
особистісних творчо-інтелектуальних якостей, які
мають вагоме значення для результативності творчого процесу, як-от самостійність педагогічного
мислення, цілеспрямованість, стійкість інтересу
до творчості, ціннісна орієнтація, розвивальні
вміння, професійна самореалізація, проєктування

Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 47, том 4, 2022

Чорноус В. Творчість майбутнього вчителя іноземної мови в процесі його професійного становлення
педагогічної діяльності, професіональне самовдосконалення, активна життєва позиція тощо.
Висновки. Таким чином, з проведеного нами
дослідження можна виділити таке: 1) визначено
основні наукові-теоретичні підходи до дослідження творчості майбутнього вчителя іноземної
мови та її психологічні аспекти (творча індивідуальність, творча самореалізація, творчий стиль
педагогічної діяльності, професійно-творчий
педагогічний розвиток, науково-дослідна активність майбутнього педагога); 2) установлено, що
структура творчості майбутнього педагога іноземної мови містить компонент творчих професійних здібностей та творчої спрямованості (творча
активність, самоусвідомлення, самовираження,
самореалізація, педагогічна спрямованість); когнітивний компонент (дидактичні знання організації навчально-виховного процесу, форми і методи
стимулювання творчої діяльності, діагностика

розвитку творчих здібностей); діяльнісний компонент (індивідуальний стиль викладання та вміння
творчо вдосконалювати зміст предмета).
Визначено, що на сучасному етапі психологічної науки ґрунтовне дослідження креативності
майбутнього педагога іноземної мови в процесі
його професійної підготовки в закладах вищої
освіти є нагальною теоретичною та емпіричною
необхідністю, оскільки є важливим чинником
успішності його професійного та особистісного
становлення.
Подальшого наукового дослідження потребують сутнісні особливості творчого педагогічного
процесу, нові підходи до створення умов для розвитку педагогічної творчості, методи, прийоми і
засоби творчої педагогічної діяльності, що уможливлює ефективність професійної діяльності
в умовах зміни акцентів у питаннях педагогічної
компетентності.
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АНГЛІЙСЬКІ, НІМЕЦЬКІ ТА ФРАНЦУЗЬКІ ОНІМИ ЯК ЗАСІБ
ЗБАГАЧЕННЯ СЛОВНИКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ЗЗСО
Статтю присвячено розгляду особливостей англійських, німецьких та французьких онімів (власних назв) як
засобів збагачення словника майбутніх учителів іноземних мов загальних закладів середньої освіти.
Автори розглянули поняття активного, пасивного та потенційного словника іноземної мови, проаналізувавши визначення вітчизняних та зарубіжних дослідників (Г. Деркач, І. Полюк, Л. Бондар, М. Торчинський, М. Кульберг, Є. Розанов, М. Арапов, С. Логвіна), запропонували визначення вищезазначених понять.
У статті детально класифіковано оніми англійської, німецької та французької мов, наведено приклади кожного виду онімів трьома мовами.
Подано методичні рекомендації для введення онімів у склад активного та пасивного мінімумів, акцентовано
на важливості першого ознайомлення з власними назвами за допомогою таких видів роботи, як презентації,
відеоролики, інсценування.
Розглянуто специфіку вивчення онімів у складі фразеологічних одиниць англійської, німецької та французької
мов, наведено приклади вправ для вивчення фразеологічних аспектів власних назв різних видів трьома мовами.
Проаналізовано особливості стилістичного аналізу власних назв різних типів під час занять із домашнього читання іноземними мовами, подано рекомендації для підбору творів для домашнього читання англійською,
французькою та німецькою мовами.
Розглянуто етимологічний потенціал онімів, визначено, що етимологічний аналіз допомагає розібратися в
ролі функцій власних назв, дізнатися значення та походження оніма, що визначає його як повноправний елемент
лінгвістичної системи і сприяє більш повному цілісному сприйняттю під час розгляду. Наведено приклад завдання для етимологічного вивчення онімів англійської, німецької та французької мов.
Ключові слова: власна назва, онім, активний словник, пасивний словник, англійська мова, французька мова,
німецька мова, майбутній учитель закладів загальної середньої освіти.
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Швець Н., Швець Т. Англійські, німецькі та французькі оніми як засіб збагачення словника...

ENGLISH, GERMAN AND FRENCH ONYMS AS MEANS
OF ENRICHING FUTURE TEACHERS’ VOCABULARY
The article is devoted to analyzing the peculiarities of English, German and French onyms (proper names) as means
of enriching the vocabulary of future teachers of foreign languages (English, German and French) of secondary schools.
The authors examined the notion of the active, passive and potential vocabulary of foreign language by analyzing the
definitions of native and foreign scientists (H. Derkach, I. Polyuk, L. Bondar, M. Torchyns’kyy, M. Kul’berh, Yе. Rozanov,
M. Arapov, S. Lohvina), they proposed the work definitions of mentioned terms.
In the paper, the authors made detailed classification of English, German and French onyms, where they gave the
examples of every onym type in three languages.
There were given methodological recommendations for introducing the onyms as part of active and passive minimums,
the special emphasis were made on the importance of the first meeting with the proper names with the help of such
activities as presentations, videos and drama scenes.
The authors examined the specifics of learning onyms as part of phraseological units of the English, German and
French languages, they gave the examples of exercises for learning phraseological aspects of proper names of different
types in three languages.
In the paper, the authors considered the peculiarities of stylistic analysis of proper names of different types during the
lessons of home reading in foreign languages, they gave the recommendations for choosing the works for home reading
in English, German and French.
There were examined the etymological potential of onyms, it was noted that etymological analysis helps clarify the
functions of proper names, get to know the meaning and etymology of the onym. This defines onyms as fully fledged unit
of linguistic system and enables to more fully perceive them when analyzing. In the end of the article the authors gave an
example of a task for etymological learning of onyms of the English, German and French language.
Key words: proper name, onym, active vocabulary, passive vocabulary, English, French, German.

Постановка проблеми. У процесі формування
лексичної компетенції майбутніх учителів іноземних мов закладів загальної середньої освіти
велике значення має систематична практика, яка
має бути побудована за певними методичними
принципами. Вправи на формування лексичної
компетенції мають бути спрямовані на те, щоб
зробити лексичні одиниці, які слугують для комунікації, доступними не тільки в рецептивному
плані, а і в продуктивному, що дозволить філологам використовувати слова, зафіксовані в певних
ситуаціях спілкування, для розуміння або вираження думки усно чи письмово.
Аналіз досліджень. Дослідники вважають, що
словниковий запас кожної людини складається
з активного, пасивного і потенційного шарів.
Ядро, яке є лексичним мінімумом, науковці називають активним (або ж продуктивним) словником. До нього належать лексичні одиниці, які
використовують для продуктивних видів мовленнєвої діяльності, тобто для говоріння та письма.
Численніший шар називають пасивним (або
рецептивним) словником. Сюди належать лексичні
одиниці, які можна використати під час рецептивних видів мовленнєвої діяльності – читання
та аудіювання. Під час вивчення іноземної мови
обов’язково має відбуватися диференціація цих
двох шарів. Проте між ними, звісно, залишається
тісний зв’язок (Українська мова, 2004: 13, 482).
На думку Г. Деркач, «джерелом активного
словникового запасу студентів є усні діалоги та
монологи зі спеціальності – подання слухового
образу через аудіювання з подальшим переходом
ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

до артикуляції, читання та письма. … Джерелами
пасивного словника є друковані тексти (фахова,
наукова та публіцистична література), а також
аудіо- та відеоінформація» (Деркач, 2014: 21).
І. Полюк та Л. Бондар уважають, що найчастіше відбувається перехід лексики з активного
словника в пасивний. На думку дослідників,
зв’язок між активною й пасивною частинами
словника полягає в тому, що активний словник є
ядром лексичного запасу студентів (Полюк, Бондар 2008: 200).
За словами М. Торчинського, «… така градація проводиться і серед власних назв, які, проте,
мають певні диференційні особливості щодо
такого розподілу, однак підпорядковуються
загальним законам, серед яких основним можна
вважати використання лінгвостатистичних та
соціолінгвістичних методів, а також з’ясування
ментальних ознак (місця онімів у людській свідомості загалом та пам’яті окремої людини) (Торчинський 2012: 190).
Найбільшим шаром є потенційний словник, до
якого належать не вивчені раніше лексичні одиниці, про значення яких можна здогадатися під
час читання або аудіювання за допомогою знайомих словотворчих елементів, подібності з рідною
чи іншими іноземними мовами (інтернаціональні
слова), конверсією, контекстом. Якщо реальний
словник, до якого входять активний та пасивний,
є приблизно однаковим у тих, хто навчається, то
потенційний словник може бути різним за рахунок самостійного читання. Саме його необхідно
постійно розширяти (Кульберг, 2018).
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Тлумачення поняття «потенційний словник»
не є однозначним у методичній літературі. Так,
одна група дослідників (М. Арапов, Є. Розанов)
ототожнювали його з поняттям «пасивний словник», який, за словами М. Арапова, містить частину словникового складу мови, що складається
з лексичних одиниць, «вживання яких обмежене
особливостями явищ, які вони позначають (назви
рідкісних реалій, історизмів, власних імен), або
лексичних одиниць, які відомі тільки частині
носіїв мови (архаїзми, неологізми) і які використовують тільки в окремих функціональних стилях
мови (книжному, розмовному, газетному тощо)»
(Арапов 1990: 369).|
Щодо Є. Розанова, то вчений до пасивного і,
відповідно, до потенційного словника уналежнював слова та фразеологічні одиниці, значення
яких можна зрозуміти з контексту або встановити
самостійно на основі розуміння мовної форми
слова або значення його кореня (Розанов, 1966).|
У своїй статті ми будемо дотримуватися визначення поняття, сформованого С. Логвіною: «потенційним є словник, який містить три групи слів:
1) номінативну, що складається з нових слів,
необхідних для професійно зорієнтованої мовленнєвої діяльності та полісемії значень;
2) деривативну, яка складається зі слів, похідних від лексики номінативної групи (шляхом
словотворення, словоскладання, конверсії, скорочення, ад’єктивації, субстантивації, чергування
звуків і перенесення наголосу в слові);
3) ідіомативну, що складається із семантично
неподільних висловлювань з ускладненою інтуїтивною семантизацією» (Логвіна 2014: 19).
Мета статті – вивчити особливості англійських, німецьких та французьких онімів як засіб
збагачення словника майбутніх учителів закладів
загальної середньої освіти.
Виклад основного матеріалу. Власні імена
пронизують усю мовну практику людини, супроводжуючи її в усіх сферах життя та діяльності.
Спеціалісти різних профілів здавна зацікавлені
в отриманні найбільш повної і точної інформації, яку несе ім’я: про час, місце і людей, що його
утворили, про реалії, які його супроводжували
(Котоус, 2019).
Науковці неодноразово намагалися класифікувати власні назви. Проаналізувавши наявні
класифікації, ми спираємося на запропонований
І. Білоус загальний поділ власних назв. Авторка
вдало врахувала відомі класифікації онімів
(A. Баха, Г. Бауера, В. Кам’янця).
У класифікації розрізняємо чотири основні
групи референтів:
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1. Назви живих істот, куди входять:
власні назви людей (Angela, Busch, Ben,
Charlie, Jean);
колективні (die Albrechts, the Jones, les Dumas);
фіктивних істот (Frau Holle, Shrek, le Chaperon
Rouge);
тварин (Bello, Holi, Bruno);
флори (Renette, Bardsey apple, Florina).
2. Назви речей, подій тощо:
власні назви подій (Berlinale, Toussaint, Air
Fair);
природних явищ (Mireille (Taifun), Kathrina
(Hurricane), Ouragan Stephanie);
ідеоніми (Maastrichter Vertrag, Epoque de la
Rennaissance, Middle Ages);
хрематоніми (Audi, Peugeot, Ford).
3. Назви організацій і установ:
власні назви державних інституцій (der
Bundestag, Quai d’Orsay, House of Lords);
власні
назви
комерційних
інституцій
(Commerzbank, Crédit Agricole, Royal Bank of
Scotland Group);
власні назви партійних утворень (CDU, PCF,
Scottish National Party);
музичних груп (Rolling Stones, Mirage,
Rammstein);
спортивних організацій (FC Bayern München,
Paris Saint-Germain, Manchester United);
громадських, суспільних, релігійних та інших
утворень (Amnesty International, Société Nationale
Chemin de Fer).
4. Назви географічних об’єктів:
власні назви країн і державних утворень
(Deutschland, la France, England);
федеральних земель, провінцій, кантонів
(Kunduz, Provence, North England);
власні назви міст (Berlin, New York, Bordeaux);
районів міст (Сharlottenburg, Saint-Germaindes-Prés, Essex);
вулиць, доріг, площ (der Gendarmenmarkt, les
Champs Elysées, Trafalgar Square);
власні назви будівель (Kathedrale St. Jacobus,
Notre Dame de Paris, Big Ben);
географічних регіонів (Asien, Pas de Calais,
Wels);
власні назви гір (die Alpen, le Massif Central, the
Alps);
гідроніми (Bodensee, la Seine, Thames);
власні назви об’єктів позаземного простору
(der Mars, Venus, Jupiter) тощо (Білоус 2014: 87).
Важливим є введення онімів, перше ознайомлення з ними на заняттях. Наведемо декілька
методичних рекомендацій, які допоможуть вирішити це завдання.
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Лексика активного мінімуму має вводитися в
усній формі в окремих реченнях або в розповіді.
Потрібно прагнути до максимальної яскравості
першого знайомства студентів із новими лексичними одиницями і намагатися пов’язати їх із тією чи
іншою життєвою ситуацією, оскільки перше сприйняття має велике значення для запам’ятовування.
Також можна запропонувати студентам інсценування. Яскраве введення лексичних одиниць
ефективно проводиться за допомогою засобів
наочності. Запам’ятовуються слова під час їх
уведення із використанням предметів, які вони
позначають, продемонстровані викладачем у процесі використання презентації або відеоролика.
Після усного вступу викладач вимовляє нові
слова (кожне слово окремо), а студенти повторюють їх індивідуально і хором. Це потрібно для
первинного закріплення звукової форми слова.

Нові слова корисно ще й записати, а також провести звуко-буквений аналіз.
Лексику пасивного мінімуму слід уводити
також у розповіді (або в окремих реченнях), але
можна і у вигляді окремих лексичних одиниць,
ізольовано від контексту. Розкриття значення
і пояснення в цьому разі об’єднані. Пояснювати доводиться особливості звукової і графічної форми слова, значення чи відтінки значення,
що відхиляються від правил, граматичні форми.
Онімна лексика часто використовувалася під час
утворення фразеологічних одиниць. Вивчення
фразеологічних аспектів мови в межах однієї
предметної дисципліни дозволяє розширити пізнання того, хто вивчає історію і культуру народу,
мова якого вивчається.
Для вивчення фразеологічних одиниць з онімами можна використовувати такі види вправ:

1. З’єднайте фразеологізми та їх еквіваленти.
Англ.
curse of Cain –
proper Charlie –
nosy Parker –
Adam’s ale/wine –
between Scylla and Charybdis –
before one can say Jack Robinson

прокляття Каїна
звичайна вода
між двох вогнів
дурень
не сунь носа до чужого проса
не встигнеш й оком моргнути

Нім.
ein dummer August
ein Hans im Glück
der billige Jakob
jemanden Moritz lehren

вчити когось уму-розуму,
вуличний торговець,
щасливчик, везучий
блазень, клоун

Франц.
couleur Isabelle
le quart d’heure de Rablais
le mot de Cambronne
se porter comme le Pont-Neuf
le mariage à la parisienne

незаконний шлюб
світло-жовтий колір
добре почуватися
час віддачі боргів
грубе слово, лайка

2. Напишіть діалог, використовуючи одну
з таких фразеологічних одиниць:
Англ. rob Peter to pay Paul – перепозичити, all
my eye and Betty Martin – Нісенітниця!, Wellington
boots – гумові чоботи,
Нім. der alte Adam – старі звички, застарілі погляди, jemandem den Schwarzen Peter
zuschieben – перекладати провину, відповідальність (за що-небудь) на інших.
Франц. Paris ne s’est pas fait en un jour – Париж
також будувався не за один день, avoir un pied
parisien – бути справжнім парижанином.
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3. Поясніть значення вислову:
Англ. Alnaschar dream, bow down in the house of
Rimmon; Cassandra warnings.
Нім. Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans
nimmermehr, Was Hans für wahr halt, ist dem Franz
kein Bargeld, Barbara ist meine Tante, aber die
Wahrheit-meine Schwester.
Франц. a un oeil à Paris, l’autre à Pontoise, Pleurer
comme une Madeleine.
Стилістичний аналіз власних назв найчастіше
проводиться в процесі вивчення художніх творів, що підтверджує наявність в онімів прихова-
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них конотацій і переконливого потенціалу, звичні
функції оніма з точки зору більш простого мовного підходу переломлюються і розкриваються
під впливом стилістичних прийомів.
Найчастіше оніми трапляються під час роботи
над книгами для домашнього читання, головна
мета якого – здобуття необхідних знань під час
поглибленого вивчення іноземних мов. На заняттях такого типу можуть бути розглянуті твори іноземних авторів, які, по-перше, входять до списку
обов’язкової літератури, необхідної до прочитання;
по-друге, можуть бути використані художні матеріали, тісно пов’язані з темами, закріпленими програмою (особливо цікавими будуть твори, де описують події зарубіжної історії); по-третє, студенти
можуть самі брати участь у виборі літератури, що
вивчається, відповідно до художніх уподобань.
Варіант заняття, основною спрямованістю
якого є навчання коректного аналізу художніх текстів, поєднує використання навичок, отриманих
на занятті іноземної мови, із застосуванням вузьких знань за темою «Власні імена в англійській /
німецькій / французькій мові».
Етимологічний потенціал онімів допомагає
розібратися в ролі їх функцій, дізнатися значення
та походження оніма, що визначає його як повноправний елемент лінгвістичної системи і сприяє
більш повному цілісному сприйняттю під час
аналізу.
Наприклад, студентам пропонується текст про
відомих людей. Матеріал тексту має бути цікавим
та актуальним для студентів. Для підвищення зацікавленості слід запропонувати студентам дізнатися етимологію імен людей, про яких ідеться в
завданні. За допомогою такого завдання не лише
тренується читання, а й виховується інтерес до
культури та її представників.
Завдання. Прочитайте текст, за допомогою
словника знайдіть значення власних назв, які є
в ньому.
Sir Arthur Ignatius Conan Doyle was a British
writer and physician. He created the character
Sherlock Holmes in 1887 for A Study in Scarlet, the
first of four novels and fifty-six short stories about
Holmes and Dr. Watson. The Sherlock Holmes stories
are milestones in the field of crime fiction.
Doyle was a prolific writer; other than Holmes
stories, his works include fantasy and science fiction
stories about Professor Challenger and humorous
stories about the Napoleonic soldier Brigadier Gerard,
as well as plays, romances, poetry, non-fiction, and
historical novels. One of Doyle’s early short stories,
«J. Habakuk Jephson’s Statement» (1884), helped to
popularise the mystery of the Mary Celeste.
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Das deutsche Supermodel der 90er Jahre wollte
eigentlich Anwältin werden, wurde aber in einer
Düsseldorfer Diskothek vom Chef einer Modelagentur
entdeckt. Karl Lagerfeld war von Claudia Schiffer
begeistert und bezeichnete sie als seine Muse. Er war
der Erste, der sie auf den Laufsteg holte. Sie modelte
für alle großen Modehäuser und machte Werbung für
Luxusmarken.
Der Hamburger ging Mitte der 1950er Jahre nach
Paris, wo er bald zu den ganz großen Modeschöpfern
zählte. Dem Label Chanel verhalf er als Chefdesigner
zu neuem Glanz, sein eigenes Label nannte er schlicht
„Lagerfeld“. Lagerfeld galt als Exzentriker, seine
Katze hatte sogar einen eigenen Twitter-Account.
2019 ist Karl Lagerfeld gestorben.
Adolphe Dumas, né à la Chartreuse de Bonpas
à Caumont-sur-Durance (Vaucluse) le 18 décembre
1805 et mort à Puys, lieu-dit près de Dieppe (SeineInférieure), le 15 août 1861, est un poète et auteur
dramatique français. Sa place dans le panthéon
littéraire lui fut assurée par un vers malheureux,
dit «vers du hareng saur», devenu une illustration
classique de la figure de style appelée kakemphaton.
Il fait ses études à Avignon, puis à Paris, où l’a invité
à la rejoindre sa sœur Laure. Il se mêle activement au
mouvement littéraire de 1830 et chante la Révolution
de Juillet dans un dithyrambe intitulé Les Parisiennes.
En 1835, il publie une épopée de quinze mille vers,
La Cité des hommes, qui ne rencontre auprès du
public aucun écho. Il se tourne alors vers le théâtre.
Sa première pièce, un drame philosophique intitulé
Fin de la comédie, ou la Mort de Faust et de Dom
Juan, est reçue par le comité de lecture du ThéâtreFrançais mais interdite par la censure.
Виконуючи подібні вправи, студенти не лише
ознайомлюються з онімами мови, що вивчається,
а й засвоюють їх правопис та значення, що сприяє
збагаченню словникового запасу.
Висновки. У результаті дослідження зроблено
такі висновки:
1) словниковий запас можна умовно поділити
на активний, пасивний та потенційний;
2) є різноманітні класифікації онімів англійської, німецької та французької мов, приклади
яких подано трьома мовами;
3) запропоновано методичні рекомендації для
введення онімів у склад активного та пасивного
мінімумів, наголошено на важливості першого
ознайомлення з онімами за допомогою презентацій, відеороликів, інсценувань;
4) вивчення онімів у складі фразеологізмів
трьох мов також є продуктивним, що увиразнено
прикладами вправ для вивчення фразеологічних
аспектів власних назв різних видів;
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5) проаналізовано особливості стилістичного аналізу онімів під час занять із домашнього
читання, надано рекомендації для підбору творів
для домашнього читання іноземними мовами;
6) етимологічний аналіз онімів уможливлює
виявлення ролі функцій власних назв, значення та
походження оніма, що є повноправним елементом
лінгвістичної системи і сприяє більш повному

цілісному сприйняттю під час його аналізу, що
продемонстровано прикладами завдань для етимологічного вивчення онімів англійської, німецької та французької мов.
Перспективи подальших пошуків полягають у можливості дослідження особливостей
вивчення онімів у закладах загальної середньої
освіти.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ДО ВОКАЛЬНО-ФАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
НА ЗАСАДАХ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У статті розглянуто можливості впровадження технологій здоров’язбереження у вокально-освітню практику.
Мета статті ‒ обґрунтування методологічних підходів удосконалення підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-фахової діяльності на засадах здоров’язбережувальних технологій.
Визначено, що зазначена проблема має декілька аспектів, а саме: важливість стану здоров’я студентів як
умови успішності здобуття вокальної освіти; корисність вокальної діяльності як засобу впливу на стан здоров’я
майбутніх фахівців; опанування майбутніми вчителями музичного мистецтва здоров’язбережувальних технологій у власній вокальній підготовці та здатність їх застосовувати у процесі навчання співу школярів.
Обґрунтовано доцільність звернення до комплексу науково-методологічних підходів ‒ гуманістичного, індивідуально орієнтованого та синергійного, урахування настановних положень яких має слугувати підґрунтям у
вивченні проблем збереження й розвитку співацького голосу та вироблення ефективних методів упровадження у
практику вокальної освіти здоров’язбережувальних технологій.
У колі проблем вокальної підготовки майбутніх фахівців виокремлено питання психофізіологічного порядку, пов’язані зі зв’язком загального стану здоров’я вокаліста та якістю функціювання його голосових проявів;
дотриманням норм голосового навантаження у вокально-освітньому процесі; наявністю проблем емоційно-психологічного спрямування, викликаних стресовою ситуацією прилюдного виконавства, важливість організації
вокально-освітнього процесу як творчо-синергійного пошуку у вирішенні вокально-педагогічних проблем художньо-виконавського спрямування.
Визнано доцільним уважне ставлення до індивідуально-вокальних задатків співаків-початківців, приділення
належної уваги «вивільненню вокального апарату», дотримання поступовості в ускладненні вокально-виконавських завдань, залучення студентів до тренінгів на релаксацію, удосконалення емоційно-вольових проявів, набуття досвіду саморегуляції й концентрованої сценічної уваги.
Ключові слова: здоров’язбережувальні технології, вокально-фахова діяльність, учитель музичного мистецтва.
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METHODOLOGICAL BASIS OF INTRODUCTION OF HEALTH PROTECTION
TECHNOLOGIES IN VOICE TRAINING OF FUTURE MUSICAL ART TEACHERS
The article considers the possibilities of implementing health protection technologies in educational singing process.
The purpose of the article is to substantiate the methodological approaches of improving the training of future musical
art teachers for professional singing activities based on health protection technologies.
It is determined that this issue has several aspects, namely: the importance of students’ health as a condition for
successful voice instruction; the effectiveness of singing activity as a means of influencing the health of future professionals;
future musical art teachers’ mastering of health protection technologies in their own voice training and the ability to use
them in the process of teaching singing to students.
The expediency of employing a set of scientific and methodological approaches ‒ humanistic, individual-oriented and
synergistic, taking into account the guidelines of which should serve as a basis for studying the problems of preservation
and development of singing voice and effective methods of implementing health protection technologies into the practice
of voice instruction.
The issues of psychophysiological type are highlighted among the problems of future professionals’ voice instruction.
They are connected to the relationship between the general health of the vocalist and the quality of functioning of their vocal
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manifestations; compliance with the norms of voice load in the educational singing process; the presence of emotional
and psychological problems caused by the stressful situation of public performance, the importance of organizing the
singing educational process as a creative and synergistic search to solve singing and pedagogical problems of artistic
and performing direction.
It is expedient to pay attention to the individual singing talents of novice singers, pay due attention to the “release of
the vocal apparatus,” follow the gradual complication of singing and performing tasks, involve students to trainings in
relaxation, improve emotional and volitional manifestations, gain experience of self-regulation and concentrated stage
attention.
Key words: health technologies, vocal and professional activity, music teacher.

Постановка проблеми. Одне з головних
питань сучасного людства, до якого прикута
увага науковців багатьох галузей, ‒ це питання
здоров’язбереження. Зазначеній проблемі приділяється значна увага у світовій педагогіці, про
що свідчить розроблення Європейської стратегії
«Здоров’я і розвиток дітей і підлітків», запровадженої RWJF (Фонд Роберта Вуда Джонсона),
премії «Культура здоров’я» та фінансування
широкого спектра програм, пов’язаних з упровадженням здоров’язбережувальних технологій.
Вирішення цієї глобальної проблеми потребує
суголосності між цілою низкою соціальних, політичних, економічних, культурологічних чинників,
належної психологічної й діяльнісно-практичної
готовності всіх учасників сучасного цивілізаційного процесу, що натепер є недосяжним у масштабах світового простору. Тому важливим є дослідження означеної проблеми в реальних межах
наукових пошуків.
Аналіз досліджень. Особливу увагу цьому
питанню нині приділяють фахівці всього світу, які
опікуються проблемами здоров’я нових генерацій
як таких, що закономірно пов’язані з майбутнім
людського суспільства. Належна увага цим питанням приділяється і в Україні, що знайшло відображення в Концепції формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя в дітей та молоді,
Національній доктрині розвитку освіти України у
ХХІ ст. та Національній стратегії розвитку освіти
в Україні на 2012–2021 рр.
Усвідомлення важливості пошуку рішень у
даному напрямі сприяє посиленню уваги до зазначених питань наукової спільноти різних галузей,
дотичних вирішенню її проблематики.
Сьогодні проблеми здоров’язбереження та
зміцнення здоров’я населення широко висвітлюються у працях медиків, соціологів, психологів, педагогів, серед яких ‒ питання, пов’язані
зі станом здоров’я сучасної молоді, до них звертаються соціологи: В. Мойсеюк, С. Страшко,
Л. Животовська, А. Міненко й інші. Розглянуто
проблеми здоров’язбереження в системі вищої
педагогічної освіти, зокрема в галузі фізичної
культури (Н. Бишевець, О. Дорошенко, В. ІвасьISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

ків, І. Кобзєва, А. Панчук, Т. Редько, О. Сибіров та
інші). Значна увага останнім часом приділяється
арт-терапії й арт-педагогіці, у яких враховуються
потенційні можливості впливу мистецьких видів
діяльності на емоційні й інтелектуальні процеси
та вдосконалення психічних станів особистості.
Це, зокрема, праці Н. Гайструк, Г. Побережної,
С. Ковальова, О. Федій, В. Елькіна й інших.
Особлива увага приділяється музикотерапії
як засобу впливу на особистість. Доведено, що
цьому сприяють дистанційні властивості «музичного звучання», які зумовлюють активність його
впливу, незалежно від бажання/небажання присутніх, сувора організація перебігу музичної тканини
в часі, сила емоційно-гедоністичного враження
від сприйнятого музичного твору. Відзначається і
зв’язок музичної діяльності, зокрема співу, з активізацією психофізіологічних процесів та їхньою
римованістю, упорядкуванням емоцій особистості, вивільненням стану м’язового корпусу та
їхнім впливом на становлення характерологічних
рис особистості, її здатність до емоційно-вольової
саморегуляції та протистояння негативним ситуативним впливам, отже, збереження здоров’я.
Для нас важливо, що особливо високо оцінюється науковцями ефективність саме музичної,
зокрема вокальної, діяльності. Варто відзначити
цінність упровадженої С. Шушарджаном ідеї
вокалотерапії, яка знайшла своє продовження у
працях З. Аникеєвої, А. Бондарева, Ю. Василенка
й інших. Дотичними проблемі вокалотерапії є й
питання охорони збереження голосу, розгляду
яких присвятили свої праці В. Луценко, В. Пензіна, Т. Ткаченко й інші.
Виокремлення вокалотерапії як специфічного
різновиду арт-педагогіки спонукає до пошуку
способів використання її потенційних можливостей із метою сприяння збереженню і зміцненню
здоров’я шкільної та студентської молоді. Визначальним чинником оптимізації освітнього процесу в цьому напрямі є застосування відповідних
наукових підходів, концептуально заснованих на
визнанні пріоритетності особистості студента,
гуманного й обережного ставлення до його індивідуальних можливостей і потреб.
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Педагогiка
Мета статті ‒ обґрунтування методологічних
підходів удосконалення підготовки майбутніх
учителів музичного мистецтва до вокально-фахової діяльності на засадах здоров’язбережувальних
технологій.
Виклад основного матеріалу. Особливе
місце серед наукових підходів, які забезпечують
спрямованість фахової підготовки майбутніх
учителів музичного мистецтва у вищезгаданому
контексті, належить гуманістичному підходу, у
якому втілюються головні ідеї освітньо-гуманістичної парадигми.
У педагогічних дослідженнях звертається
увага на функціональність гуманістичного підходу щодо надання освітньому процесу студентоцентрованого, персоналізованого характеру. Так, на думку Т. Стратан‑Артишкової та
Л. Гайдай (Стратан-Артишкова, Гайдай, 2014),
застосування гуманістичного підходу сприяє
формуванню професіонально цінних властивостей учителя, а саме ‒ розвитку ціннісної
свідомості і самосвідомості, духовної, моральної, інтелектуальної та методологічної культури, здатності до співтворчості і творчості та,
додамо, здатності до засвоєння і застосування
здоров’язбережувальних технологій як таких,
що відповідають гуманній спрямованості підготовки майбутніх фахівців і їхній самореалізації.
Потенціал гуманістичного підходу як методологічної основи впровадження інноваційних педагогічних технологій здоров’язбережувального
напряму у процес навчання вокалу розглянуто
К. Раган (Ragan, 2018). Авторка обґрунтовує
доцільність застосування даного підходу під
час упровадження технології доказової голосової педагогіки (evidence-based voice pedagogy
(EBVP)), яка сформувалася на базі доказової медицини (evidence-based medicine (EBM)). Її сутність
полягає у структуруванні терапевтичних стратегій
на основі ретельного вивчення й узгодження чинників у трьох напрямах, як-от: наукові докази, клінічна експертиза, цінності й індивідуальні властивості пацієнтів. Адаптація доказової практики у
сферу навчання вокалу зумовлена безпосереднім
зв’язком останньої з фізіологією людини, що пояснює роль технології доказової голосової педагогіки, у межах якої структуруються індивідуально
орієнтованої стратегії навчання, засновані на врахуванні провідних наукових досліджень із галузей
фоніатрії та вокальної педагогіки; практичного
досвіду та педагогічної майстерності викладачів
вокалу; можливостей, особливостей, цільових
орієнтирів, мотиваційно-потребової сфери та перспектив їх удосконалення у студентів.
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Отже, основна роль гуманістичного підходу в
даному процесі полягає в урахуванні унікальних
індивідуальних властивостей студентів, цілей та
перспектив їхнього вокального розвитку на всіх
етапах навчання (Ragan, 2018).
Важливість реалізації настанов індивідуально
орієнтованого підходу у процесі вокальної діяльності переконливо доведена в дисертації Е. Бранд
(Brand, 2016). Учена слушно зауважує, що значущість останнього зумовлена тим, що «музичний інструмент», за допомогою якого діє співак,
є невід’ємною частиною його тіла. У зв’язку із
цим практика навчання співака вокальної техніки стандартизованими методами призводить,
на думку вченої, до ізольованого вдосконалення
вокального апарату й ігнорування індивідуальних
психологічних рис і соціокультурних потреб студента. Проте, як пише Е. Бранд, усі аспекти життя
людини, її розум, душа і тіло взаємопов’язані,
тому будь-які зміни певного аспекту життєдіяльності безпосередньо впливають на всі інші. Виходячи із цього, Е. Бранд пропонує комплексну технологію ‒ клінічну освітню модель благополуччя,
застосування якої створює умови для особистопсихологічного благополуччя співака й коригування негативних чинників, які заважають ефективному та здоровому функціонуванню голосу у
вокально-виконавській діяльності (Brand, 2016).
Означену проблему в контексті вокальнофахової підготовки майбутніх учителів музичного
мистецтва розглянуто О. Маруфенко (Маруфенко,
2014), яка доводить важливість ціннісного ставлення викладачів вокалу до проблеми голосозбереження, здатності забезпечувати рівномірність
голосового навантаження у вокальному навчанні,
раціональності «чергування режиму праці та відпочинку», коригування освітнього процесу на підставі виявлених негараздів у фізіології голосового
апарату та/або нервово-емоційного стану студента.
Н. Арделлен (Ardelean, 2020) щодо цього
зазначає, що «<…> виконання будь-якої вокальної
вправи має бути проаналізовано з погляду звукової координації, але вирішальним є афективний
аспект», адже саме емоційне ставлення, емоційне
налаштування студента зумовлює сприйняття
пропонованих методів, отже, їхню результативність (Ardelean, 2020: 42). Означене обґрунтоване
зв’язком між психологічними та фізіологічними
чинниками, що зумовлюють функціонування
людського голосу. Підґрунтям такої роботи,
за Н. Арделлен, мають бути розробки вчених
у галузі біофізики, у яких доведено, що, формуючи вокальний звук, співак спирається на відчуття внутрішньої резонансної чутливості, яка
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виробляється внаслідок ларинго-глоткових коливань, що передаються через черепно-лицьовий
скелет та відчуття вібрацій в органах слуху. Такі
коливання існують як локально розосередженні
звукові хвилі, тільки інтенційне вольове зусилля
співака забезпечує поєднання всіх почуттів у єдиний комплекс та спрямовується його енергією на
створення звуку (Ardelean, 2020: 42–43).
О. Прядко зазначає, що збереження та розвиток співацького голосу залежать від правильної
організації вокально-освітнього процесу, зокрема
від урахування індивідуальних фізіологічних,
вікових, природно-фонаційних особливостей
студентів. Учена завертає увагу на необхідність
ураховувати невелику витривалість та швидку
втомлюваність голосового апарату вокалістапочатківця. Нехтування такою необхідністю, за
слушним зауваженням авторки, призводить до
захворювань голосового апарату. У свою чергу,
запобігання таким захворюванням забезпечується
дотриманням правил гігієни голосу, урахуванням
наявності можливих вроджених недоліків анатомічної будови голосового апарату, запобіганням
перевтомі, неврозам, стресам, які призводять до
хронічних запалювань верхніх дихальних шляхів,
фонастенії тощо (Прядко, 2013).
Не менш важливим чинником забезпечення
охорони голосу науковці вважають і здатність
співака перебувати в оптимальному емоційному
стані під час занять, особливо ж під час прилюдного виступу. Означене актуалізує необхідність
забезпечення в майбутнього вчителя музичного
мистецтва здатності до психоемоційної саморегуляції, довільного самоналаштування на переживання емоцій, які відповідають характеру
художнього образу та формуванню внутрішніх
художньо-образних уявлень.
У роботі О. Кірносової досліджено потенціал
так званого «саногенного мислення» майбутнього
вокаліста як такого, що володіє можливостями
відтворення оздоровчої дії, «<…> спрямованої
на усвідомлення і корекцію емоцій, зміну або
ослаблення недоречних або патогенних емоційних реакцій» (Кирносова, 2017: 92). Завданням
педагога в даному процесі є стимулювання в учня
здатності до саногенної рефлексії, тобто критичного осмисленого досвіду, усвідомлення чинників
успіхів та невдач у навчально-виконавській діяльності, що в межах теорії саногенного мислення
розглядається як інтернальний локус контролю.
Набуття майбутнім вокалістом саногенного мислення О. Кірносова характеризує як здатність
«<…> пов’язувати результати діяльності зі своїми вольовими зусиллями, певними якостями та
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рівнем знань» із галузей психології виконавства,
естрадного хвилювання і способів регуляції психофізіологічного стану (Кирносова, 2017).
Отже, гуманістичність та індивідуальна спрямованість вокально-фахової підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва передбачають
доцільну організацію вокально-освітнього процесу й адекватний добір методів навчання на
основі врахування їхніх фізіологічних можливостей, психологічних станів, естетичного смаку,
життєвих орієнтирів і прагнень. Вирішення цих
завдань потребує від викладача уважного ставлення до кожного студента як індивідуальності,
прояву емпатії та застосування власних художньосугестивних можливостей, досягнення суголосності під час вокальних занять, уміння використовувати впливові потенції музичного мистецтва
для активізації оптимістичних станів емоційного
піднесення, творчого самовияву.
Означене зумовлює доцільність звернення до
ідей синергійного підходу як такого, що сприяє
досягненню творчого порозуміння, натхненного стану й пошуково-суголосної ініціативи
всіх учасників вокально-освітнього процесу, тим
самим ‒ удосконаленню художньо-виконавських
здобутків, успішності впровадження інноваційних методичних ідей, спрямованих на розкриття
потенційних можливостей студента-співака як рівноправного суб’єкта педагогічного спілкування.
Дієвість синергійного підходу, на думку
Н. Білової, зумовлена важливістю налагодження
«співпраці»
учасників
музично-освітнього
процесу ‒ «<…> через поєднання раціональних та ірраціональних, художніх і технічних,
суб’єктивних і об’єктивних процесів <…>».
У даному контексті, за визначенням ученої, особливої значущості набуває педагогічна підтримка,
яка полягає, зокрема, у «наданні духовної допомоги студенту в його самовизначенні як особистості» (Білова, 2019: 140).
Звернемо також увагу на дослідження Чень
Цзицзянь, у якому обґрунтовано доцільність
застосування синергійного підходу для формування в майбутніх учителів музичного мистецтва
цілісного уявлення про музичний твір. Науковець
наголошує на тому, що саме синергійний підхід
уможливлює нелінійний характер сприйняття та
«<…> кумулятивний ефект генерації цілісного
уявлення» у художньо-комунікативному процесі
(Цзицзянь, 2018: 9).
Ґрунтовно дослідив функціональність синергійного підходу в музично-педагогічній галузі
також Цао Хункай. Конкретизуючи сферу дієвості
означеного підходу, дослідник диференціює його
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потенціал у забезпеченні «аутосинергії» – тобто
узгодження в музично-виконавському процесі
таких аспектів, як: музикальність – якість особистості, яка проявляється в наявності «<…> чіткого
уявного звучання музичного тексту, який має виконуватися»; воля – зрозуміла як «<…> мобілізація
своїх фізичних і психічних сил на досягнення
режиму чутливого контролю функціонування всіх
механізмів перцепції», з метою «<…> концентрації уваги на найменших деталях звукової форми
за умови одночасного контролю архітектоніки
музичного твору»; техніка – зрозуміла як здатність
у музично-виконавському процесі доцільно здійснювати певні рухові, сомотехнічні та саморегуляційні навички музиканта (Хункай, 2016: 167–169).
Отже, застосування синергійного підходу
у процесі вокальних занять має сприяти вирішенню комплексу різноманітних завдань ‒ аналітично-герменевтичного, фонаційно-формувального, художньо-виконавського та виконавськосценічного характеру, спираючись на відчуття
духовної єдності з викладачем та його психологічну підтримку.
Означений вид педагогічної підтримки
пов’язується в наукових дослідженнях з упровадженням фасилітативного підходу як важливого
різновиду інноваційно-антропоцентриської парадигми. Особливої значущості фасилітативний
підхід набуває у вокальній педагогіці у зв’язку із
суб’єктивною детермінованістю процесів художньої творчості та її колективної форми реалізації
художнього задуму виконавцем.
У проєкції підготовки майбутніх учителів
музичного мистецтва до фахової діяльності потенціал фасилітативного підходу розкриває Мінь
Шаовей. Так, учена звертає увагу на важливість
переміщення фокуса уваги викладача на свого
вихованця, його узгодженням із процесами фахового самокоригування, які дозволяють викладачу
забезпечувати індивідуальну траєкторію розвитку
співака-початківця, виходячи з його особливостей
та прагнень (Шаовей, 2015: 223).
Фасилітативний підхід органічно пов’язаний
із психологічною підтримкою, яка передбачає
надання допомоги студентам у їхньому прагненні фахового розвитку у процесі адаптації до
специфічних умов та ситуацій, що виникають
в освітньому процесі. У дисертації Лай Сяоцянь
уточнено, що така підтримка «<…> допомагає
студентові усвідомити власні можливості», отже,
сприяє особистісно-фаховому зростанню (Сяоцянь, 2019: 76‒77). Лай Сяоцянь наголошує також
на важливості набуття педагогом здатності спостерігати за студентом та на цих засадах доби-
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рати ефективні фасилітативні методи комунікації,
застосовувати відповідний комплекс заходів психологічної підтримки, індивідуально спрямованих засобів мотивації та фіксації досягнень, забезпечення зворотного зв’язку (Сяоцянь, 2019: 80).
Окремої уваги потребує вдосконалення в майбутніх учителів музики під час їхньої вокальнофахової діяльності емоційно-вольових та саморегуляційних умінь, а також здатності використовувати набуті вміння у процесі занять із своїми
майбутніми вихованцями. Адже, як зазначає Ван
Чень, здатність музиканта у процесі художнього
спілкування «доносити художні ідеї до слухачів
залежить від його внутрішньої впевненості, сміливості, концентрованої енергійності», уміння налаштовувати себе на відчуття творчого натхнення
та «заражати» ним слухачів, які забезпечуються
«володінням способами емоційно-вольової саморегуляції» (Чень, 2016: 68).
У досліджені Н. Кьон ґрунтовно вивчено проблему впливу індивідуальних афективних чинників на вокально-виконавський процес. Учена
переконливо доводить, що здатність до нейтралізації негативних наслідків сценічного хвилювання
часто залежить від умінь студента спрямовувати
увагу на вирішення художніх завдань. Спираючись на положення дослідження В. Міщанчук,
А. Саннікової, Д. Юника й інших науковців,
авторка доводить, що у процесі вокальної підготовки доцільно застосовувати техніки релаксації,
самонавіювання, спрямовані на трансформацію
сценічного хвилювання з непродуктивного до
художньо-сугестивного. Різновид хвилювання
такого роду, як слушно зазначають Н. Кьон та Цуй
Шилін, пробуджує сильні художні емоції виконавця, дозволяє відчути піднесеність, натхнення,
якими характеризується «переживання в образі»
(Кьон, Шилін, 2019: 43). Таке переживання кардинально відрізняється від «переживання поза
образом», під час якого виконавець концентрує
увагу на життєвих, буденних ситуаціях (оцінка за
екзамен, заохочення або догана за результатами
виступу тощо).
Означене актуалізує необхідність активізації
в майбутнього вчителя здатності довільно здійснювати самоналаштування на переживання певних емоцій, відповідно характеру художнього
образу, психоемоційну саморегуляцію, управління процесами формування внутрішніх художньо-образних уявлень.
Отже, сила та художність вокального вираження залежать від емоційного сприйняття співака, здатності досягати певної якості звукоутворення на всіх етапах вокально-виконавської
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Юйань Ш. Методологічні підходи підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва...
роботи, спрямованої на забезпечення скоординованого функціонування голосового апарату. Вирішення цих завдань має забезпечуватися належним
станом фізичного здоров’я майбутніх вокалістів,
оптимально-психологічним станом як невідмінною умовою ефективної вокальної підготовки та
майбутньої вокально-педагогічної діяльності.
Висновки. Проблема підготовки фахівців, здатних до впровадження основ здоров’язбережувальних технологій у процесі педагогічної діяльності різного характеру, є нині актуальною. Підготовка майбутніх учителів музичного

мистецтва до вокально-фахової діяльності на
засадах здоров’язбережувальних технологій має
спиратися на комплекс взаємопов’язаних наукових підходів: гуманістичного, індивідуально-орієнтованого, синергійного та фасилітативного.
Застосування означених підходів передбачає врахування індивідуальних можливостей студента,
спрямоване на збереження його фізичного та психічного здоров’я, зокрема, запобігання зануренню
у стресовий стан під час концертних виступів та
спричинення шкоди голосовому апарату внаслідок перенапруження.
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