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СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 
ДЛЯ ДІТЕЙ ЗАЛІЗНИЧНИКІВ ПІВДЕННО-ЗАХІДНИХ ЗАЛІЗНИЦЬ 

В КІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Відповідно до наукових та архівних джерел, статистичних даних в дослідженні проводиться аналіз ста-
новлення та розвитку навчальних закладів для дітей робітників залізниць Південно-Західних залізниць в кінці 
ХІХ – на початку ХХ ст. 

Методологія дослідження ґрунтується на принципах науковості, логічності та послідовності.
У дослідженні відзначається, що з розвитком та поширенням залізничної мережі виникає потреба вирішення 

соціальних питань, а саме виховання та навчання дітей працівників залізниць та невеликих залізничних вузлів, станцій.
Важливість дослідження полягає у застосуванні системного підходу вивчення історії формування навчаль-

них закладів для дітей робітників залізниць Південно-Західних залізниць в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. через 
створення шкіл та нижчих професійних училищ. Через скрутне матеріальне та фінансове становище нижчі 
службовці та робітники залізниць, невеликих станцій не могли оплатити навчання своїх дітей у гімназіях, тех-
нічних училищах. 

У науковому дослідженні відзначається, що для вирішення цього питання Управління залізниць з середини 
70-х років ХІХ ст. починає відкривати школи для навчання дітей службовців, які через фінансове обмеження не 
мають можливості дати дітям початкову освіту.

Необхідно відзначити, що на початку ХХ ст. на Південно-Західних залізницях функціонували 35 училищ  
й 15 гуртожитків при них; було відкрито пансіон для дітей службовців, які навчаються в середніх учбових закла-
дах м. Києва; проводилися недільні читання в Києві, Одесі та інших великих станціях; вечірні спеціальні курси для 
службовців при Управлінні; технічна бібліотека для службовців при Управлінні; бібліотеки на великих станціях.

В усіх училищах працювали бібліотеки, які щорічно поповнювалися новою літературою, що дозволяло отри-
мати додаткові знання та розширити кругозір учнів. Складовою частиною залізничних училищ були гуртожит-
ки, в яких жили діти службовців, які не мали власного житла.

В усі училища приймали виключно дітей залізничників. Практично щороку відмовляли у прийомі до школи до 
60% бажаючим навчатися. 

Тим не менше, проблема освітнього забезпечення дітей працівників мережі Південно-Західних залізниць в 
кінці ХІХ – на початку ХХ ст. і сьогодні залишається такою, що потребує подальшого вивчення. 

Ключові слова: училища, школи, гуртожитки, вартість навчання, Південно-Західні залізниці.
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ESTABLISHMENT AND DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS FOR 
THE CHILDREN OF RAILWAY WORKERS OF THE SOUTH-WESTERN RAILWAYS 

AT THE END OF THE 19TH – BEGINNING OF THE 20TH CENTURIES.

According to scientific and archival sources, statistical data, the study analyzes the formation and development of 
educational institutions for the children of railway workers of the South-Western Railways in the late 19th and early  
20th centuries.

The research methodology is based on the principles of scientificity, logic and consistency.
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Богатчук С. Становлення і розвиток навчальних закладів для дітей залізничників ...

The study notes that with the development and spread of the railway network, there is a need to solve social issues, 
namely the education and training of children of railway workers and small railway hubs and stations.

The importance of the research lies in the application of a systematic approach to the study of the history of the 
formation of educational institutions for the children of railroad workers of the South-Western Railways in the late  
19th and early 20th centuries. through the creation of schools and lower vocational schools. Due to the difficult material 
and financial situation, lower employees and workers of railways and small stations could not pay for the education of 
their children in gymnasiums and technical schools.

The research notes that to address this issue, the Department of Railways since the mid-70s of the XIX century. 
begins to open schools for the education of children of employees who, due to financial constraints, are unable to provide 
children with primary education.

It should be noted that at the beginning of the 20th century. 35 schools and 15 dormitories operated at the South-
Western Railways; a boarding house was opened for the children of employees studying in Kyiv secondary schools; Sunday 
readings were held in Kyiv, Odesa and other large stations; evening special courses for employees of the Department; 
technical library for employees of the Department; libraries at major stations.

All schools had libraries that were replenished with new literature every year, which made it possible to gain additional 
knowledge and broaden the horizons of students. An integral part of the railway schools were the dormitories in which the 
children of employees who did not have their own housing lived.

Only the children of railway workers were admitted to all schools. Practically every year, up to 60% of those wishing 
to study were refused admission to the school.

Nevertheless, the problem of educational support for the children of employees of the South-Western railway network 
at the end of the 19th and the beginning of the 20th centuries. and today it remains in need of further study.

Key words: colleges, schools, hostels, tuition fees, South-Western railways.

Постановка проблеми. Сьогодні посилилась 
увага до освітянських питань. Саме тому в роботі 
вивчені та проаналізовані наукові, статистичні 
джерела щодо здобуття освіти дітьми робітни-
ків та службовців Південно-Західних залізниць в 
кінці ХІХ – на початку ХХ ст., активна увага уряду 
та управлінь залізницями щодо забезпечення 
навчальних процесів в школах та училищах, що 
були створені при залізничній мережі. 

Наукова новизна полягає у тому, що розгляда-
ється становлення та розвиток навчальних закла-
дів для здобуття початкової освіти дітьми пра-
цівників Південно-Західних залізниць, які через 
невеликі матеріальні можливості батьків не мали 
змогу отримувати освіту у приватних вчителів чи 
навчатися в школах на далеких відстанях від дому.

Історіографічний огляд проблеми свідчить про 
необхідність подальшого рівномірного висвіт-
лення питань становлення та розвитку навчаль-
них закладів для дітей робітників та службовців 
Південно-Західних залізниць в кінці ХІХ – на 
початку ХХ ст.

Аналіз основних досліджень та публікацій.
Характеризуючи стан наукової розробки про-

блеми, відзначимо, що тема діяльності освітніх 
закладів (шкіл та училищ) при Південно-Західних 
залізницях починає розглядатися ще в кінці ХІХ ст. 

На основі наукових досліджень, аналізу архів-
них джерел, статистичних даних проведено аналіз 
формування шкіл та училищ для здобуття почат-
кової освіти дітьми працівників Південно-Захід-
них залізниць.

Фундаментальне дослідження історико-
економічного характеру здійснив Андрєєв П. 

«Иллюстрированный путеводитель по Юго-Западным 
казенным железным дорогам» (Андреев П, 1898). 

Джерельна база проблеми наведена пере-
дусім масивом праць дореволюційної історії  
України, зокрема збірниками статистичних даних: 
«Военно-статистическое обозрение Российской 
империи» (Военно-статистическое обозрение, 
1848-58), Просветительные учреждения на Юго-
Западных железных дорогах» (Просветительные 
учреждения, 1904), «Образовательные учреж-
дения на Юго-Западных железных дорогах» 
(Образовательные учреждения, 1908), «Отчет о 
состоянии образовательных учреждений за 1908 
год . Юго-Западныя железныя дороги»( Отчет 
о состоянии, 1909), «Вестник Юго-Западных 
железных дорог» (Вестник Юго-Западных, 1903).

Характеризуючи стан наукової розробки 
питання навчання дітей службовців Південно-
Західних залізниць та формування кваліфікованих 
кадрів залізничників, слід відзначити, що в історі-
ографії воно висвітлено далеко нерівномірно. 

В 80-х роках ХІХ ст. відомим подільським 
істориком, краєзнавцем, статистом В. Гульдма-
ном було започатковано видання щорічного 
«Обзора Подольской губернии» (Гульдман, 1892). 
За 1884 – 1913 рр. було надруковано 25 великих 
книг, в яких зображується життя населення Подо-
лії (демографічний стан, сільське господарство, 
промисловість, торгівля, освіта, культура, меди-
цина, податки тощо), що є унікальним джерелом 
для вчених-дослідників. Необхідно відзначити, 
що третина довідок про населенні місця Поділля, 
поданих у виданнях В. Гульдмана, взагалі є пер-
шим джерелом для їх вивчення.
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В 50-60-х рр. ХХ ст. вченими досліджується 
соціально-економічний розвиток на українських 
землях після скасування кріпосного права, роз-
виток залізничного будівництва в Україні, звер-
тається увагу на необхідність покращення підго-
товки кадрів для цієї галузі.

Починаючи з 70-90-х років ХХ ст. відновлю-
ється інтерес до історії розвитку освіти в Україні, 
об’єктивно аналізують становище національної 
освіти в минулому, знову звертають увагу щодо 
підготовки кваліфікованих спеціалістів для укра-
їнської залізничної галузі в другій половині ХІХ – 
на початку ХХ ст. З’являється низка досліджень 
з реформування середньої освіти на Україні у 
другій половині ХІХ ст. (Степанович, 1991). Най-
більш ґрунтовне висвітлення проблеми розвитку 
професійної освіти в Україні в кінці ХІХ ст., що 
висвітлюють питання підготовки кваліфікованих 
залізничних кадрів, розглядається науковою пра-
цею В. Кізченко (Кізченко, 1972).

Особливості підготовки кваліфікованих кадрів 
у технічних залізничних училищах, крізь призму 
розбудови залізниці на українських землях, були 
розглянуті в ряді наукових праць С. Богатчук 
(Богатчук, 2009, Богатчук, 2016).

У науковому дослідженні О.М. Кривопішина 
розглядається політика міністерства шляхів спо-
лучення та російського уряду відносно відомчої 
залізничної освіти в післяреформений період, 
дається загальна характеристика системі профе-
сійної освіти в другій половині ХІХ ст. (Кривопі-
шин, 2012).

Науковицею Скляренко І. Ю. представлено 
становлення і розвиток залізничних технічних 
училищ, досліджено вплив основних подій заліз-
ничної галузі на становлення професійної підго-
товки фахівців залізничного транспорту у другій 
половині ХІХ – поч. ХХ ст., встановлено взаємо-
залежність та взаємовплив цих подій та сфери 
професійної підготовки майбутніх фахівців, част-
ково висвітлюється формування та діяльність 
шкіл та училищ для дітей працівників залізниць 
(Скляренко, 2015).

В дисертаційному дослідженні М. Гончара роз-
глядається історичний шлях розбудови системи 
підготовки кваліфікованих робітників, зокрема, 
розвиток нижчої професійної освіти на півдні 
України у ІІ половині ХІХ ст. – на початку ХХ ст. 
(Гончар, 2015). 

Метою наукового дослідження – спроба рів-
номірного висвітлення питань становлення та 
розвитку навчальних закладів для дітей робітни-
ків та службовців Південно-Західних залізниць в 
кінці ХІХ – на початку ХХ ст.

Виклад основного матеріалу. Необхідність 
будівництва залізниць в Україні виникла давно. 
Географічне положення краю, його природні багат-
ства були цьому передумовою. Україні потрібні 
були залізниці для вивезення продукції, головним 
чином, сільського господарства з родючого пів-
денно-західного краю і продукції промисловості – 
з районів Донбасу і Кривого Рогу. Після поразки у 
Кримській війні царський уряд усвідомив необхід-
ність з’єднання центру країни з портами на Чор-
ному та Азовському морях, як і західними кордо-
нами, виходячи із стратегічних міркувань. 

У 1865 році відбулося відкриття Одесько-Балт-
ської залізниці, яка була продовжена до Києва 
(1870 р.). Відкриття цієї лінії дало можливість 
з’єднати Південно-Західний сільськогосподар-
ський регіон з південними портами України. 
Поступово йде подальше розширення залізничної 
мережі.

Відповідно до цього, на Україні виникло три 
основних осередки будівництва залізниць: Пів-
денно-Західний край, в районі якого поступово 
виникала мережа південно-західних залізниць; 
промисловий район Донбасу і Кривого Рогу, в 
районі яких виникла Донецька і Катерининська 
залізниці; а для зв’язку з морем і з промисловими 
районами України будувалася мережа Південних 
залізниць. Після будівництва лінії Курськ – Хар-
ків – Азовськ почали будувати залізниці спеці-
ально для вивозу вугілля з Донбасу. 

Південно-Західні залізниці представляли 
велику залізничну сітку, що розкинулася на весь 
південно-західний край Російської імперії. Вона 
з’єднала важливі економічні центри, як в середині 
держави, так і за її межами, з Румунією, Австрією, 
Німеччиною, що мало велике значення як в торго-
вому, так і в військовому плані. 

Статут новоствореного товариства Південно-
Західних залізниць затверджений царем 9 червня 
1878 року. Загальна довжина – 2165, 6 км. Голо-
вою правління був обраний І. Бліох (Ф. 442. Оп. 
534. Спр. 180. Арк. 5-45).

1 липня 1878 р. ця велика залізнична сітка була 
сформована в результаті злиття трьох залізниць: 
Одеської, Кієво-Брестської та Бресто-Граєвської. 
Південно-Західні залізниці були збудовані за 
приватні кошти, зібрані шляхом випуску акцій 
(Нестеренко, 1952: 15). Кожна з цих залізниць 
належала різним товариствам, з’єднувала великі 
промислові центри, проходила через густо засе-
лені території, задовільнила потреби населення. 
Об’єднання трьох товариств в єдину залізничну 
мережу стало надзвичайною подією (Ф. 442.  
Оп. 566. Спр. 49. Арк. 17).
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У 1888 році товариству Південно-Західних 
залізниць дозволено було спорудження Уман-
ських гілок, пізніше — Новоселицьких гілок. 

На початку 90-х рр. ХІХ ст. товариство Пів-
денно-Західних залізниць вважалось неприбут-
ковим, його основний капітал складав 352,3 млн. 
крб., а борг досягнув 106,4 млн. крб. Тому було 
прийнято рішення про повернення цієї залізнич-
ної мережі державі (Богатчук, 2016: 24).

Так, з 1 січня 1895 року Південно-Західні 
залізниці перейшли до державної казни, довжина 
4567 км (Вестник Юго-Западных железных дорог, 
1903: 15).

На 1 січня 1910 року загальна довжина Пів-
денно-Західних залізниць становила 7664, 8 км 
(Нестеренко, 1952: 15).

Фінансове становище Південно-Західних 
залізниць на початковому періоді було досить 
скрутним через високу вартість доріг, необхід-
ність проведення капітального ремонту шляхів та 
споруд. До цього товариства перейшли усі борги 
і обов’язки трьох окремих товариств (Андреев, 
1898: 4).

В зв’язку з розширенням залізничної мережі 
Південно-Західного краю з’явилося чимало вуз-
лових станцій, які щороку збільшували штат своїх 
службовців, більшість з яких були багатодітними 
родинами.

Отже, з розвитком залізничної мережі збіль-
шувалася кількість службовців, їх сімей, у яких 
виникало чимало соціальних питань, одним з 
яких було виховання та навчання дітей. Більшість 
дітей не могли отримали навіть середню освіту 
в зв’язку з невеликою кількістю шкіл в містах та 
поселеннях, на залізничних станціях. Школи в 
містах не могли задовільнити потреби міського 
населення, тому відмовляли батькам в прийомі 
їхніх дітей. За таких умов діти залізничників та 
службовців практично не мали можливості отри-
мати освіту в межах школи. Вони залишалися без 
навчання, виховання та надзору, тому що батькам 
доводилося багато працювати, щоб забезпечити 
великі родини і не мали вільного часу, щоб приді-
лити його своїм дітям. 

В найгіршому стані перебували діти залізнич-
них службовців на тих станціях, які були розта-
шовані далеко від міста. Їх спілкування обмежува-
лося невеликою кількістю працюючих робітників 
та їхніх родин. Особливо страждали діти молод-
ших агентів, які через невеликі матеріальні мож-
ливості батьків не мали змоги отримувати освіту 
у приватних вчителів чи навчатися в школах на 
далеких відстанях від дому (Просветительные 
учреждения, 1904: 3).

Лише дітям старших службовців, які отриму-
вали більшу зарплатню, могли найняти приватного 
вчителя. Тому на багатьох станціях намагалися 
створити невеликі школи самі службовці та робіт-
ники, не жалкуючи останніх коштів на їх утри-
мання. Так, на початку 70-х років ХІХ ст. на станції 
Здолбунове Києво-Брестської залізниці відкрили 
приватну школу для навчання дітей нижчих служ-
бовців, в якій навчалися не лише діти цієї стан-
ції (Просветительные учреждения, 1904: 2). Хоча 
школа не відповідала необхідним нормам через 
невеликі фінансові можливості її утримання.

У 1872 році була відкрита Київська залізнична 
школа; в такому статусі вона проіснувала 21 рік, 
а потім стала сирітським притулком. Згодом, 
вже у 1922 р. в цьому ж приміщенні знову від-
крилася залізнична школа учнівства (Скляренко, 
2015: 306). 

Тому залізничники зверталися до свого керівни-
цтва про допомогу. На жаль, при будівництві заліз-
ничної мережі Управлінням не планувалися витрати 
на виховання та навчання дітей службовців. 

Управління Києво-Брестської залізниці з розу-
мінням віднеслося до потреб своїх службовців 
щодо відкриття училищ для їх дітей.

В листопаді 1876 року було розіслано наказ 
Управляючого цієї залізниці під номером 150: 
«правление Общества, заботясь об улучшении 
быта служащих на Киево-Брестской железной 
дороге, в начале 1875 года выразило желание 
открыть в некоторых более населенных пунк-
тах линии школы для обучения детей служащих, 
которые получая ограниченное содержание, 
лишены возможности дать детям необходимое 
елементарное образование» (Просветительные 
учреждения, 1904: 5).

У 1875 році було прийнято рішення щодо від-
криття таких шкіл в Києві, Козятині, Здолбунові. 
В Правилах створення таких шкіл вказувалося, 
що навчання має бути безкоштовним, лише на 
послуги бібліотеки будуть збирати по 25 коп. в 
місяць. Відповідно програми навчання в школі 
мають викладати Закон Божий, російську мову, 
арифметику, російську історію, географію, мисте-
цтво, креслення, духовні та світські співи (Вест-
ник Юго-Западных железных дорог, 1903: 10). 

У 1878 році було засновано Одеське технічне 
училище з підготовчим і трьома спеціальними 
класами, як і в інших залізничних училищах. 
У 1917 році тимчасовий уряд, створений в Одесі, 
перейменував технічне училище на середнє меха-
ніко-технічне. Згодом, у 1921 році, цей навчаль-
ний заклад став Одеським залізничним техніку-
мом за механічним фахом (Скляренко, 2015: 306).
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На початок 1897 року загальна кількість служ-
бовців складала 30.044 чоловік, а разом з жінками, 
дітьми, прислугою їх кількість сягала 55.250 
чоловік.

На Південно-Західних залізницях завжди при-
діляли увагу на задоволення духовних й матері-
альних потреб службовців.

На дорогах Південно-Західних залізниць було 
відкрито народні училища в Києві, Козятині, 
Здолбунове, Жмеринці, Бірзулі, Одеса-Вантажна, 
Старосельці, Ковелі, Раздельній. У 1897 році в 
усіх цих училищах навчалося 2742 дітей лінійних 
службовців, що відображається в таблиці 1. 

До того ж, Управління доріг видавало субси-
дії таким училищам: в Голті, Кишеневі, Одесі-
Вантажній, Волочиську та Одесі. Загальна сума 
витрат складала 42841 крб. 69 коп. (Вестник Юго-
Западных железных дорог, 1903: 12).

Загальноосвітніх шкіл при станціях залізниць 
значилося в 1897 р. 177, де навчалося 19 321 учнів. 
На їхнє утримання, окрім плати за навчання, вне-
сків залізничних службовців і приватних пожерт-
вувань, витрачалося із коштів залізниць близько 
285 000 руб. Більша частина цих шкіл перебувала 
у підпорядкуванні міністерства народної освіти і 
була влаштована по типу двокласних і одноклас-
них сільських училищ. Серед них було кілька 
міських училищ за положенням 1872 р. Інші 
загальноосвітні залізничні школи були підвідо-
мчі Святішому Синоду і представляли собою дво-
класні та однокласні церковнопарафіяльні школи 
(Скляренко, 2015: 148).

На кінець ХІХ ст. в Україні вже було відкрито 
понад 60 середніх спеціальних учбових закладів, 
в яких навчалося більше 5 тис. чоловік (Степано-
вич, 1991: 12).

Необхідно відзначити, що Управління Південно-
Західних залізниць велику увагу приділяло духо-
вному розвитку службовців залізниць та їх дітей, 
створюючи на станціях бібліотеки та читальні. 
Такі бібліотеки з читальними залами були відкриті 

при Управлінні доріг у Києві та на станціях: Одеса-
Вантажна, Бірзула, Козятин, Христинівка, Окниця, 
Жмеринка, Здолбуново, Бобринська.

У народних початкових училищах спостеріга-
лося деяке зростання чисельності учнів. Так 1) 
в міських двокласних училищах число учнів до 
звітного періоду порівняно з попереднім роком 
в загальному збільшилося на 60 або на 2,2%  
(з 2677 до 2737), у сільських двокласних учили-
щах чисельність учнів внаслідок відкриття одного 
нового училища збільшилася на 101 або на 21,4% 
(з 472 до 573); 3) в міських парафіяльних одно-
класних, навпаки, зменшилося на 1 (з 549 до 548); 
4) в однокласних сільських училищах чисельність 
учнів збільшилась на 301 або на 1,7% (з 17015 до 
17316) (Обзор Подольской губернии, 1892 г.: 154).

Відповідно звіту про навчальну діяльність шкіл 
та училищ на Південно-Західних залізницях на 
кінець 1907 року їх кількість була 30 (17 двокласних 
та 13 однокласних), загальна кількість учнів скла-
дала 5.125 чоловік (3.395 хлопчиків та 1.730 дівчат)  
(Просветительные учреждения, 1904: 32).

Так, в 1903 р. на утримання училищ та гуртожит-
ків було асигновано від Південно-Західної залізниці 
78.590 крб., в 1904 р. – 81.050 крб., в 1905 р. – 83.135 
крб. (Образовательные учреждения, 1908: 3).

Станом на 1 січня 1909 року в 35 училищах Пів-
денно-Західних залізниць навчалося 8777 учнів, 
що можна прослідкувати з табл. 2 та табл. 3.

Як ми бачимо з таблиці 3, училища поділя-
ються за розрядами:

а/ двокласне міське: Київське, Здолбунівське, 
Ковельське

б/ двокласне сільське: Бендерське, Бірзульське, 
Бобринське, Вапнярське, Голтянське, Жмеринське, 
Казатінське, Корсунське, Крижопільське, Одеське, 
Окницьке, Роздільненське Рівнінське, Сарпенське, 
Смілянське, Фастівське, Христинівське

в/ однокласне сільське: Білецьке, Вінницьке, 
Волочиське, Киверецьке, Могилівське, Немішаєв-
ське, Новоселицьке, Печанівське, Радзивілівське, 

Таблиця 1
Кількість училищ станом на 1 січня 1898 р.

Рік
Число училищ Число учнів Витрати

однокласні двокласні В школах  
Півд.-Зах.зал

В школах 
субсидіруємих Разом крб. коп.

1894 3 5 1453 174 1627 25495 39
1895 3 5 1724 179 1904 29459 35
1896 4 6 2045 236 2281 34027 01
1897 6 8 2742 167 2909 42841 69
1898 8 9 - более 3000 45170 00
Джерело: Андреєв П.Н. Иллюстрированный путеводитель по Юго-Западным казенным железным дорогам /  
сост. П. Н. Андреевым. Киев: Тип. С. В. Кульженко, 1898. 54, XII. С. 73-75.
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Рибнінське, Слобідське, Троянівське, Унгенське, 
Флорештське.

В чому різниця між однокласним та двоклас-
ним училищем? Різниця виявляється в тривалості 
навчання. В однокласних училищах – трьохріч-
ний термін навчання, всі учні діляться на 3 групи, 
а після закінчення отримують пільгу 3 розряду 
щодо відбування військової повинності. 

В двокласних училищах учні навчаються 
5 років, всі діти поділяються на 5 груп, а по закін-
ченню навчання отримують пільгу 2 розряду 
щодо відбування військової повинності.

Майже всі училища Південно-Західних заліз-
ниць належать до типу змішаних навчальних закла-
дів, тобто, в них одночасно навчаються хлопці й 
дівчата, до то ж, значна перевага в кількості на боці 
хлопців. В двокласних школах з великою кількістю 
учнів навчання дівчат проходить окремо від хлоп-
ців, в однокласних навчаються разом.

В Одеському училищі на початку його діяль-
ності дівчата навчалися разом з хлопцями, та 
вже через півроку їх перевели до приміщення 
церковно-приходської школи (Образовательные 
учреждения, 1909: 35).

Таблиця 2
Кількість училищ станом на 1 січня 1909 р.

№
п/п Назва училища Розряд Рік відкриття Губернія

1 Київське Двокласне міське 1876-1890-1899 Київська
2 Здолбунівське -//- 1877-1884-1905 Волинська
3 Ковельське -//- 1897-1904 -//-
4 Бендерське Двокласне сільське 1899-1901 Бессарабська
5 Бірзульське -//- 1882-1883 Херсонська
6 Бобринське -//- 1897-1899 Київська
7 Вапнярське -//- 1897-1899 Подільська
8 Голтянське -//- 1893-1897 Херсонська
9 Жмеринське -//- 1890 Подільська
10 Казатінське -//- 1878-1895 Київська
11 Корсунське -//- 1899-1906 -//-
12 Крижопільське -//- 1898 Подільська
13 Одеське -//- 1893-1896 Херсонська
14 Окницьке -//- 1897 Бессарабська
15 Роздільненське -//- 1885-1901 Херсонська
16 Ровнінське -//- 1906-1908 Волинська
17 Сарпенське -//- 1903-1907 -//-
18 Смілянське -//- 1907 Київська
19 Фастівське -//- 1898-1900 -//-
20 Христинівське -//- 1896-1905 -//-
21 Балтське однокласне 1898 Херсонська
22 Білецьке -//- 1906 Бессарабська
23 Вінницьке -//- 1906 Подільська
24 Волочиське -//- 1893 Волинська
25 Киверецьке -//- 1899 -//-
26 Могилевське -//- 1898 Подільська
27 Немішаєвське -//- 1907 Київська
28 Новоселицьке -//- 1908 Бессарабська
29 Печанівське -//- 1907 Волинська
30 Радзивілівське -//- 1906 -//-
31 Рибнінське -//- 1906 Подільська
32 Слобідське -//- 1900 -//-
33 Троянівське -//- 1906 Бессарабська
34 Унгенське -//- 1899 -//-
35 Флорештське -//- 1898 -//-
Джерело: Отчет о состоянии образовательных учреждений за 1908 год / Юго-Западныя железныя дороги. Киев :  
Тип. С. В. Кульженко, 1909. с. 98-99-; Просветительные учреждения на Юго-Западных железных дорогах [Электронная 
копия] : (1878–1903). Отдел 1. Киев : Изд. ред. «Вестника Юго-Зап. железных дорог» (Тип. Т-ва И. Н. Кушнерев и Ко), 
1904. С.30-31
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Училища відповідно ділилися за учбовими 
округами та губерніями:

1. В Київському навчальному окрузі – 23 учи-
лища (в Київській губернії – 8, Волинській – 8, 
Подільській – 7).

2. В Одеському навчальному окрузі – 12 учи-
лищ (в Бессарабській губернії – 7, Херсонській – 
5) (Образовательные учреждения, 1909: 10). 

До того ж, необхідно відзначити, що з 8,777 
учнів – хлопців 5,701 (65%), дівчат – 3,076 (35%).

По класам дітей розподіляють: 
а) в першому класі двокласних училищ та в одно-

класних училищах 6,667 учнів, у тому числі хлоп-
ців – 4,126 чол. ( 62%), дівчат – 2,541 чол. (38%). 

б) в другому класі двокласних училищ навча-
ється 2,110 учнів, з них хлопців – 1,575 (75%)  
та дівчат – 535 (25%).

За віросповіданням учнів поділяють на: 
а) православних – 7,753 чол. (5.049 хл.; 2.704 д.).
б) католиків – 932 чол. (585 хл.; 347 д.). 
в) других віросповідань – 92 чол. (57 хл.; 25 д.).

Таблиця 3
Кількість дітей, що навчаються в училищах станом на 1 січня 1909 р.

№
п/п Назва училища Кількість 

учнів
Скільки учнів  

на одного 
викладача

Скільки груп  
в училищі

Скільки учнів 
займаються  

в першу зміну
1 Київське 1025 45 22 716
2 Здолбунівське 835 42 19 532
3 Ковельське 441 37 11 441
4 Бендерське 443 40 10 276
5 Бірзульське 552 43 13 3987
6 Бобринське 342 38 8 300
7 Вапнярське 231 46 6 231
8 Голтянське 259 37 7 162
9 Жмеринське 638 38 15 365
10 Казатінське 732 46 16 367
11 Корсунське 214 31 7 139
12 Крижопільське 180 44 6 180
13 Одеське 366 37 9 214
14 Окницьке 291 49 6 233
15 Роздільненське 222 37 6 181
16 Ровнінське 180 36 5 180
17 Сарпенське 249 41 6 141
18 Смілянське 280 35 7 280
19 Фастівське 272 45 6 272
20 Христинівське 234 40 6 146
21 Балтське 46 46 3 46
22 Білецьке 38 38 3 38
23 Вінницьке 84 42 4 83
24 Волочиське 56 56 3 56
25 Киверецьке 58 58 3 58
26 Могилівське 55 55 3 55
27 Немішаєвське 35 35 3 35
28 Новоселицьке 45 46 3 45
29 Печанівське 53 27 3 53
30 Радзивілівське 61 31 4 61
31 Рибнінське 45 45 3 45
32 Слобідське 71 35 4 71
33 Троянівське 35 35 3 35
34 Унгенське 70 35 4 70
35 Флорештське 36 36 3 36

Всього 8777 40
(в середньому) 238 6546

Джерело: Отчет о состоянии образовательных учреждений за 1908 год / Юго-Западныя железныя дороги. Киев : Тип. 
С. В. Кульженко, 1909. С.103; Просветительные учреждения на Юго-Западных железных дорогах [Электронная копия] : 
(1878–1903). Отдел 1. Киев : Изд. ред. «Вестника Юго-Зап. железных дорог» (Тип. Т-ва И. Н. Кушнерев и Ко), 1904. С. 31-33.
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Середня вартість навчання за 1908 р. одного 
учня відповідно – 10 крб. 66 коп. за півроку. В дво-
класних училищах найнижча вартість – 8 крб. 95 к.  
(Сарни), найвища – 11 крб.68 к. (Голта); в одно-
класних – 8 крб. 92 к. (Вінниця) та 19 крб. 83 к. 
(Бельці) (Образовательные учреждения, 1908: 37). 

Середня вартість навчання за 1909 р. одного 
учня в училищі – 21крб. 92 коп. (Образовательные 
учреждения, 1909: 11). 

При 15 училищах діяли гуртожитки: Балтське, 
Бендерське, Бірзульське, Бобринське, Вапнярське, 
Голтянське, Жмеринське, Здолбунівське, Козя-
тинське, Ковельське, Корсунське, Крижопільське, 
Окницьке, Троянівське та Христинівське.

Гуртожитки були складовою частиною заліз-
ничних училищ тому, що багато службовців не 
мали власного житла та вимушені були жити на 
маленьких станціях, перегонах.

Київське двокласне міське училище відкрито 
першим з всіх училищ на Південно-Західних заліз-
ницях (1876 р), є одним з більших за кількістю 
учнів. В перший рік було прийнято на навчання 
60 дітей. У 1884 році в училищі вже навчалося 
108 чоловік. Згідно 4 параграфу Статуту школи 
почали приймати на навчання й дівчат. Навчання 
здійснювалося безкоштовно. З 1899 року училище 
було переведено в ранг двокласного міського учи-
лища на правах повітового. У 1902-1903 роках тут 
навчалося 398 хлопчиків та 185 дівчат (Вестник 
Юго-Западных железных дорог, 1903: 12).

На 1 січня 1909 р. в ньому навчалося  
1025 учнів: 678 хлопчиків та 347 дівчат. В порів-
нянні з попереднім роком кількість учнів значно 
зменьшилася на 32. В підготовчу групу було при-
йнято 153 дитини.

У 1902 році Управління залізниць звернулося 
до Попечителя Київського учбового округу з про-
ханням відкрити при цьому училищі гуртожиток 
для дітей залізничних службовців, які не мають 
можливості оплатити приватні квартири (Ф. 707. 
Оп. 227. Спр. 32. Арк. 1-4).

Київське училище мало великий попит. При-
ймали виключно дітей залізничників. Дітям інших 
категорій населення вступ до Київського училища 
заборонений. У 1908 – 1909 н. р. через відсутність 
вакансій було відмовлено у прийомі 124 дітям, які 
мріяли вступити до підготовчої групи. Практично 
щороку відмовляють у прийомі до школи до 60% 
бажаючим навчатися. 

Заняття в училищі ведуться в дві зміни через 
те, що не вистачає вільних класів. Проблематич-
ною є вечірня зміна. Та й приміщення не присто-
совані для нормального проведення занять: низькі 
стелі, погане освітлення.

Утримання училища обходиться на 1 січня 
1909 р. в розмірі 23.256 крб. в рік. Витрати на одного 

учня в рік сягають в середньому 22 крб. 09 коп.  
(Образовательные учреждения, 1909: 25). 

На звітний 1909 рік училище поділене на чоло-
віче та жіноче, з підготовчими класами та паралель-
ними відділеннями. Само училище розташовувалося  
в 4 приміщеннях, одне з яких можна назвати взірце-
вим, інші мало відповідати санітарним нормам.

Здолбунівське міське двокласне училище 
було відкрито 15 вересня 1877 року з ініціативи 
управління Києво-Брестської залізниці відпо-
відно програми однокласних приходських учи-
лищ 4 розряду. В перший рік було прийнято на 
навчання 60 дітей: 42 хлопчики та 18 дівчат. На 
1-е січня 1909 року їх кількість становила 835 
учнів (528 хлопців, 307 дівчат). За кількістю учнів 
воно займало друге місце серед інших подібних 
навчальних закладів. Порівнюючи з 1908 роком 
кількість учнів збільшилася на 60 чоловік. До 
підготовчої групи було прийнято 190 чоловік. 
Збільшили кількість груп до 19. Відповідно був 
збільшений штат викладачів. Одна з викладачок 
отримувала заробітну плату з місцевого бюджету. 
Училище розташовувалося в двох приміщеннях 
(8 і 5 класів), які спеціально були побудовані. 
Загальна кількість класів 13, а груп 19. Тому діти 
навчаються у дві зміни: в першій – 13 груп (532 
учнів), в другій (після обіду) – 6 груп (303 учня) 
(Просветительные учреждения, 1904: 32). 

Про великий попит щодо в вступу до цього 
училища відображається в таблиці 4.

Таблиця 4
Кількість учнів Здолбунівського училища 

(1878-1895 рр.)
Рік Кількість учнів хлопчики дівчатка

1878 71 53 18
1879 87 63 24
1880 95 66 29
1881 98 62 36
1882 100 66 34
1883 100 65 35
1885 150 101 49
1886 163 108 55
1887 184 117 67
1888 243 150 93
1889 272 170 102
1890 281 190 91
1892 263 187 76
1893 268 187 81
1894 267 181 86
1895 273 189 84

Джерело: Просветительные учреждения на Юго-
Западных железных дорогах [Электронная копия] : 
(1878–1903). Отдел 1. Киев : Изд. ред. «Вестника Юго-
Зап. железных дорог» (Тип. Т-ва И. Н. Кушнерев и Ко), 
1904. с. 10-13
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У 1884 році відбулася велика подія для учи-
лища – переведення його з однокласного до дво-
класного типу. І як ми бачимо з таблиці бажаючих 
вступити до цього училища з кожним роком збіль-
шується. Тому постало питання збільшити примі-
щення для класних кімнат, що й було виконано у 
1886 році.

У 1895 році при училищі було організовано 
учнівський оркестр, в який записувалися всі охочі. 

З 1897 р. по 1908 р. в училищі викладалися 
ще й додаткові предмети: майстерність перепле-
тення, рукоділля, співи, гімнастика, бухгалтерія.

При училищі у 1899 році було відкрито гурто-
житок, орендовані приміщення в жилому будинку, 
який підпорядкувався Управлінню Південно-
Західних залізниць. 

В училищі чимало учнів – католиків (77 чоло-
вік). Тому викладання Закону Божого вів ксьондз. 
У 1908 році з додаткових предметів викладалися 
рукоділля, співи, німецька мова, гігієна.

Учнів, батьки яких живуть далеко від станції, 
забезпечили гуртожитком, оплата 550 крб. в рік 
(Вестник Юго-Западных железных дорог, 1903: 10).

Двокласне міське училище на ст. Ковель в 
двох спеціально побудованих кам»яних будівлях. 
В двохповерховому будинку, яке складається з 10 
кімнат, розміщується чоловіче училище, класи 
жіночого училища, для викладачів дві кімнати 
та для бібліотек. В одноповерховому приміщенні 
розташувався підготовчий клас жіночого учи-
лища. Класні кімнати - просторі, світлі. На жаль, 
не було актового залу, де могли проводити свій 
вільний час діти, проводити літературні вечори. 

Станом на 1 січня 1909 р. в училищі навчалося 
441 учнів (266 хлопчиків та. 176 дівчат). У 1908 р. 
закінчило училище 27 чоловік, в підготовчу групу 
було прийнято 66 чоловік. 63 дітям було відмов-
лено у вступі в училище (Отчет о состоянии, 
1909: 28).

Козятинське двокласне сільське училище 
було відкрито в 1878 році, хоча планувалося від-
криття ще у 1876 р. (Вестник Юго-Западных 
железных дорог, 1903: 10). Спочатку це було про-
сто однокласне приходське училище, що розта-
шовувалося в одному з приміщень залізничної 
станції. Будівля була двоповерхова: на першому 
поверсі жили викладачі, на другому – дві класні 
кімнати, бібліотека, кімната для вчителів. В пер-
шій було прийнято 63 учні: 35 хлопців та 28 дівчат. 
У 1888 році число бажаючих вчитися в училищі 
збільшилося до 93, хоча доводилося відмовляти у 
вступі багатьом бажаючим через брак приміщень. 
Лише у 1898 році, коли училище отримало чудове 
приміщення для навчання, хоча і його не виста-

чало, щоб навчати бажаючих. Тому заняття про-
водилися у дві зміни.

У 1902-1903 рр. в училищі навчалося 313 хлоп-
ців та 225 дівчат, які вивчали спеціальні предмети, 
а також гімнастику, співи, Закон Божий (Скля-
ренко, 2015: 307).

Бендерське двокласне сільське училище. 
В ньому на 1 січня 1909 р. навчалося 443 
(322 хлопця та 121 дівчина). В порівнянні з 
1907 р. їх кількість збільшилася на 35 чоловік 
(Просветительные учреждения, 1904: 24). 

Жмеринське двокласне сільське училище 
Станція «Жмеринка» розташована на відстані 3-4 
верст від села «Велика» та «Мала Жмеринка. Для 
дітей нижчих верств службовців необхідно було 
відкрити таку школу. Перша приватна однокласна 
школа з’явилася в Жмеринці на початку 80-х років 
ХІХ ст. Утримувалася вона за рахунок оплати за 
навчання та субсидію, яку видавало товариство 
Південно-Західних залізниць у розмірі 600 крб.

30 серпня 1890 року товариство Південно-
Західних залізниць відкрило Жмеринське дво-
класне училище на правах двокласного сільського. 
Для цього спеціально було побудовано кам’яний 
будинок з 3-а класними кімнатами, кімнатою для 
вчителів, з двома квартирами. На жаль, там не 
було місця для бібліотеки, та й кімнати були не 
зовсім зручними для навчання.

Якщо в перший рік відкриття до училища 
поступило 162 учня, то в 1895 році число учнів 
збільшилося до 321, що стало приводом запро-
шення ще одного вчителя.

У 1898 році при училищі були відкриті ремісничі 
класи столярно-токарного та переплетеної майстер-
ності, а також була відкрита школа телеграфу.

В училищі був створений чудовий оркестр, 
щорічно пайщики місцевої залізничної лавки 
жертвують 400-600 крб., на музичні інструменти 
зібрали 1.800 крб.

До того ж, необхідно відзначити, що училище 
має чудову, прекрасну бібліотеку, забезпечена 
навчальними посібниками. Найбідніші діти отри-
мують безкоштовно підручники. У 1902-1903 рр. 
у Жмеринському училищі навчалося 387 хлопців 
та 159 дівчат (Вестник Юго-Западных железных 
дорог, 1903: 10). 

Одеське двокласне сільське училище. Учи-
лище відкрили 5 березня 1893 року за ініціативи 
колишнього завідувача училищним відділом Пів-
денно-Західних залізниць А. Краузе. Це училище 
знаходилося на станції Одеса-Товарна, тобто, 
в районі, де проживали виключно працівники 
залізниці. На той час в самій Одесі було лише два 
училища, тому дітям залізничників було важко 
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вступити та навчатися в них. В першій рік було 
відкрито 2 групи чисельністю 98 учнів (83 хлопці 
та 15 дівчат) (Вестник Юго-Западных железных 
дорог, 1903: 6).

У 1896 році кількість учнів збільшується до 
290, тому довелося відкрити паралельне відді-
лення та взяти на роботу ще одну вчительку. Клас-
них приміщень не вистачало, тому учням доводи-
лося навчатися в другу зміну, після обіду. Заняття 
закінчувалися о 17 годині, важко було як учням, 
так і вчителям.

Деякі учні користувалися гуртожитком техніч-
ного залізничного училища, та їх було не багато 
(22 з 290 учнів) (Просветительные учреждения, 
1904: 24-25). 

Голтянське двокласне сільське училище 
було відкрито у 1892 році на приватні кошти та 
утримувалося відповідно плати за навчання. Коли 
кількість учнів збільшилася до 25, управління 
доріг вирішило видавати субсидію в розмірі 450 
крб. в рік. 

У 1897 році це училище існувало як одно-
класне, та у 1898 році його переоформили на 
двокласне сільське. За 1902-1903 н.р. в ньому 
навчалося 82 хлопців та 53 дівчинки (Отчет о 
состоянии, 1909: 41-42). 

Волочиське однокласне народне училище 
почало працювати з 1893 року. Воно фінансува-
лося за кошти, які отримувало як плату за навчання 
та з добровільного пожертвування місцевих служ-
бовців. В училищі на початку його існування 
навчалися 31 юнак і 24 дівчини. В 1897 році Воло-
чиське залізничне училище повністю утримува-
лося коштом залізниці в сумі 1210 руб. щорічно. 
У 1902-1903 рр. в ньому навчалося 16 хлопчиків 
та 19 дівчат. З 1905 року технічне училище пони-
зилося у статусі і перетворилося на школу для 
дітей залізничників (Скляренко, 2015: 308)

Христинівське однокласне народне учи-
лище було засноване на станції «Христинівка» у 
1896 році. Правління доріг надало йому невелику 
класну кімнату, а службовці погодилися утриму-
вати за власний кошт. У 1902-1903 рр. в ньому навча-
лося 16 хлопчиків та 39 дівчат (Просветительные 
учреждения, 1904: 27). 

Бобринське двокласне сільське училище 
почало працювати та навчати дітей як початкове, 
фінансування якого взяло на себе правління Фас-
тівської залізниці. У 1897 р. воно перейшло до 
відому Південно-Західних залізниць. З другої 
половини 1899 року це училище було переоформ-
лене як двокласне сільське. 

У 1902-1903 рр. у ньому навчалося 168 хлопців 
та 97 дівчат.

Необхідно відзначити, що учні, які закінчують 
повний курс навчання, не завжди задоволені отри-
маними знаннями. Тому вони вступають до тех-
нічних залізничних училищ чи в інші навчальні 
заклади.

Вапнярське двокласне сільське училище було 
утворено в 1898 році виключно для дітей залізнич-
ників, фінансувалося коштами Південно-Західних 
залізниць як однокласне училище. У 1899 році 
було переведено в двокласне сільське училище з 
оплатою з кожної дитини 4 крб. (Ф. 707. Оп. 221. 
Спр. 97. Арк. 1-14).

Відповідно статистичних відомостей осно-
вний контингент учнів в училищах – це діти та 
рідні службовців залізниць. Лише при умові віль-
них вакансій з дозволу начальника залізниці до 
училищ приймають інших дітей.

На жаль, не всі діти службовців та робітни-
ків мають можливість навчатися в цих школах 
у зв’язку з переповненим контингентом. Ще в 
1887 році були прийняті правила, за якими до учи-
лищ приймали в першу чергу дітей залізничників, 
які постраждали на службі.

Як ми бачимо з аналізу діяльності залізничних 
училищ та шкіл, що в програмі викладання осно-
вних предметів є й допоміжні, як-то: слюсарна, 
столярна справи, токарного ремесла, знання яких 
для випускників училища сприятиме вступу до 
технічного залізничного училища. Хлопці стар-
ших груп з великим задоволенням займаються 
опануванням різних видів ремесл. Та навчають 
ремісничим справам лише в 7 училищах: київ-
ському, бірзульському, бобринському, жмерин-
ському, здолбунівському, старосельському, кри-
жопільському (Вестник Юго-Западных железных 
дорог, 1903: 6).

Для дівчат в училищах спеціально було вве-
дено предмети з шиття, рукоділля, вишивання, 
в’язання, що найбільш бути в нагоді для май-
бутнього їх сімейного життя. Тому в училищах 
спеціально запрошували викладати ці предмети 
досвідчених модисток. Дівчата з великим задо-
воленням навчаються. В кінці навчального року 
вироби, зробленими їхніми руками, продаються. 
Отже, вони вже мають свій власний заробіток.

Не менш важливу роль в училищах відіграють 
предмети, що пов’язані з естетичним вихован-
ням: викладання музики та співів, чим з великим 
задоволенням займаються учні. В багатьох учи-
лищах організовані свої учнівські оркестри: козя-
тинському, здолбунівському, жмеринському та 
інших (Вестник Юго-Западных железных дорог, 
1903: 5). В училищах діти займаються хоровим 
співом, отримуючи велике задоволення. Часто 
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учнівські хори виступають в найближчих церк-
вах в святкові та недільні дні (Просветительные 
учреждения, 1904: 40). 

У 1904 році Міністерством Народної Освіти 
прийнято рішення про відкриття при училищах 
для дітей залізничників недільних шкіл – «Уроки 
для дорослих» (Ф. 281. Оп. 1. Спр. 503. Арк. 63).

В усіх училищах є бібліотеки, які щорічно 
поповнюються новими книгами, що сприяють 
отриманню додаткових знань та розширенню кру-
гозору учнів.

У 1906 р. були опубліковані „Правила о 
Комитетах и Местных Попечительствах для 
заведывания образовательными учреждениями на 
казенных железных дорогах", затверджені Мини-
стром шляхів сполучення 13 січня 1906 р. на 
Південно-Західних залізницях. Завідуючим учи-
лищним відділенням був призначений Н. Аничків 
(Образовательные учреждения, 1908: 1-2). 

Важливою мірою для підтримки батьків, чиї 
діти навчаються в середніх учбових закладах, 
була видача восени допомоги службовцям у роз-
мірі 780 крб. від Комітету (Отчет о состоянии, 
1909: 6). 

Необхідно відзначити, що на Південно-Захід-
них залізницях функціонували наступні освітні та 
благочинні організації:

1. 35 училищ й 15 гуртожитків при них
2. Гуртожитки при технічних училищах: Київ-

ському, Одеському, Бендерському
3. Пансіон для дітей службовців, які навча-

ються в середніх учбових закладах м. Києва.
4. Приют для сиріт службовців в м. Києві та 

підготовча школа.
5. Організація взаємодопомоги нужденним 

дітям та родичам службовців на Південно-Захід-
них залізницях

6. Клас вечірніх занять з робітниками при 
Київському залізничному училищі

7. Недільні читання в Києві, Одесі та інших 
великих станціях

8. Вечірні спеціальні курси для службовців 
при Управлінні

9. Технічна бібліотека для службовців при 
Управлінні

10.  Спільна бібліотека для службовців при 
Управлінні 

11.  Бібліотеки на великих станціях.
Перераховані вище установи діяли самостійно 

(Отчет о состоянии, 1909: 9). 
Також необхідно відзначити труднощі, які 

переслідують училища. Особливо незадовільні 
умови в училищах, які відкриті на наступних 
станціях: 

1. Козятин. Училище розраховане на 300 чоло-
вік, має 6 класних кімнат для занять. За звітний 
період в ньому навчається 732 чоловік, тому 
додатково було орендовано 2 приватних примі-
щення, 6 груп вимушені займатися після обіду.

2. Жмеринка. Училище має 9 класних кім-
нат, які розраховані на 400 чоловік, навчається  
703, 6 груп вимушені займатися після обіду.

3. Корсунь. Училище має 3 класні кімнати. 4 
групи вимушені займатися в приміщенні літньої 
ротонди, в глядацькій залі, на сцені, хоча училище 
фінансується за кошти Південно-Західних заліз-
ниць (Ф. 707. Оп. 226. Спр. 60. Арк. 1-14).

4. Сміла. Училище розташоване в приватному 
будинку (оплата 1100 крб.), навчальних кімнат 7, 
учнів в училищі – 302. Хоча бажаючих вступити 
до цього училища багато, керівництву доводилося 
відмовляти через відсутність навчальних примі-
щень (Образовательные учреждения, 1908: 22-23). 

5. Одесса. Училище знаходиться в приміщенні 
гуртожитку технічного училища, в 5 класних кім-
натах мають розміститися 9 груп, тому 4 групи 
займаються після обіду . 

6. Голта. Училище розташоване в приміщенні 
технічного училища, є лише 4 кімнати, а груп – 
6, тобто, 2 групи вимушені займатися після обіду. 
Необхідно побудувати нове приміщення училища.

7. Христинівка. Будинок, де розташоване 
училище, непридатне для занять дітей. В ньому 
навчається 231 дитина, є лише 4 класних кімнати, 
тому 2 вимушені навчатися після обіду. Також, не 
має можливості надати педагогам приміщення 
для проживання. 

8. Роздільна. Училище має лише 4 класних кім-
нати, груп – 6, тобто, на 2 більше, одна група займа-
ется до об'іду в коридорі, другая – після обіду. 

Багато вихованців училищ мають бажання по 
закінченню продовжувати навчання надалі, та за 
браком статків не мають такої можливості, серед 
них чимало талановитих, розумних дітей.

Одночасно з технічними училищами та вищими 
учбовими закладами відкривалися спеціальні 
школи-училища для підготовки нижчого обслуго-
вуючого персоналу залізниць. 12 серпня 1876 р. 
наказом управляючого Києво-Балтської залізниці 
прийнято рішення про відкриття шкіл для дітей 
нижчих службовців у Києві, Козятині. Навчання 
в цих школах проводилося безкоштовно, лише за 
книги учні платили по 25 коп. У Києві була від-
крита школа на зразок двокласного міського учи-
лища. Якщо в 1884 р. у ній навчалося 108 учнів, 
то вже в 1902-1903 н. р. – 398 хлопців та дівчат, 
які здобували спеціальну початкову освіту. Такого 
ж типу школа відкрилася у Здолбунові, в якій за 
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1877-1890 – ті рр. кількість дітей збільшилося  
з 60 до 190 (Вестник Юго-Западных железных 
дорог, 1903: 10). 

В 1890 р. у Жмеринці, а в 1898 р у Фастові 
Товариство Південно-Західних залізниць від-
крило двокласне залізничне училище. За про-
грамою цих навчальних закладів учні вивчали 
Закон Божий, математику, літературу як у почат-
ковій школі. Подібні училища відкривалися на ст. 
Ківерці (1899), на ст. Корсунь (1898), на ст. Вап-
нярка Південно-Західних залізниць (Ф. 707. Оп. 
226. Спр. 103. Арк. 2-5). Ці училища утворюва-
лися спеціально для дітей службовців за кошти 
залізниці (Шаргун, 2015: 147).

До 1900 р. на Південно-Західних залізницях 
було відкрите 31 училище, де діставали освіту 
діти службовців. Малолітніх навчали осно-
вам грамоти, арифметики, а молодь готували до 
роботи на залізничному транспорті. Подібні учи-
лища засновувалися в Катеринославі, Полтаві, 
Кременчуці, Попасній та інших містах (Вестник 
Екатерининской железной дороги, 1914: 10).

До 1902 р. на Південно-Західних залізницях 
також практикувалися набори слухачів на вечірні 
курси без екзаменів. Протягом двох років слухачі 
вивчали історію, російську літературу, комер-
ційну справу, географію, бухгалтерський облік на 
залізниці, залізничне право, математику, статис-
тику, механіку та інші предмети, з яких по закін-
ченню складали іспити (Вестник Юго-Западных 
железных дорог, 1903: 14).

Для вкрай малозабезпечених уводився інститут 
піклувальництва. Діяльність піклувальника поля-
гала, головним чином, у тому, щоб вносити плату 
за навчання і забезпечувати учнів безкоштовно 
навчальними посібниками. У навчальних май-
стернях вивчалися слюсарна, ковальська, токар-
ська справи, прищеплювались навички ремонту 
паровозів і вагонів. Водночас пізнавалися основи 
теорії парових машин, освоювалось водіння локо-
мотивом, уміння працювати на телеграфних апа-
ратах Сименса, Морзе. Всьому цьому вчили ґрун-
товно. До випускного класу кожний, хто навчався, 
був кваліфікованим майстром по своїй спеціаль-
ності, перевершував практика, якого він повинен 
був замістити на виробництві знанням теорії про-
фесії (Кривопішин, 2012: 151).

Одночасно машиністів та їх помічників готу-
вали при залізничних майстернях. Щоб стати 
паровозним машиністом або його помічником, 
робітники складали спеціальні іспити. Водночас, 
на залізницях утворювалися технічні бібліотеки, 
які надавали можливість робітникам слідкувати 
за новими технічними досягненнями в заліз-

ничній справі. Користування такою бібліотекою 
для службовців залізниці було безкоштовним 
(Вестник Юго-Западных железных дорог, 1906, 
№25: 108).

Висновки. Підводячи підсумок, слід відзна-
чити, що в кінці ХІХ ст. – на початку XX ст. була 
сформована значна кількість навчальних закладів 
(шкіл та училищ), вечірні курси, підготовка при 
залізничних майстернях, заняття в бібліотеках 
для дітей залізничників, які фінансово не спро-
можні були відправити їх в гімназії чи найняти 
приватних вчителів.

Тому створення системи професійно-технічної 
освіти в Російській імперії, зокрема, в Україні, та 
й при Південно-Західних залізницях наприкінці 
XIX – початку XX століття, стало результатом 
проведення комплексу науково обґрунтованих, 
організаційно зважених заходів з боку державних 
та громадських організацій та з використанням 
приватної ініціативи на місцях (зацікавленість 
керівництва приватних залізниць).

Починаючи з 70-х років ХІХ ст. почали відкри-
вати перші технічні училища за ініціативи прав-
ління залізниць. 

Одночасно з технічними училищами та 
вищими учбовими закладами (Київський політех-
нічний інститут) відкривалися спеціальні школи-
училища для підготовки нижчого обслуговуючого 
персоналу залізниць.

Аналізуючи статистичні дані, приходимо до 
висновку, що чимало дітей не могли отримати 
навіть середню освіту в зв’язку з невеликою кіль-
кістю шкіл в містах та поселеннях, на залізничних 
станціях, а також найняти приватного вчителя. Це 
могли собі дозволити лише старші службовці, які 
отримували більшу зарплатню та наймали вчи-
теля для своїх дітей. Тому на багатьох станціях 
намагалися створити невеликі школи за раху-
нок коштів самих службовців та робітників. На 
початку 70-х років ХІХ ст. на станції Здолбунове 
Києво-Брестської залізниці відкрили приватну 
школу для навчання дітей нижчих службовців, в 
якій навчалися не лише діти цієї станції.

В середині 70-х років було прийнято рішення 
про відкриття таких шкіл в Києві, Козятині, Жме-
ринці. В Правилах щодо створення таких шкіл 
вказувалося, що навчання має бути безкоштовним. 
Відповідно програми навчання вивчали Закон 
Божий, російську мову, арифметику, російську 
історію, географію, мистецтво, співи, гімнастику. 

Аналізуючи програми навчання, ми виявляємо, 
що крім основних предметів в школах та учили-
щах викладали й допоміжні: для хлопців – слю-
сарну, столярну справи, токарне ремесло, знання 
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яких сприяло подальшому вступу до технічного 
залізничного училища; для дівчат введено пред-
мети з шиття, рукоділля, вишивання, в’язання, що 
найбільш може бути в нагоді для майбутнього їх 
сімейного життя.

Важливу роль в училищах відіграють пред-
мети, що пов’язані з естетичним вихованням: 
музика, співи.

Необхідно відзначити, що на Південно-Захід-
них залізницях функціонували наступні освітні 
та благочинні організації: 35 училищ й 15 гур-
тожитків при них; пансіон для дітей службов-
ців, які навчаються в середніх учбових закладах 
м. Києва; приют для сиріт службовців в м. Києві 
та підготовча школа; організація взаємодопомоги 
нужденним дітям та родичам службовців на Пів-
денно-Західних залізницях; клас вечірніх занять з 
робітниками при Київському залізничному учи-
лищі; недільні читання в Києві, Одесі та інших 
великих станціях; вечірні спеціальні курси для 
службовців при Управлінні; технічна бібліотека 
для службовців при Управлінні; бібліотеки на 
великих станціях.

В усіх училищах є бібліотеки, які щорічно попо-
внюються новими книгами, що сприяють отриманню 
додаткових знань та розширенню кругозору учнів.

Необхідно відмітити, що в усі училища при-
ймали виключно дітей залізничників. Практично 
щороку відмовляли у прийомі до школи до 60% 
бажаючим навчатися. 

Також необхідно відзначити незадовільні умови 
в училищах: приміщення не пристосовані для нор-
мального проведення занять: низькі стелі, погане 
освітлення; заняття проводилися у дві зміни.

Гуртожитки були складовою частиною заліз-
ничних училищ тому, що багато службовців не 
мали власного житла та вимушені були жити на 
маленьких станціях, перегонах.

Та в цілому необхідно відзначити високий 
рівень професіоналізму кадрів на українських 
залізницях.

Історіографічний огляд проблеми становлення 
та розвитку середньої технічної освіти на Україні 
наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. свідчить проте, 
що досліджувана тема була лише частково відобра-
жена у педагогічних та історичних дослідженнях. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ЕТНІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ 
ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ 

Історія українського націотворення тривала і складна. На шляху її пізнання дискусійними залишаються 
питання хронології та періодизації процесу, достовірності й інформативності наявних джерел, методики їх 
аналізу, критики, використання і, нарешті, інтерпретації одержуваних результатів. Значним евристичним 
потенціалом наділений регіональний підхід, що базується на об’єктивних особливостях історичного досвіду 
населення різних частин України. Кожна з них характеризується своєрідними комбінаціями етнічних груп, їх 
співвідношенням та функціями у географічному, соціальному, економічному, культурному просторах. Вивчення 
етнічної ситуації в Правобережній Україні почалося у середині ХІХ століття і триває донині. Істотним обме-
женням у цьому напрямі стало широке використання істориками нестатистичних методів у роботі з статис-
тичними джерелами, або зведення статистичної обробки кількісних даних до обчислення відсотків з подальшим 
їх порівнянням. Пропоноване дослідження має на меті подолати цю тенденцію. Кількісний аналіз статистичної 
інформації дозволив показати безперервний поступальний процес зростання населення регіону в другій половині 
XIX ст., особливості його перебігу для різних етнічних груп. Якісний аналіз даних виявив приховані тенденції 
статистичної взаємодії етносів, спрямованість цих відносин, динаміку змін у часі. Комплексний показник зрос-
тання частки кожного етносу за період 1867 – 1897 рр., розрахований для 36 повітів трьох губерній, у поєднан-
ні з багатовимірним статистичним кластерним аналізом дозволив побудувати динамічну просторову модель 
етно-демографічної ситуації в Правобережній Україні останньої третини ХІХ століття. Одержаний резуль-
тат засвідчує дієвість пропонованої методики використання історичних статистичних джерел і, в свою чергу, 
є складовою регіональної моделі процесу націотворення більш високого рівня.

Ключові слова: нація, націотворення, ХІХ століття, статистика, етнічна група, етно-демографія, Право-
бережна Україна, модель.

Yurii BOIKO,
orcid.org/0000-0003-2948-9180

Candidate of Historical Sciences,
Associate Professor at the History of Ukraine and Philosophy

Vinnytsia National Agrarian University
(Vinnytsia, Ukraine) boikou@vsau.vin.ua

SIMULATION OF THE ETHNIC SITUATION IN THE RIGHT-BANK UKRAINE 
OF THE SECOND HALF OF THE XIX CENTURY

The history of Ukrainian nation-building is long and complicated. On the way to its knowledge, the issues of chronology 
and periodization of the process, reliability and informativeness of available sources, methods of their analysis, criticism, 
use and, finally, interpretation of the obtained results remain debatable. The regional approach, based on objective 
features of historical experience of the population of different parts of Ukraine is endowed with considerable heuristic 
potential. Each region is characterized by unique combinations of ethnicities, their ratio and functions in geographical, 
social, economic, cultural spaces. The study of the ethnic situation in Right-Bank Ukraine began in the mid-nineteenth 
century and continues to this day. A significant limitation in this direction has been the widespread use by historians of 
non-statistical methods in working with statistical sources, or the reduction of statistical processing of quantitative data 
to the calculation of percentages with their subsequent comparison. The proposed study aims to overcome this trend. 
Quantitative analysis of statistical information allowed showing the continuous progressive process of population growth 
in the region in the second half of the XIX century, the peculiarities of its course for different ethnic groups. Qualitative 
analysis of the data revealed hidden trends in the statistical interaction of ethnicities, the direction of these relations, and 
the dynamics of change over time. The complex index of the share increase of each ethnic group for the period 1867-1897, 
calculated for 36 districts of three provinces, combined with multidimensional statistical cluster analysis allowed to build 
a dynamic spatial model of the ethno-demographic situation in Right-Bank Ukraine of the last third of the XIX century. 
The obtained result testifies to the effectiveness of the proposed method of using historical statistical sources and, in turn, 
is a component of the regional model of the process of nation-building of a higher level.

Key words: nation, nation-building, XIX century, statistics, ethnicity, ethno-demography, Right-Bank Ukraine, model.



19ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

Бойко Ю. Моделювання етнічної ситуації в правобережній Україні другої половини ХІХ століття

Постановка проблеми. Складність проблеми 
націотворення у цілому та процесу формування 
української нації вимагає використання усіх наяв-
них джерел і вдосконалення методики їх опрацю-
вання. Перспективним виявляється регіональний 
підхід з побудовою низки історико-статистичних 
моделей та подальшим узагальненням закладеної 
у них інформації. Використання такої методики 
потребує значного масиву відповідних джерел, 
що формується в Україні лише з другої половини 
ХІХ століття. Це визначає хронологічні рамки 
нашої роботи.

Аналіз досліджень. У 1846 р. керуючий від-
ділення статистики Російського Географічного 
Товариства П. І. Кеппен склав етнографічну карту 
Європейської частини Російської Імперії, видану 
1851 р. з нагоди проведення 9-ї народної ревізії 
(Кеппен, 1855). Автор відобразив на ній ареали 
проживання несхіднословʼянських народів без 
позначення росіян, українців та білорусів, а при-
близну кількість етнічних меншин по губерніях 
навів у окремій брошурі (Кеппен, 1852: 31 – 33, 
36 – 38). Полковник Генерального штабу О. Ф. Ріт-
тіх продовжив роботи у цьому напрямку. Спира-
ючись на результати 10-ї, як згодом виявилось 
останньої, народної ревізії 1858 р. (Статистичес-
кие таблицы, 1863), він підготував етно-конфе-
сійний атлас Європейської частини Російської 
імперії з наведенням статистичних даних щодо 
етнічної приналежності віруючих основних і 
менш чисельних конфесій (Риттих, 1864). З почат-
ком військової реформи 1864 – 1874 рр. дослідник 
повернувся до цієї тематики, але вже під кутом 
вивчення етнічного складу контингентів призо-
вників російської армії. У цій праці ним вперше 
було наведено статистичні дані стосовно етніч-
ного та конфесійного складу населення не тільки 
губерній, але й кожного з уїздів Правобережної 
України (Риттих, 1875).

На межі 1860 – 1870 рр. за дорученням Росій-
ського Географічного Товариства було здійснено 
серію етнографічних експедицій з метою вивчення 
культури і побуту населення України (Західно-
Руського краю) під керівництвом П. П. Чубин-
ського. Одержані статистичні дані про чисельність 
й питому вагу основних етнічних і конфесійних 
груп населення по губерніях та уїздах з відповід-
ними поясненнями були розміщені в окремому 
томі зібраних матеріалів (Чубинский, 1872).

Нарешті, чверть століття потому, під час під-
готовки до проведення першого загального пере-
пису населення Російської імперії, здійсненого 
28.01.1897 р., до анкети увійшло питання щодо 
рідної мови опитуваного (п. 11), тобто етніч-

ної самоідентифікації респондентів. Публікація 
результатів перепису відбувалась поетапно. Спо-
чатку побачили світ томи опрацьованих мате-
ріалів по губерніях з розділами, присвяченими 
етнічному складу населення (Киевская губернія, 
1904: 88 – 149; Подольская губернія, 1904: 96 – 
140; Волынская губернія, 1904: 86 – 135), пізніше 
тематичні підбірки матеріалів окремими випус-
ками у вигляді брошур, розрахованих на масового 
споживача (Наличное население, 1905).

Таким чином, у другій половині ХІХ ст. 
повільно, але невпинно ішов процес формування 
джерельної бази і методики вітчизняної демогра-
фічної статистики, її відгалужень, у тому числі 
етнографічного. Розробки А. Ф. Ріттіха охоплю-
ють період від 1858 до 1873 рр., П. П. Чубинського 
від 1865 до 1869 рр., причому обидва дослідника, 
крім звітів губернаторів, так чи інакше спирались 
на офіційні дані про населення Російської імперії у 
1867 р. (Статистический временник, 1871: 10 – 11, 
14 – 15, 22 – 23; Чубинский, 1872: 281; Риттих, 
1875: 108 – 109). Наступні публікації статистич-
них джерел з теми, що нас цікавить, припадають 
вже на період після першого загального перепису 
населення 1897 р. і пов’язані з його результатами. 
Очевидним є висновок, що для усього ХІХ ст. 
достовірні спостереження й статистичні рекон-
струкції етнічного складу населення Правобе-
режної України можливі лише у період між 1858 
(остання 10 загальна ревізія населення) і 1897 
(перший загальний перепис) роками з проміжною 
реперною точкою у 1867 р., за який у 1871 р. було 
оприлюднено офіційну демографічну статистику 
по губерніях та уїздах Російської імперії, викорис-
тану А. Ф. Ріттіхом та П. П. Чубинським для спів-
віднесення з певними етнічними та конфесійними 
групами.

Як використовувались ці та більш ранні ста-
тистичні джерела у роботах наших попередників? 
На жаль, таких прикладів небагато. Перш за все 
це етно-демографічні розробки В. М. Кабузана, 
що базувались на ретельному досліджені архів-
них та опублікованих матеріалів. Найбільш повно 
здобутки автора відображені в його останній 
монографії, присвяченій демографічній історії 
українського народу (Кабузан, 2006). Масштаб-
ність підходу дозволила вченому виявити основні 
тенденції демографічного розвитку українського 
та ряду інших етносів Східної Європи від кінця 
XVIII до завершення XX ст., але самообмеження 
використанням лише порівняльно-хронологіч-
ного методу не дозволило талановитому дослід-
нику у повній мірі розкрити потенціал зібраних 
статистичних даних.
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Інший напрямок історичних досліджень, 
котрий є провідним на сьогодні, можна позначити 
як етно-соціальний. Його численні прибічники, 
спираючись переважно на описові джерела, нама-
гаються виявити зміни у соціальних умовах життя 
етнічних меншин, найчастіше поляків, євреїв, 
німців, чехів, інтерпретуючи одержані результати 
як свідчення дискримінаційної політики з боку 
царського уряду (Кузема, 2004; Надольська, 2004; 
Бабійчук, 2005; Поліщук, 2006; Донік, 2008; Пав-
люк, 2010; Бармак, 2014; Ковтун, 2014; Поліщук, 
2014; Богуцька, 2015; Філінюк, 2016; Поліщук, 
2018; Надольська, 2020). Квінтесенцією осо-
бливостей цього спрямування стала монографія 
Ю. М. Поліщука (Поліщук, 2012; рецензія Гаух-
ман, 2015).

Віддаючи шану незаперечним здобуткам 
дослідників етно-соціальної історії Правобе-
режжя, ми все ж відносимо себе до прибічників 
етно-демографічної течії.

Мета статті – побудувати динамічну ста-
тистичну модель етно-демографічної ситуації в 
Правобережній Україні другої половини ХІХ сто-
ліття з можливістю її подальшого використання у 
якості складової регіональної моделі більш висо-
кого рівня.

Виклад основного матеріалу. Почнемо з 
нібито нескладного питання: скільки людей про-
живали в трьох губерніях Правобережної Укра-
їни (Київській, Подільській, Волинській) у 1858, 
1867, 1897 рр. та як змінювалась їх чисельність? 
За офіційними даними, кількість мешканців ста-
новила, відповідно, 5 221 128, 5 774 307, 9 544 944 
осіб (Статистические таблицы, 1863: 160, 163, 
168, 174; Статистический вестник, 1871: 2 – 3; 
Общий свод по империи, 1905: 3). Тобто, за непо-
вних 40 років кількість місцевого населення 
зросла на 4 323 816 чоловік, або на 82,8%. Для 
розуміння загальної динаміки процесу, порівня-
ємо ці дані з демографічним наповненням Євро-
пейської частини Російської імперії (ЄЧРІ) за цей 
період без трьох губерній Українського Правобе-
режжя шляхом виявлення питомої ваги мешканців 
останнього у загальній кількості населення під-
російської Східної Європи. Одержуємо динаміч-
ний ряд – 9,7% (1858 р.), 10,0% (1867 р.), 11,4% 
(1897 р.) з перемінною порівняльною базою по 
роках спостережень. Як бачимо, показник чисель-
ності мешканців Правобережної України зростав 
дуже повільно у відповідності до загальних тен-
денцій, притаманних цій частині Європейського 
континенту.

Тепер, на відносно стабільному демографіч-
ному фоні, простежимо динаміку кількісних змін 

в основних етнічних групах місцевого населення 
та у їх співвідношенні.

Українці. За наявними джерелами у 1858 р. на 
Правобережжі їх було 3 891 948, в 1867 р. 4 712 163, 
у 1897 р. 7 357 543 (Табл. 1.1), тут і далі розраховано 
нами за (Риттих, 1864; Риттих, 1875: 144 – 146, 
157 – 162; Чубинский, 1872: 175 – 180, 276 – 310, 
316 – 318; Киевская губернія,1904: 88 – 149; 
Подольская губернія, 1904: 96 – 140; Волынская 
губернія, 1904: 86 – 135). Кількісне зростання 
за чотири десятиліття склало 3 465 595 осіб, або 
89,1%. У порівнянні з населенням ЄЧРІ динаміч-
ний ряд матиме вигляд 7,2%, 8,8%, 8,1% з піком у 
1867 р., що відрізняється від загальної тенденції, 
встановленої вище для усього населення регіону.

Євреї були другою за чисельністю етнічною 
групою Правобережної України позаминулого 
століття, представники якої найкраще вирізня-
лись поміж інших за культурними ознаками. 
У 1858 р. було зафіксовано 609 239 осіб цього 
етносу, в 1867 р. 696 846, у 1897 р. 1 195 169 (Табл. 
1.1). Кількісний приріст за 39 років склав 585 930 
чоловік, або 96,2% з майже непомітною динамі-
кою зростання відносно населення ЄЧРІ: 1,1%, 
1,2%, 1,4% по роках спостережень.

Поляки історично утворювали третю чисельно 
етнічну групу мешканців Правобережної України, 
де за даними 1858 р. їх налічувалось 493 767, у 
1867 р. стараннями А. Ф. Ріттіха та П. П. Чубин-
ського виділено 267 650 осіб, а у 1897 р. органі-
заторами загального перепису за ознакою мовної 
приналежності

опитуваних 322 108 поляків (Табл. 1.1). Це 
єдина значна етнографічна спільнота краю, 
чисельність якої не зросла, а скоротилась до кінця 
періоду на 171 659 чоловік (-34,8%). Її питома вага 
до населення Європейської Росії змінювалась як 
0,9% у 1858 р., 0,5% у 1867 р., 0,4% у 1897 р.

До інших менш чисельних етнічних груп Пра-
вобережжя слід віднести росіян, німців, чехів, 
молдован (Табл. 1.2). Їх кількісний склад збіль-
шувався переважно механічно за рахунок мігра-
цій і не перевершував спочатку кількох тисяч 
осіб. Ситуація змінилась в останній третині ХІХ 
ст., коли німців-колоністів у регіоні стало вже 
176 095, а росіяни чисельно перевершили поляків 
на 102 167 осіб, або на 31,7%.

Кількісний аналіз основних етно-демогра-
фічних показників Правобережної України в 
інтервалі 1858 – 1897 рр. з проміжною точкою у 
1867 р. засвідчує повільне, але невпинне зрос-
тання загальної маси населення за рахунок збіль-
шення кількості українців і в значно меншій мірі 
євреїв. Зворотною була тенденція, демонстрована 
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етнічною групою поляків, що постійно скорочу-
вала свою чисельність у регіоні, поступаючись 
місцем таким «меншинам», як росіяни і німці. 

Перехід від регіонального до губернського 
рівня аналізу статистичних джерел, спочатку у їх 
кількісному виразі, можна здійснити через роз-
рахунок середньорічного приросту населення 
етнічних груп по губерніях за двома хронологіч-
ними періодами 1858 – 1867 та 1867 – 1897 рр. 
(Рис. 1). Приріст чисельності етнічних українців 
відбувався досить рівномірно при незначному 
уповільненні процесу в Київській та Поділь-
ській губерніях в останній третині ХІХ ст. Інакше 
виглядає ситуація щодо менших за розмірами 
етнічних груп. Стабільністю вирізнялись демо-
графічні процеси серед єврейського населення 
Поділля, тоді як у Київській та Волинській губер-
ніях його кількість помітно зростала. Швидкими 
темпами у 1858 – 1867 рр. скорочувалась чисель-

ність поляків в усьому Правобережжі, пізніше у 
1867 – 1897 рр. тенденція до скорочення збері-
галась лише у Подільській губернії, на Київщині 
цей процес уповільнився та змінився на проти-
лежний на Волині, завдяки чому в 1897 р. чисель-
ність польського населення тут повернулась до 
рівня 1858 р. Кількісний склад російської етнічної 
меншини у регіоні в 1858 – 1867 рр. скорочувався 
навіть більш швидкими темпами, ніж поляків, 
зате у 1867 – 1897 рр., перш за все у Київській 
та Волинській губерніях, ця етнічна група демон-
струвала своєрідний рекорд з механічного демо-
графічного приросту. Німецька етнічна група у 
1858 – 1867 рр. показала значний від’ємний серед-
ньорічний приріст у Київській та Подільській 
губерніях і швидке зростання на Волині за раху-
нок масового притоку нових поселенців-колоніс-
тів. У наступний період між 1867 та 1897 рр. ско-
рочення німецького населення тривало лише на 

Таблиця 1
Етнічна ситуація в губерніях Правобережної України (1858–1897

1. Основні етнічні групи населення (кількісний склад)

Губернії Українці 
1858

Українці 
1867

Українці 
1897

Євреї 
1858

Євреї 
1867

Євреї 
1897

Поляки 
1858

Поляки 
1867

Поляки 
1897

Київська 1535714 1843220 2819145 225014 252167 430489 89153 54520 68791
Подільська 1263500 1574540 2442819 200100 240423 369906 223970 104346 69156
Волинська 1092734 1294403 2095579 184125 204256 394774 180694 108784 184161

Разом 3891948 4712163 7357543 609239 696846 1195169 493767 267650 322108
2. Інші етнічні групи населення (кількісний склад)

Губернії Росіяни 
1858

Росіяни 
1867

Росіяни 
1897

Німці 
1858

Німці 
/ чехи 
1867

Німці / 
чехи 
1897

Молдо-
вани 
1858

Молдо-
вани 1867

Молдо-
вани 
1897

Київська 7399 5790 215819 2356 1287/0 4767 0 0 0
Подільська 17431 8566 99818 1866 973/779 0 41613 11680 26764

Волинська 12214 3451 108683 5009
24485/ 171331/

0 0 0
6244 27670

Разом 37044 18195 424275 9231
26745/ 176095/

41613 11680 26764
7023 27670

3. Основні етнічні групи населення (питома вага %)

Губернії Українці 
1858

Українці 
1867

Українці 
1897

Євреї 
1858

Євреї 
1867

Євреї 
1897

Поляки 
1858

Поляки 
1867

Поляки 
1897

Київська 80,4 85,4 79,2 11,8 11,8 12,1 4,7 2,5 1,9
Подільська 71,8 80,9 80,9 11,4 12,4 12,3 12,7 5,4 2,3
Волинська 71,7 78,8 70,1 12,1 12,4 13,2 11,9 6,7 6,2

Разом 74,9 83,5 76,9 11,7 12,2 12,5 9,5 4,7 3,4
4. Інші етнічні групи населення (питома вага %)

Губернії Росіяни 
1858

Росіяни 
1867

Росіяни 
1897

Німці 
1858

Німці 
/ чехи 
1867

Німці 
/ чехи 
1897

Молдо-
вани 
1858

Молдо-
вани 1867

Молдо-
вани 
1897

Київська 0,6 0,3 6,1 0,1 0,1/0 0,1 0 0 0
Подільська 1,0 0,4 3,3 0,1 0,1/0,1 0 2,4 0,6 0,9
Волинська 0,8 0,2 3,6 0,4 1,5/0,4 5,7/0,9 0 0 0

Разом 0,7 0,3 4,4 0,2 0,5/0,1 1,9/0,3 0,8 0,2 0,3

Бойко Ю. Моделювання етнічної ситуації в правобережній Україні другої половини ХІХ століття
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Поділлі. У Волинській губернії німці-колоністи 
продовжували прибувати, але удвічі меншими 
темпами, ніж раніше. Саме тут до них приєднався 
ще один міграційний потік чеських переселенців. 
Частина німців осідала і на Київщині.

Загалом частка неукраїнського населення, 
відносно етнічних українців в краї, змінювалась 
наступним чином: 1858 р. – 30,6%, 1867 р. – 21,8%, 
1897 р. –29,5%, тобто, на початку і в кінці пері-
оду вона була майже однаковою. Скорочення її у 
другій половині 1860-х рр. слід пов’язувати перш 
за все з масовим відтоком польського населення 
з Правобережжя після поразки повстання 1863 р. 
та особливостями методики підрахунків кількості 
представників етнічних груп населення Правобе-
режжя А. Ф. Ріттіхом та П. П. Чубинським.

Перейдемо від кількісного до структурно-
динамічного аналізу ситуації в регіоні. Перший 
крок у цьому напрямку ми вже зробили через 
використання показника питомої ваги етносів для 
побудови динамічних рядів з перемінною порів-
няльною базою в опорних хронологічних точках 
вимірювань. Відтепер такий відносний показник 
стане головним для визначення характеру й дина-
міки еволюції етнічної структури населення Пра-
вобережжя, її просторово-часової організації.

Зрозуміло, що протягом значного часу питома 
вага окремих етнічних груп в регіоні не залишалась 

стабільною, коливалась не тільки завдяки пере-
мінам у їх чисельності, але й під впливом більш 
складних процесів взаємодії різних чинників, 
що не завжди мали лінійний характер (Табл. 1.3;  
1.4). Наприклад, питома вага українського 
населення помітно зросла між 1857 і 1867 рр. 
Надалі, у 1867 – 1897 рр., вона залишилась на 
тому ж рівні лише у Подільській губернії, тоді 
як на Київщині і Волині повернулась до значень 
1858 р. Частка етнічних євреїв була майже незмін-
ною протягом усього періоду на Київщині, між 
1858 – 1867 рр. на Волині і зросла за цей час на 
1% на Поділлі. В наступні 30 років у Подільській 
та Київській губерніях ситуація не змінювалась, 
лише на Волині питома вага єврейських громад 
збільшилась майже на 1%. Частка поляків між 
1858 – 1897 рр., як і чисельність їх етнічної групи, 
значно скоротилась, проте на Волині ситуація ста-
білізувалась після 1867 р. і залишалась такою до 
кінця періоду. Питома вага інших етнічних груп 
змінювалась переважно завдяки новим мігра-
ціям, звідки у 1897 р. частка росіян на Київщині 
становила вже 6,1%, на Волині 3,6%, на Поділлі 
3,3%, що не могло не позначитись на загальній 
етнічній картині Правобережжя Дніпра кінця ХІХ 
ст. Суттєве значення для Волині мало зростання 
питомої ваги німців-колоністів до 5,7% населення 
у 1897 р.. В Подільській губернії у 1858 р. 2,4% 
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Рис. 1. Середній річний приріст населення етнічних груп Правобережної України 
по губерніях (1858 – 1867, 1867 – 1897)
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мешканців складали етнічні молдовани, проте на 
кінець періоду цей показник скоротився до 0,9%.

Активність і спрямованість статистичної взає-
модії етносів у межах регіональної системи можна 
визначити, принаймні орієнтовно, обчисливши 
коефіцієнт кореляції Пірсона за їх питомою вагою 
по губерніях (Табл. 2). 

1858 рік. Група «українці» демонструє сильну 
від’ємну кореляцію з усіма іншими групами, крім 
«євреї». Група «євреї» має кореляцію, близьку 
до нейтральної з «українцями» та «поляками», 
значну позитивну з групою «німці» і таку ж, але 
від’ємну, з «росіянами». Група «поляки» тісно і 
позитивно корельована з «росіянами» та «нім-
цями», нейтральна до «євреїв» і має виразну 
від’ємну кореляцію з групою «українці». Група 
«росіяни» ніяк не пов’язана з «німцями», має 
тісну позитивну кореляцію з «поляками» і сильну 
від’ємну з групами «українці» та «євреї». Група 
«німці» нейтральна до «росіян», тісно і позитивно 
корельована з «євреями» та у меншій мірі з «поля-
ками», виразно і відʼємно з групою «українці».

1867 рік. Спостерігаються деякі зміни у харак-
тері та спрямованості взаємовпливів етнічних 
груп. Так, «українці» слабо і позитивно коре-
люють з «росіянами», маючи сильну від’ємну 
кореляцію з усіма іншими групами в регіоні. 
Група «євреї» виглядає нейтральною до «росіян», 
сильно і позитивно корельована з «поляками» та 
«німцями», а її кореляція з групою «українці» має 

сильний від’ємний характер. Група «поляки», як і 
раніше, значно і позитивно корельована з «євре-
ями» та «німцями», сильно і відʼємно з «укра-
їнцями», менш виразно, але відʼємно з «росі-
янами». Група «росіяни» нейтральна до групи 
«євреї», демонструє сильну від’ємну кореляцію 
з «німцями», слабку позитивну з «українцями» 
та слабку від’ємну з групою «поляки». Нарешті, 
група «німці» відчутно й позитивно корельована з 
групами «євреї» та «поляки», значно та відʼємно з 
«українцями» і «росіянами».

1897 рік. Статистична група «українці» коре-
лює з усіма іншими так само, як і на попередньому 
хронологічному зрізі. Групи «євреї», «поляки», 
«німці» демонструють сильну позитивну коре-
ляцію між собою та від’ємну щодо «українців» і 
«росіян». 

Загальний статистичний баланс питомої ваги 
головних етнічних груп Правобережної України 
між 1858 – 1897 рр. на рівні губерній вимальову-
ється наступним чином. З одного боку, це групи 
євреїв, поляків, німців, що демонструють сильну 
позитивну кореляцію між собою. З іншого – най-
більш чисельна група українців та швидко зроста-
юча росіян. Починаючи з 1867 р. у нашій вибірці 
вони вже позитивно корельовані одна з одною, 
активно і негативно реагують на любі статистичні 
зрушення в іншому етнічному середовищі.

Надалі перейдемо до поглибленого аналізу ста-
тистичної взаємодії етнічних груп населення на 

Таблиця 2
Кореляція етнічних груп населення Правобережної України за питомою вагою у губерніях 

(1858 - 1897)
Етнічні групи та роки 

спостережень Українці Євреї Поляки Росіяни Німці

1858
Українці 1,00 0,07 -0,99 -0,86 -0,51

Євреї 0,07 1,00 -0,17 -0,57 0,82
Поляки -0,99 -0,17 1,00 0,91 0,42
Росіяни -0,86 -0,57 0,91 1,00 0,00
Німці -0,51 0,82 0,42 0,00 1,00

1867
Українці 1,00 -0,95 -1,00 0,31 -0,74

Євреї -0,95 1,00 0,95 0,00 0,50
Поляки -1,00 0,95 1,00 -0,30 0,74
Росіяни 0,31 0,00 -0,30 1,00 -0,87
Німці -0,74 0,50 0,74 -0,87 1,00

1897
Українці 1,00 -0,95 -0,97 0,28 -0,99

Євреї -0,95 1,00 1,00 -0,56 0,98
Поляки -0,97 1,00 1,00 -0,49 1,00
Росіяни 0,28 -0,56 -0,49 1,00 -0,40
Німці -0,99 0,98 1,00 -0,40 1,00

Бойко Ю. Моделювання етнічної ситуації в правобережній Україні другої половини ХІХ століття
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Таблиця 3
Приріст питомої ваги етнічних груп населення уїздів губерній Правобережної України 

(1867 – 1897)

Губернії, уїзди

Приріст питомої ваги етнічних груп населення (%)

Ук
ра

їн
ці

Є
вр

еї

П
ол

як
и

Ін
ш

і

«Інші» групи окремо

 
Ро

сі
ян

и

Н
ім

ці
 

Ч
ех

и

М
ол

до
-

ва
ни

Київська разом: -6,2 0,3 -2,8 5,5 4,0 0,2 0 0
Київський -34,5 4,0 2,3 27,5 26,5 1,0 0 0

Бердичівський 6,4 -7,8 -2,2 3,6 3,6 0 0 0
Васильківський -0,3 -0,8 -1,2 2,2 2,3 0 0 0

Звенигородський -1,4 0,7 -1,0 1,3 1,3 0 0 0
Канівський 0 -0,6 -0,8 1,0 1,0 0 0 0

Липовецький -2,6 3,0 -1,1 1,1 1,1 0 0 0
Радомишльський -3,2 0,9 -1,8 4,1 2,2 1,9 0 0

Сквирський -2,9 3,8 -1,6 1,2 1,3 -0,1 0 0
Таращанський 0,2 -1,4 0,8 0,9 0,9 0 0 0

Уманський -1,6 0,6 -0,1 1,9 1,9 0 0 0
Черкаський -5,7 2,8 -0,7 3,6 3,6 0 0 0

Чигиринський -0,6 -0,4 -0,3 1,5 1,5 0 0 0
Подільська разом: 0 -0,1 -3,1 3,2 2,9 -0,1 0 0,5

Камʼянецьподільський 9,1 -3,2 -6,3 3,9 4,0 -0,1 0 0
Балтський -1,1 -3,4 -2,1 8,1 3,8 -0,1 0 4,6

Брацлавський 3,0 -3,4 -2,0 2,7 2,6 -0,1 0 0
Вінницький -3,7 1,6 -2,9 5,0 5,2 0 0 0
Гайсинський -3,2 3,0 -0,8 1,3 1,9 0 0 -0,2
Летичівський -0,2 1,2 -3,3 2,9 3,1 0 -0,1 0
Літинський 0,7 0,6 -2,9 2,5 2,6 -0,1 0 0

Могилівподільський 4,9 -2,9 -4,9 2,7 2,7 0 0 0
Новоушицький 2,6 0,4 -4,8 2,2 2,2 0 0 0
Ольгопільський -0,8 2,2 -0,5 -0,4 1,8 -0,2 0 -1,5
Проскурівський -2,2 0,8 0,4 0,9 2,9 0 0 0

Ямпільський -1,6 2,5 -2,2 1,3 1,4 -0,1 0 0
Волинська разом: -8,7 0,8 -0,5 8,3 3,3 3,3 0,4 0

Житомирський -12,5 1,3 -3,6 14,4 5,2 9,6 0 0
Володимирволинський -9,9 1,5 1,4 6,9 2,8 4,7 -0,5 0

Дубенський -12,9 -1,8 4,1 9,4 4,5 2,2 2,8 0
Заславський 0,1 -0,6 -0,7 1,3 1,8 0,5 0 0
Ковельський -12,9 5,9 2,6 4,7 3,8 0,9 0 0

Кременецький 1,6 -0,8 -4,0 3,3 3,4 0 0 0
Луцький -15,8 0,9 3,0 10,7 5,0 6,1 1,0 0

Новоградволинський -4,7 1,0 -6,8 11,1 2,1 8,9 0 0
Овруцький -3,2 1,6 -1,2 2,9 2,2 0,6 0 0
Острозький -4,2 -1,0 1,6 1,1 2,5 0,5 1,5 0
Рівненський -15,8 3,0 4,2 7,6 3,5 5,1 0,7 0

Старокостянтинівський -1,1 -0,7 -0,5 2,8 2,8 0 0 0
Правобережна Україна -4,6 0,3 -2,2 6,0 3,4 1,2 0,2 0,1

Дисперсія (без середніх) 7,8 2,6 2,6 5,2 4,2 2,5 - -

рівні більш дрібних адміністративних одиниць – 
уїздів (після 1831 р. синонімічний термін «повіт» 
у Західних губерніях офіційно вже не використо-
вувався), яких у Правобережному регіоні Укра-

їни нараховувалось 36, по 12 у кожній з трьох 
губерній. Це можливо здійснити лише для 1867 та 
1897 рр., оскільки за 1858 р. подібна інформація 
відсутня.
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Показники питомої ваги етнічних утворень по 
уїздах демонструють значне розмаїття. Викорис-
тання інтегрованого показника приросту пито-
мої ваги етносів дозволяє спростити форму їх 
представлення без втрати інформації та змістити 
акцент у бік виявлення динаміки процесу за визна-
чений період (Табл. 3). Ці дані покладено в основу 
багатовимірного статистичного кластерного ана-
лізу змін в етнічній структурі Правобережної 
України останньої третини ХІХ ст. (Рис. 2). Виді-
лено 5 кластерних груп уїздів за особливостями 
динаміки етнодемографічних процесів, чотири з 
яких об’єднані у дві макрогрупи, а одна виявилась 
значно відмінною від усіх інших (Табл. 4).

Макрогрупа А (групи 1 і 2). Найбільш пред-
ставницькою за розмірами та кількістю населення 
стала кластерна група 1, до якої увійшли 26 уїз-
дів переважно Київської, Подільської та частково 
Волинської губерній (Рис. 2; 3). Аналіз статистич-
них даних (Табл. 4) засвідчує, що протягом остан-
ньої третини ХІХ ст. незначне зменшення питомої 
ваги (але не кількості, див. Табл. 1.1) українців 
на більшій частині регіону відбувалось пере-
важно через відповідне зростання частки етнічної 
групи росіян або євреїв, нерідко обох разом. Дещо 
інакше розгортались події в двох уїздах кластер-
ної групи 2, Камʼянецькому на Поділлі та Берди-
чівському на Київщині, де спостерігається пози-

 

Дендрограма з використанням методу міжгрупових звʼязків 

 

 

 
Рис. 2. Кластерна класифікація уїздів губерній Правобережної України  

за змінами у питомій вазі етнічних груп населення (1867 – 1897)

Бойко Ю. Моделювання етнічної ситуації в правобережній Україні другої половини ХІХ століття
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Таблиця 4
Результати кластерної класифікації уїздів губерній Правобережної України  

за змінами у питомій вазі етнічних груп населення (1867 – 1897)

Групи, уїзди

Приріст питомої ваги етнічних груп населення (%)
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Макрогрупа А -0,4 0,0 -1,7 2,4 0,1 0,1 0,1
Група 1 -1,0 0,4 -1,5 2,3 0,1 0,1 0,1

Канівський 0 -0,6 -0,8 1,0 0 0 0
Чигиринський -0,6 -0,4 -0,3 1,5 0 0 0

Васильківський -0,3 -0,8 -1,2 2,3 0 0 0
Заславський 0,1 -0,6 -0,7 1,8 0,5 0 0

Староконстянтинівський -1,1 -0,7 -0,5 2,8 0 0 0
Таращанський 0,2 -1,4 0,8 0,9 0 0 0

Звенигородський -1,4 0,7 -1,0 1,3 0 0 0
Уманський -1,6 0,6 -0,1 1,9 0 0 0

Проскурівський -2,2 0,8 0,4 2,9 0 0 0
Ольгопільський -0,8 2,2 -0,5 1,8 -0,2 0 -1,5

Радомишльський -3,2 0,9 -1,8 2,2 1,9 0 0
Овруцький -3,2 1,6 -1,2 2,2 0,6 0 0

Липовецький -2,6 3,0 -1,1 1,1 0 0 0
Сквирський -2,9 3,8 -1,6 1,3 -0,1 0 0
Гайсинський -3,2 3,0 -0,8 1,9 0 0 -0,2
Ямпільський -1,6 2,5 -2,2 1,4 -0,1 0 0
Острозький -4,2 -1,0 1,6 2,5 0,5 1,5 0
Черкаський -5,7 2,8 -0,7 3,6 0 0 0
Вінницький -3,7 1,6 -2,9 5,2 0 0 0

Летичівський -0,2 1,2 -3,3 3,1 0 -0,1 0
Літинський 0,7 0,6 -2,9 2,6 -0,1 0 0

Новоушицький 2,6 0,4 -4,8 2,2 0 0 0
Кременецький 1,6 -0,8 -4,0 3,4 0 0 0
Брацлавський 3,0 -3,4 -2,0 2,6 -0,1 0 0

Могилівподільський 4,9 -2,9 -4,9 2,7 0 0 0
Балтський -1,1 -3,4 -2,1 3,8 -0,1 0 4,6

Група 2 7,8 -5,5 -4,3 3,8 -0,1 0 0
Бердичівський 6,4 -7,8 -2,2 3,6 0 0 0

Камʼянецьподільський 9,1 -3,2 -6,3 4,0 -0,1 0 0
Макрогрупа Б -12,1 1,7 0,7 3,8 5,4 0,6 0

Група 3 -13,5 1,9 3,1 3,9 3,8 0,8 0
Луцький -15,8 0,9 3,0 5,0 6,1 1,0 0

Рівненський -15,8 3,0 4,2 3,5 5,1 0,7 0
Дубенський -12,9 -1,8 4,1 4,5 2,2 2,8 0

Володимирволинський -9,9 1,5 1,4 2,8 4,7 -0,5 0
Ковельський -12,9 5,9 2,6 3,8 0,9 0 0

Група 4 -8,6 1,2 -5,2 3,7 9,3 0 0
Житомирський -12,5 1,3 -3,6 5,2 9,6 0 0

Новоградволинський -4,7 1,0 -6,8 2,1 8,9 0 0
Окрема група 5 -34,5 4,0 2,3 26,5 1,0 0 0

Київський -34,5 4,0 2,3 26,6 1,0 0 0
Правобережна Україна -4,6 0,3 -2,2 3,4 1,2 0,2 0,1
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тивний приріст питомої ваги етнічних українців 
за рахунок помітного скорочення частки євреїв та 
поляків у місцевому населенні. Щось подібне, але 
в менших розмірах, мало місце й у Могилівському 
та Брацлавському уїздах Подільської губернії, від-
несених до першої кластерної групи. Загалом, 28 
уїздів макрогрупи А, що охоплювали схід, південь 
та значну частину заходу Правобережжя, демон-
струють поступовий характер змін, котрі не руй-
нували вже існуючого балансу у співвідношенні 
основних етнічних груп, незважаючи на деякі 
структурні новації.

Макрогрупа Б (групи 3 і 4). Сім уїздів кластер-
ної групи 3 на Волині (Рис. 2; 3), демонструють 
іншу тенденцію розвитку і вирізняються значним 
скороченням питомої ваги українського населення 
(Табл. 4) через зростання частки етнічних груп 
німців та росіян, рідше євреїв і поляків. В уїздах 

Новоград-Волинському і Житомирському, клас-
терна група 4, приріст питомої ваги німецьких 
колоністів становив від 8,9% до 9,6% – найвищі 
показники в Правобережжі між 1867 – 1897 рр.

Окрема група 5. До неї віднесено лише один 
Київський уїзд (Рис. 2; 3), де етно-демографічна 
ситуація в останній третині ХІХ ст. змінилась най-
більш кардинально, оскільки лише тут питома вага 
українців скоротилась на 34,5%, а частка росіян 
зросла на 26,5% (Табл. 4). Причиною стало пере-
творення міста Київ на потужний економічний 
центр Правобережної України, що потребувало 
значної кількості кваліфікованих кадрів, яких тоді 
з об’єктивних причин бракувало у самому регі-
оні. Значну кількість росіян становили військові 
та чиновники середньої і вищої ланки. За перепи-
сом 1897 р. (Табл. 5), розраховано нами за (Киев-
ская губерния, 1904: 88 – 91), серед 247 723 киян 

Таблиця 5
Етно-демографічна ситуація в Київському уїзді Київської губернії 

за даними перепису населення 1897 р.

Територія 

Етнічні групи населення (питома вага %)

Ук
ра

їн
ці

Є
вр

еї

П
ол

як
и

 Р
ос

ія
ни

Н
ім

ці
 

Ін
ш

і

Ра
зо

м

Київ 55064
(22,2)

29937
(12,1)

18456
(7,5)

134283
(54,2)

4354
(1,8)

5450
(2,2)

247723
(100)

Київський уїзд без 
губернського центру

249136
(84,8)

29932
(10,2)

1877
(0,6)

9642
(3,3)

1460
(0,5)

3214
(0,6)

293760
(100)

Київський уїзд разом 304200
(56,2)

59869
(11,1)

20333
(3,4)

143925
(26,6)

5814
(1,1)

8664
(1,6)

541483
(100)

 
Рис. 3. Картограма динамічної моделі етнічного 

ландшафту Правобережної України (1867 – 1897)
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54,2% визнали рідною мовою (а саме так визна-
чалась етнічна приналежність під час перепису 
населення) російську, 22,2% українську, 12,1% 
єврейську, 7,5% польську, 1,8% німецьку. В уїзді 
без столичного міста (293 760 жителів) україн-
цями визнавали себе 84,8% мешканців, євреями 
10,2%, росіянами 3,3%, поляками 0,6%, німцями 
0,5%. Разом це становило 56,2% українців, 26,6% 
росіян, 11,1% євреїв, 3,4% поляків, 1,1% німців на 
весь Київський уїзд, в якому на початку 1897 р. 
проживали 541 483 особи.

Висновки. Таким чином, кількісний аналіз 
статистичної інформації з побудовою динамічних 
рядів дозволив показати неперервний поступаль-
ний процес зростання населення регіону в другій 

половині ХІХ ст., особливості його протікання 
для різних етнічних груп. Якісний аналіз даних 
виявив латентні тенденції у взаємовпливах етніч-
них груп, спрямованість цих відносин, динаміку 
їх змін у часі. Застосування комплексного показ-
ника приросту питомої ваги етнічних груп, роз-
рахованого для кожного з 36 уїздів Українського 
Правобережжя, дозволило перейти до побудови 
динамічної просторової моделі процесу етноде-
мографічних змін у регіоні між 1867 – 1897 рр. 
з використанням можливостей багатовимірного 
кластерного аналізу. Планіметричною імплемен-
тацією цієї моделі стала картограма етно-демо-
графічного ландшафту Правобережної України 
останньої третини ХІХ ст. (Рис. 3).
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ПОЛІТИКА ПАМ’ЯТІ ЩОДО СТАЛІНСЬКИХ РЕПРЕСІЙ 
НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ: ЗАГАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ 

ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІРИ (2005–2021)

У статті з’ясовують напрями і акценти політики пам’яті щодо сталінських репресій на західноукраїн-
ських землях, яка реалізовувалася загальдержавними та регіональними (місцевими) органами влади, інститу-
ціями у 2005 –2021 рр. Методологія дослідження спирається на принципи історизму, науковості, авторської 
об’єктивності, застосування історико-генетичного, історико-системного, джерелознавчих методів. Наукова 
новизна полягає в тому, що уперше здійснено аналіз загальнодержавного та регіонального (локального вимі-
рів) політики пам’яті щодо сталінських репресій на західноукраїнських землях, які відбувалися у 1939–1953 рр. 
У результаті дослідження встановлено, що політика пам’яті щодо сталінських репресій на західноукраїнських 
землях реалізовувалася загальдержавними та регіональними (місцевими) органами влади, інституціями, громад-
ськими організаціями у 2005 –2021 рр. дещо непослідовно і незлагоджено. На загальнодержавном урівні вона час-
то залежала від політичного моменту та наявності фінансових можливостей. Безумовно, значним здобутком 
у цій площині було утворення Українського інституту національної пам’яті (2006), діяльність якого зосеред-
жується, зокрема і на формуванні історичної пам’яті що сталінських репресії в західних областях України. На 
місцевому рівні зазначена політика здійснювалася більш послідовно й досягла значних успіхів, проявом чого ста-
ло утворення музеїв (музейно-меморіальних комплексів), побудова пам’ятників, пам’ятних знаків, встановлення 
меморіальних таблиць, проведення комеморативних практик. Вважаємо, що державним установ загальноукра-
їнського рівня спільно з місцевими органами влади у західних областях України, громадськими організаціями, 
активістами, істориками, краєзнавцями, слід напрацювати програму конструювання та реалізації політика 
пам’яті щодо сталінських репресій на західноукраїнських землях у 1939–1953 рр. 

Ключові слова: політка пам’яті, сталінські репресії, західноукраїнські землі, музейно-меморіальні комплекси, 
Український інститут національної пам’яті.
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THE POLICY OF MEMORY ON STALIN'S REPRESSION IN WESTERN 
UKRAINIAN LANDS: ALL-UKRAINIAN AND REGIONAL DIMENSIONS (2005–2021)

The article clarifies the directions and emphases of the policy of memory of Stalin's repressions in Western Ukraine, 
which was implemented by national and regional (local) authorities, institutions in 2005–2021. The research methodology 
is based on the principles of historicism, science, author's opinion. efficiency, application of biographical approach, 
historical-genetic, historical-systemic, source studies methods. The scientific novelty is that for the first time the analysis 
of national and regional (local dimensions) policy of memory against Stalin's repressions in the western Ukrainian 
lands, which took place in 1939–1953. in the western Ukrainian lands was implemented by national and regional (local) 
authorities, institutions, public organizations in 2005–2021. somewhat inconsistent and incoherent. At the national level, 
it often depended on the political moment and the availability of financial opportunities. Undoubtedly, a significant 
achievement in this area was the establishment of the Ukrainian Institute of National Memory (2006), whose activities 
focus, in particular, on the formation of historical memory of Stalin's repressions in the western regions of Ukraine. At the 
local level, this policy was implemented more consistently and achieved significant success, as evidenced by the formation 
of museums (museum-memorial complexes), construction of monuments, memorials, installation of memorial plaques, 
commemorative practices. We believe that state institutions of the all-Ukrainian level together with local authorities in 
the western regions of Ukraine, public organizations, activists, historians, local historians should develop a program of 
constructing and implementing a policy of memory of Stalin's repressions in Western Ukraine in 1939–1953.

Key words: politics of memory, Stalinist repressions, western Ukrainian lands, museum-memorial complexes, 
Ukrainian Institute of National Memory.

Постановка проблеми. На сучасному етапі 
розвитку української державності першочергової 
необхідності набуває потреба формування вива-
женої політики пам’яті української держави, яка 
б, з одного боку, згладжувала суперечності в істо-
ричній пам’яті населення, а з іншого – зміцнювала 
національно-державницьку ідею України, демон-
струвала консолідовану позицію політичної та 
інтелектуальної еліти щодо оцінок складних подій 
середини ХХ ст., зокрема періоду насильницької 
радянізації західних областей 1939–1953 рр. Цей 
період позначився застосуванням радянськими 
властями масових репресій щодо місцевого насе-
лення, передовсім з метою придушення широкого 
українського визвольного руху на західних зем-
лях України. Упродовж усіх років незалежності 
України формувалася (інколи доволі спонтанно) 

політика пам’яті щодо сталінських репресій на 
західноукраїнських землях, яка набула певної 
послідовності і спрямованості з приходом до 
влади Президента В. Ющенка. Власне здобутки і 
недоліки цієї політики потребують окремого нау-
кового аналізу.

Аналіз останніх досліджень. Реалізацію 
політики пам’яті державними органами України 
аналізували С. Асатуров, В. Бабка, В. Гриневич, 
О. Каліщук, Г. Касьянов, А. Киридон, А. Марти-
нов, В. Солдатенко, Л. Стрільчук, Л. Хахула та 
інші історики й політологи. Однак серед останніх 
праць у цій царині, які прямо стосуються нашого 
дослідження, є декілька монографій, виданих за 
редакцією В. Ільницького, М. Галіва, М. Литвина 
(Репресії, 2019; Політика памʼяті, 2021; Радянські 
репресії, 2022; Stalin’s repressions, 2022). Ціка-
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вою для нашого дослідження є стаття В. Середи 
та О. Мазурика (Середа, Мазурик, 2013), в якій 
окреслено загальнонаціональний та регіональ-
ний рівні політики пам’яті в Україні до 2013 р. 
Аналіз історіографії дає підстави стверджувати, 
що сучасна політика пам’яті щодо сталінських 
репресій на західноукраїнських землях потребує 
подальших досліджень.

Мета статті – проаналізувати політику пам’яті 
щодо сталінських репресій на західноукраїнських 
землях, яка реалізовувалася загальнодержавними 
та регіональними (місцевими) органами влади, 
інституціями у 2005 –2021 рр.

Виклад основного матеріалу. Першочерго-
вим об’єктом політики пам’яті, як відомо, є істо-
рична пам’ять певного суспільства. Історична 
пам’ять – здатність людської свідомості відтворю-
вати минуле. Певним чином вона формується сти-
хійно й є проявом колективної свідомості. Вод-
ночас історична пам’ять – резуль тат діяльності 
держави. Саме остання зазвичай створює меха-
нізми контролю історичної пам’яті та є інститу-
цією, що значною мірою впливає на неї. Політика 
держави в царині збереження істо ричної пам’яті 
є політикою пам’яті (Іванюк, Мохнатюк, 2019: 7).

У підготовленому співробітниками Україн-
ського інституту національної пам’яті термі-
нологічному словнику-довіднику подано такі 
визначення. Меморіальна політика – складова 
системної і послідовної державної політики в 
ділянці формування історичної та національної 
пам’яті. Політика пам’яті – дійсний простір тво-
рення нових політичних відносин на основі трак-
тування та репрезентації суспільного минулого; 
складна взаємодія ряду суб’єктів, націлена на під-
тримку або перегляд окремих елементів суспіль-
ної пам’яті; сукупність дій, покликаних до пого-
дження та взаємного прийняття різних інтересів у 
сфері інтерпретації минулого. Державна політика 
пам’яті – важлива складова політичної діяльності 
(гуманітарної політики) держави; сукупність 
унормованих у концептуальному й правовому 
відношеннях принципів, методів та конкретних 
державних і суспільно-політичних заходів з вико-
ристання (урахування) інформації про історичне 
минуле в процесах державного (національно-дер-
жавного) будівництва й соціокультурного відтво-
рення політичної нації (Бабка, 2018: 202).

Як відзначає А. Киридон, політика пам’яті: 1) 
стосується передусім інтерпретації минулого; 2) 
вибудовується з огляду на конкретні внутрішні 
та зовнішні чинники функціонування держави 
та характер політичної влади; 3) є важливою 
складовою державної гуманітарної стратегії; 4) 

характеризується актуалізацією та вибірковістю, 
акцентує увагу на одних подіях, героях, місцях, 
ігноруючи інші (Киридон, 2016: 129). На думку 
дослідниці, базовими принципами вибудови обра-
зів-спогадів при конструюванні політики пам’яті 
є травма / трагедія та тріумф. Травмуючий образ 
минулого концептуалізує політику пам’яті дер-
жави, водночас тріумф – героїзує її. Особливо 
жахливі сторінки минулого потрапляють в зону 
«змови мовчання» (колективна пам’ять намага-
ється не згадувати те, що травмувало її найболю-
чіше). Однак політика пам’яті актуалізує ці зони 
для того, щоб «Ніколи знову!». Посередництвом 
політики пам’яті відбувається трансляція історич-
ного досвіду, іноді гостро травматичного (Кири-
дон, 2016: 130).

Відомо, що простір історичної пам’яті консо-
лідує людей тільки у стабільних суспільствах зі 
сформованими ціннісними установками. У поля-
ризованих соціумах – це зона ризиків, які не завжди 
легко пояснити, а ще важче передбачити. Адже 
немає єдиної історичної пам’яті навіть в невелич-
ких соціумах (Миклащук, 2020: 164). Ситуація з 
історичною пам’яттю щодо сталінських репре-
сій в західних областях України ускладнюється 
тим, що об’єктами репресій часто ставали учас-
ники українського визвольного руху, вояки УПА, 
члени ОУН, їхні родичі тощо. А відтак історична 
пам’ять щодо радянських репресій тісно перепле-
тена з історичною пам’яттю щодо подій і учасни-
ків антирадянської боротьби на західних землях 
України у середині ХХ ст. 

З приводу українського визвольного руху 
середини ХХ ст. в незалежній Україні тривали 
«війни пам’яті». Дослідники С. Асатуров та 
Ю. Мартинов зазначають, що «війни пам’ятей» 
є різновидом конфліктів пам’ятей; зіткненням 
інтересів окремих груп спільноти чи спільнот на 
ґрунті різних інтерпретацій образів минулого. 
Здебільшого «війни пам’ятей» виникають у сус-
пільствах, які зазнали травматичного досвіду, 
конструюються насиллям і травмою, репрезенто-
ваними в минулому. Ускладнює ситуацію накла-
дання старих і нових індивідуальних та колектив-
них травм пам’яті. Внаслідок такого проникнення 
формується складна спільнота з високим імпера-
тивом обов’язку пам’ятати. «Якби минуле було 
тільки історією, воно б не боліло» (Асатуров, 
Мартинов, 2020: 59), – слушно зазначають учені.

Характеризуючи політику пам’яті загально-
державного рівня щодо сталінських репресій у 
західних областях України, відзначимо, що вона 
почала набувати виразних форм у роки президен-
ства В. Ющенка. Щоправда, як відзначив В. Бабка, 
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фактично кожен рік президентства В. Ющенка 
визначався своєю провідною тематикою політики 
пам’яті: 2005–2006 рр. – українсько-польське 
примирення; 2006 р. – створення Українського 
інституту національної пам’яті; 2007 р. – 65-річчя 
заснування УПА, посмертне присвоєння звання 
Героя України Р. Шухевичу, Музей радянської оку-
пації України; 2008 р. – 75-а річниця Голодомору; 
2009 р. – вшанування пам’яті гетьмана І. Мазепи 
та жертв Батуринської трагедії (Бабка, 2016: 108).

Якісно новим кроком державної меморіальної 
політики, що ознаменував її інституціоналізацію, 
стало утворення в 2006 р. Українського інституту 
національної пам’яті (УІНП), який був засно-
ваний за прикладом польського та словацького 
Інститутів національної пам’яті. Подібні уста-
нови існують також у Чехії, Румунії, Болгарії, 
країнах Балтії. Схожою рисою між новостворе-
ним українським та європейськими інститутами 
було акцентування уваги на вивченні радянського 
періоду. Однак, європейські аналоги мали наба-
гато ширший спектр завдань і засобів реалізації. 
Наприклад, польському інституту належать функ-
ції архіву, слідства, люстрації та публічної освіти 
(Бабка, 2016: 108). 

За постановою Кабміну «Про утворення Укра-
їнського інституту національної пам’яті» укра-
їнська установа отримала статус центрального 
органу виконавчої влади і мала виконувати такі 
функції: посилення уваги суспільства до власної 
історії, поширення об’єктивної інформації про неї 
в Україні та світі; реалізація державної політики 
та координація діяльності у сфері відновлення та 
збереження національної пам’яті Українського 
народу; забезпечення всебічного вивчення ета-
пів боротьби за відновлення державності Укра-
їни у XX столітті, історичного минулого Україн-
ського народу, в тому числі усіх форм репресій; 
здійснення комплексу заходів з увічнення пам’яті 
жертв голодоморів та політичних репресій, учас-
ників національно-визвольної боротьби (Бабка, 
2016: 108–109).

Однак діяльність УІНП у перші роки свого 
існування сфокусувалася на вивченні переважно 
трьох основних сюжетів: Голодомору, масових 
репресій та діяльності ОУН і УПА. Ці символи, 
на думку В. Бабки, виступали альтернативою 
російським спробам реабілітації Сталіна та від-
новлення міфології німецько-радянської війни 
(Бабка, 2016: 109). Вивчення і увічнення пам’яті 
щодо масових репресій здійснювалася УІНП пере-
важно навколо ключових подій і місць пам’яті: 
перші пов’язувалися з Великим терором 1937 – 
1938 рр., до переліку других увійшов насамперед 

Національний історико-меморіальний заповідник 
«Биківнянські могили».

Услід за С. Асатуровим та А. Мартиновим 
відзначимо, що місця пам’яті – це місця, в яких 
суспільство добровільно збирає ті спогади, які 
для нього є важливою і невід’ємною частиною 
свого індивідуального вигляду. Місця пам’яті 
постають у трьох вимірах – матеріальному, сим-
волічному, функціональному. Об’єкт стає «місцем 
пам’яті», коли уникає забуття, коли він викликає 
емоції певної спільноти. Відбувається повернення 
пам’яті під контроль істориків, коли минуле стає 
непередбачуваним і занадто залежним від імпера-
тивів сьогодення (Асатуров, Мартинов, 2020: 62).

Відзначимо, що у перші роки діяльності УІНП 
запропонував Кабінету Міністрів Закону «Про 
український визвольний рух», планував розро-
бити закон про визнання комуністичного і нацист-
ського геноцидів щодо українського народу 
(Бабка, 2016: 110). Важливим інструментом інсти-
туціоналізації національної пам’яті став Музей 
радянської окупації України (2007), започаткова-
ний ще 2001 р. київською міською організацією 
Товариства Меморіал імені В. Стуса. Зауважимо, 
що музеї з аналогічними назвами раніше були від-
криті в країнах Балтії та в Грузії (Бабка, 2016: 112).

Дослідник В. Бабка, навів перелік подій-симво-
лів, що були представлені в період президентства 
В. Ющенка як частина національного мартиро-
лога, серед них відзначив і насильницьку радяні-
зацію Західної України (Бабка, 2016: 119). Безсум-
нівним здобутком у реалізації політики пам’яті 
державними органами влади стало утворення 
Національного музею-меморіалу жертв окупа-
ційних режимів «Тюрма на Лонцького» у Львові 
(2009). Історикиня О. Каліщук наголосила на 
задекларованій візії музею як унікального місця 
пам’яті «всеєвропейського значення, що показує 
взаємозв’язок між трагедією Західної України та 
решти території України в період репресивної 
діяльності окупаційних режимів, зв’язок з траге-
діями інших народів та країн, що потрапили під 
тоталітарні режими» (Репресії, 2019: 231).

У 2010–2014 рр. органи державної влади най-
вищого рівня не проводили заходів, спрямова-
них на конструювання пам’яті щодо сталінських 
репресій на західних землях України. Цю функ-
цію виконували органи місцевого самовряду-
вання та громадські організації. Після Революції 
Гідності процеси загальнодержавного масштабу 
знову актуалізувалися. УІНП у 2016 р. напрацю-
вав проект Закону України «Про внесення змін 
до Закону України «Про реабілітацію жертв полі-
тичних репресій на Україні» (нова редакція). На 
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виконання Закону України «Про засудження кому-
ністичного та націонал-соціалістичного (нацист-
ського) тоталітарних режимів в Україні та забо-
рону пропаганди їхньої символіки» УІНП у січні 
2016 р. направив до Верховної Ради рекомендації 
щодо перейменування населених пунктів та райо-
нів України. Рішенням Уряду наприкінці 2016 р. 
року створено Галузевий державний архів Україн-
ського інституту національної пам’яті (Звіт УІНП, 
2016). У 2017 р. УІНП спільно із народними депу-
татами України розробив проект Закону України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо удосконалення процедури реабіліта-
ції жертв репресій комуністичного тоталітарного 
режиму 1917–1991 років» з метою вдосконалення 
процедури реабілітації та відновлення історичної 
справедливості щодо осіб, репресованих злочин-
ним комуністичним тоталітарним режимом (закон 
було прийнято у березні 2018 р.). До річниці масо-
вої депортації населення Західної України «Опе-
рація Запад» УІНР виготовив і поширив тема-
тичну інфографіку (Звіт УІНП, 2017). У березні 
2021 р., до 75-ї річниці Львівського псевдособору 
1946 року, УІНП розмістив на Контрактовій площі 
Києва інформаційно-просвітницькі стенди про 
спробу радянської влади ліквідувати Українську 
греко-католицьку церкву, репресії проти її духо-
венства і вірних, а також протистояння насиллю 
влади та особливості виживання в умовах під-
пілля. Вулична виставка була створена на основі 
матеріалів Інституту історії церкви Українського 
Католицького Університету та представила спо-
мини очевидців й активних учасників підпілля, 
зібрані упродовж 1992–2020 років, документи 
державних архівів, фотографії з приватних збірок 
(Звіт УІНП, 2021).

Важливо, що УІНП активно проводить пошу-
кові роботи останків жертв сталінських репресій в 
західних областях України. Так, у вересні 2020 р. 
такі роботи проведені біля м. Костопіль Рівнен-
ської області, в результаті яких виявлене масове 
місце поховання воїнів УПА та жертв політичних 
репресій (Звіт УІНП, 2020). Наступного року здій-
снено ексгумацію цих 25 останків жертв політич-
них репресій і проведено їх перепоховання (Звіт 
УІНП, 2021). 

Ведучи мову про регіональний (місцевий) 
рівень політики пам’яті щодо сталінських репре-
сій на західних теренах України, підтвердимо 
слушне зауваження В. Середи та О. Мазурика: 
історична політика не може бути нав’язана прямо 
чи виключно державною владою. Центральний 
уряд пропонує певні ініціативи, а місцеві громади 
мають свободу їх відхилити. І навпаки, місцеві 

спільноти часто висувають пропозиції стосовно 
того, що саме слід відзначати, і їх пропозиції 
можуть включати до державних чи міських планів 
розвитку (Середа, Мазурик, 2013: 103).

Значно більш активною у сфері конструювання 
та реалізації політики пам’яті щодо жертв сталін-
ських репресій були місцеві органи самовряду-
вання та громадські організації в західних облас-
тях України. Пам’ятники, меморіальні таблиці, 
щорічні заходи, присвячені пам’яті жертвам ста-
лінського режиму у західній Україні, особливо 
1941 р., були ініційовані, встановлені і прове-
дені саме завдяки місцевим адміністративним та 
громадським ресурсам. Важливе значення набув 
«музейний рух», поштовхом до якого послужило 
утворення вже згаданого Національного музею-
меморіалу жертв окупаційних режимів «Тюрма 
на Лонцького» у Львові. 

Для прикладу, ще у 2005 р. в Стрию території 
колишньої тюрми утворено меморіальний комп-
лекс «Борцям за волю України». За австрійської 
та польської влади тут тримали в ув’язненні пред-
ставників різних національностей, а часи комуніс-
тичної окупації позначені вбивством тисяч україн-
ських патріотів (Мандрик, 2005). У 2012–2013 рр. 
у Дрогобичі відкрили меморіальний комплекс 
жертв комуністичного тоталітарного режиму 
1939–1941 рр. та наступних років – меморіальний 
музейний комплекс «Тюрма на Стрийській», який 
є частиною музею «Дрогобиччина» (Політика 
пам’яті, 2021: 410–412; Галів, Бойчук, Михаць, 
2021: 347–348). Ще одним із музеїв цього типу 
є меморіальний музей національно-визвольного 
руху «Калуська в’язниця», створений 2013 р. з 
ініціативи місцевої організації товариства «Мемо-
ріал». В’язничні камери колишньої калуської 
тюрми НКВС-КДБ розміщувалися у підвалі 
Центру науково-технічної творчості учнівської 
молоді, де 1946–1950 рр. базувався гарнізон, а 
саме приміщення використовували як тюрму до 
1956 р. На відміну від багатьох подібних місць у 
Західній Україні тут комуністи сліди своїх злочи-
нів не замітали. У 2013 р. Калуська міська рада 
ухвалила рішення про створення музею у струк-
турі Музейно-виставкого центру. 2015 р. розпо-
чали ремонтні роботи у в’язничному корпусі, а 
наприкінці того ж року він був відкритий для від-
відувачів. 2017 р. приміщення колишнього центру 
науково-технічної творчістю повністю передали 
під меморіальний музей «Калуська в’язниця» 
(Репресії, 2019: 242).

У Дем’яновому Лазі біля Івано-Франківська ще 
з початку 1990-х рр. почали робити кроки щодо 
заснування меморіального комплексу, який уро-
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чисто відкрили лише у жовтні 2009 р. Як заува-
жила О. Каліщук, і музей-меморіал окупаційних 
режимів «Тюрма на Лонцького» у Львові, і Мемо-
ріальний комплекс «Дем’янів Лаз» в Івано-Фран-
ківську отримали статус національних, чим під-
креслена їхня визначальна роль у конструюванні 
новочасної політики пам’яті (Репресії, 2019: 246, 
250). З 2010 р. у смт. Щирець (Пустомитівський 
р-н Львівської обл.) заснували Музей пам’яті 
жертв сталінських репресій, який 2012 р. отримав 
статус музейно-меморіального комплексу. Існує й 
проект меморіального комлексу «Біль Саліни» на 
теренах Старосамбірщини на Львівщині (на місці 
знищення працівниками НКВД приблизно 3600 
людей) (Репресії, 2019: 251, 253).

Пам’ять про жертви сталінських репресій, 
зокрема злочини НКВД влітку 1941 р., приду-
шення українського визвольного руху, депортацій 
ні акції (зокрема, операція «Захід» у 1947 р.) стала 
невід’ємною частиною історичної пам’яті насе-
лення західної України. О. Каліщук вважає, що її 
повернення наклалося на декілька важливих сус-
пільних процесів. По-перше, розрахунку із тота-
літарним та колоніальним минулим, яке неминуче 
потребує усвідомлення розмірів тих втрат, яких 
завдав українському суспільству комуністичний 
режим. По-друге, процесів націє- та державотво-
рення, які неможливі без відповідної історичної 
парадигми. По-третє, повернення та відновлення 
загальнолюдських та загальнохристиянських 
цінностей, адже пам’ятання про своїх предків, 
належне поховання тлінних останків невинних 
жертв є обов’язком перед минулими і прийдеш-
німи поколіннями. Не випадково на значній час-
тині місць пам’яті сталінських репресій присутні 
християнські символи (хрест, янголи) (Репресії, 
2019: 263).

Проведений нами аналіз конструювання місце-
вими органами влади та громадськістю політики 
пам’яті щодо сталінських репресій в західних 
областях України уприявнює важливу і не зовсім 

позитивну тенденцію. Ідеться про не завжди дозо-
ване адаптування шокуючих фактів до особливос-
тей певної аудиторії, зважаючи на що, як заува-
жила А. Киридон, виникає реальна небезпека 
«перенесення провин» з одного суб’єкта на інший 
і виникнення на цій основі відчуттів національної 
ущемленості, «комплексу жертви», запрограмо-
ваності на поразку (Киридон, 2016: 127). Саме у 
цьому напрямі особливо необхідні зусилля і реко-
мендації з боку Українського інституту національ-
ної пам’яті. Вважаємо, що вони повинні містити, 
зокрема, пораду представляти у музейно-меморі-
альних комплексах історії людей, які пережили 
репресії, брали участь у визвольній боротьбі. Важ-
ливо у таких місцях пам’яті формувати пам’ять 
про боротьбу, відстоювання загальнолюдських 
цінностей людьми, які переслідувалися радян-
ською репресивно-каральною машиною. 

Висновки. Підсумовуючи, зазначимо, що полі-
тика пам’яті щодо сталінських репресій на захід-
ноукраїнських землях реалізовувалася загаль-
нодержавними та регіональними (місцевими) 
органами влади, інституціями, громадськими 
організаціями у 2005 –2021 рр. дещо непослідовно 
і незлагоджено. На загальнодержавному рівні 
вона часто залежала від політичного моменту 
та наявності фінансових можливостей. На міс-
цевому рівні зазначена політика здійснювалася 
більш послідовно й досягла значних успіхів, 
проявом чого стало утворення музеїв (музейно-
меморіальних комплексів), побудова пам’ятників, 
пам’ятних знаків, встановлення меморіальних 
таблиць, проведення регулярних комеморатив-
них практик. Вважаємо, що державним установам 
загальноукраїнського рівня спільно з місцевими 
органами влади у західних областях України, гро-
мадськими організаціями, активістами, істори-
ками, краєзнавцями слід напрацювати програму 
конструювання та реалізації політики пам’яті 
щодо сталінських репресій на західноукраїнських 
землях у 1939–1953 рр. 
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ГЕНЕЗА НАУКОВИХ КОЛЕКЦІЙ ТА МУЗЕЙНИХ ЛАНДШАФТІВ 
ІМПЕРСЬКИХ МІСТ НА ЗЛАМІ XIX – XX СТОЛІТЬ

У дослідженні здійснено спробу представлення багатоперспективного погляду на музейні ландшафти, що 
визначали взаємодію між колекційними й дослідницькими практиками імперських міст Австро-Угорщини та 
Німеччини на прикладі Відня, Берліна, Львова та Кракова наприкінці XIX – початку XX століть. Зважаючи на 
відносну географічну та мовну близькість, у цих містах спостерігалися паралельні процеси в розвитку наукових 
досліджень і виставкових практик. Ознакою тогочасного культурно-політичного ландшафту був розвиток музеїв 
етнології, промисловості та прикладного мистецтва, які прийшли на зміну традиційним регіональним історичним 
музеям. Наукові колекції в цих музеях були втіленням інтелектуальних ідей доби промислової революції й техніч-
них відкриттів. Модернізація передбачала реформування структури знань і запровадження нових наук, передусім, 
етнології, антропології, історії мистецтва, архітектури та дизайну. У провідних імперських центрах були побудо-
вані грандіозні на той час будівлі для розміщення етнографічних, промислових та мистецьких музейних колекцій. 
Доступність кожної колекції надає інформацію про їхню роль і функції в міському житті. Наукова цінність і при-
вабливість музеїв імперських міст визначалася предметами, підходами до їх експонування, відображаючи світо-
гляд їх кураторів. Колекційна й дослідницька діяльність професійних товариств, що виникають в цей час, була 
тісно пов’язана з діяльністю музеїв, забезпечуючи надходження експонатів із експедицій та виставок. Наукові 
інтереси завдяки обмінам різного рівня, що відбувалися під час виставок, привели до ширшого розповсюдження 
музейних предметів і практик на національному й міжнародному рівнях. Порівняння різних моделей імперських 
музеїв дає можливість досліджувати їх зв'язок із соціальними і політичними процесами. Музеї сприяли розвитку 
національної самосвідомості в умовах конституційної монархії та впливу ліберальних ідей. 

Ключові слова: промисловий музей, виставка, музейна колекція, наукові дослідження.
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THE GENESIS OF SCIENTIFIC COLLECTIONS AND MUSEUM LANDSCAPES 
IN IMPERIAL CITIES AT THE TURN OF THE XIX-XX CENTURIES

The study attempts to present a multi-perspective view of museum landscapes, which determined the interaction 
between collection and research practices of different imperial cities of Austria-Hungary and Germany - Vienna, Berlin, 
Lviv, and Krakow, in the late XIX - early XX centuries. Due to the relative geographical and linguistic proximity, parallel 
processes in developing research and exhibition practices can be noticed in these cities. The development of industrial 
and applied art museums was a sign of the cultural and political landscape of that time. Scientific and technical inventions 
directly impacted the development of museums in cities. Their origin was connected with the liberal social and economic 
ideals of the leading strata of society. In the top imperial centers, notable buildings were built at that time to display 
ethnographic, industrial, and applied art museum collections. The museums' scientific collections embody the Industrial 
Revolution's philosophical ideas and technical discoveries. Museums reforming the knowledge structure and introducing 
new sciences were to become a tool of modernization. The scientific value and attractiveness of museums of applied arts 
and industry in imperial cities were determined by objects and approaches to their exibition, reflecting the worldview 
of their curators. The museum collections were financed by the state, as well as by private patrons. The collection and 
research activities of the professional networks and societies were closely linked to the museum activities. Thanks to the 
exchanges of different levels that took place during the exhibitions, scientific interests led to the broader dissemination of 
museum objects and practices at the national and international levels. Comparing different models of museums in Viena, 
Berlin, Lviv, and Krakov makes it possible to explore their relationship with social and political processes. Museums 
contributed to the development of national identity in a constitutional monarchy and the influence of liberal ideas.
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Постановка проблеми. В імперії Габсбургів 
існувала традиція проведення промислових виста-
вок з кінця XVIII ст. Перша виставка відбулася у 
Празі в 1791 році. Постійна експозиція у вигляді 
кабінету промислових виробів містилася у Віден-
ській політехніці. Незважаючи на те, що ідея ство-
рення музеїв була запозичена у Великій Британії, 
вона віднайшла своє широке втілення наприкінці 
XIX століття в Австро-Угорщині та Німеччині, де 
виникло найбільше на той час музеїв у світі. Це 
були інституції експертного знання, що створю-
валися дослідниками для інформування світської 
публіки про предмети в колекціях (Berkowitz, 
Lightman, 2017). Їх виникнення було пов’язано 
частково зі змінами у політичних ландшафтах 
обох імперій, але також відображало особливості 
центральноєвропейської культури, що полягали 
у зближенні естетичних ідеалів та промислового 
розвитку в суспільному дискурсі. 

Аналіз досліджень. Зародження у 90-х рр.  
XX століття музейних студій було спричинено іде-
ями структуралізму, постструктуралізму і постко-
лоніалізму (Alberti, 2005). Музеї стали розглядатися 
як політичні інструменти, засоби для створення 
смислу та нав’язування певних моделей пове-
дінки своїм відвідувачам. Застосовуючи ці підходи, 
дослідники розглядали музеї як місця виробництва 
і споживання знань, складні структури, що включа-
ють низку елементів: люди, об’єкти, ідеї та практики 
(Gosden et al. 2007; Penaloza-Patzak, 2020).

Впродовж останніх десятиліть науковий 
інтерес був особливо плідним у дослідженнях, що 
стосувалися природничих наук і ролі предметів у 
природничих музеях (Penaloza-Patzak, 2020). Аль-
берті стверджує, що музеї досягли свого апогею у 
статусі місця виробництва та споживання природ-
ничих знань у період з 1850-х до 1930 рр. Розши-
рення музеїв стимулювалося збільшенням числа 
відвідувачів, і відповідно збільшенням кількості 
виставок і ярмарків (Alberti, 2005). Морус зазна-
чає, що покази робили науку та її результати види-
мими, приваблювали й дивували публіку, були 
невід'ємною частиною бізнесу з перетворення 
науки та її винаходів у реальність для їх аудито-
рій (Morus, 1996). Тогочасні наукові відкриття у 
галузі фізики й хімії лише зрідка були представ-
лені в природничих музеях. Аби залучити широку 
аудиторію вони насамперед демонструвалися під 
час виставок. 

У сучасних наукових дослідженнях об’єктом 
уваги стало вивчення наукових музеїв та наукових 
виставок, вчених і кураторів, а також ролі музеїв 
у формуванні національної та регіональної іден-
тичності та прагненні до міжнародного визнання. 

У цьому контексті варто відзначити дослідження 
M. Rampley (Rampley at al., 2020) а також праці 
польських дослідників про роль музеїв Галичини 
у формуванні польської ідентичності краю (Bujak, 
1975; Hapanowicz, 2016). 

Автори фундаментальної праці Science in the 
Metropolis провели порівняльний аналіз антропо-
логічних й етнологічних музейних колекцій Відня 
і Берліна, що реалізували багато ідей неординар-
них виставок у постійній формі (Ash, 2020). Кол-
стедт аргументує, яким чином музеї сприяли роз-
витку американської науки та наукової освіти у 
приватних коледжах та університетах, демонстру-
ючи зв’язок що виникає у XIX столітті між фінан-
сованими державою дослідженнями та академіч-
ними дисциплінами, польовими дослідниками та 
музейними фахівцями (Kohlstedt, 1988). Ці праці 
допомагають розширити історіографію проблема-
тики дослідження, а також обгрунтувати зв'язок 
наукового розвитку і формування виставкової 
культури у промислових музеях. Генезі музей-
ної справи в Галичині присвячені також наукові 
розвідки українських дослідників Г. Скрипник, 
Л. Сліпчишин, М. Прокоповича, А. Надопти, 
Л. Федорової, М. Голубця, Ю. Гошко. Незважаючи 
на появу у зарубіжній історіографії нових праць, 
присвячених проблематиці дослідження, в україн-
ській науці взаємозв’язок наукових і політичних 
чинників у діяльності музеїв на зламі XIX–XX ст. 
недостатньо висвітлена. 

Мета статті – представити багатоперспектив-
ний погляд на музейні осередки і наукові мережі 
різних імперських міст – Відня, Берліна, Львова 
та Кракова, що охоплювали колекції, вчених, уста-
нови та ідеї, з’ясовуючи їх роль в національних і 
міжнародному ландшафтах.

Виклад основного матеріалу. Музеї, при-
ймаючи рішення щодо того, що збирати, були 
частиною суспільного життя та культурної полі-
тики. Революційні події 1848 року ознаменували 
перетворення старої абсолютистської монархії 
Габсбургів у конституційну. Незважаючи на те, 
що музей у Відні був інструментом національної 
політики, громадське і культурне життя Австро-
Угорщини регламентувалося конституцією, відпо-
відно до якої після 1867 року не лише Угорщина 
отримала самоврядування, але й інші коронні краї 
отримали автономію. Імператор Франц-Йосиф 
відмовився від традиційного контролю над мис-
тецьким життям з боку двору і дозволив поши-
рення музеїв, галерей та навчальних закладів в 
усій імперії. Зняття попередніх обмежень на рух 
між Австрією та Німеччиною також забезпечило 
свободу пересування митців і науковців.
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Після австро-пруської війни 1866 року, яка 
завершила боротьбу за керівну роль у Центральній 
Європі між Австрією і Прусією, столиця монархії 
Габсбургів Відень почав поступатися своїм ста-
тусом Берліну – столиці Пруської імперії. У цих 
містах, зважаючи на їх відносну географічну та 
мовну близькість, наприкінці XIX століття відбу-
валися паралельні процеси у розвитку наукових 
досліджень і виставкових практик. Зокрема, це 
виявилося у зростанні інтересу до Америки, що 
було зумовлено етнографічними експедиціями 
Джеймса Кука та Александра фон Гумбольдта з 
Нового світу. Вони викликали потужний інтерес 
європейців до культури індіанських племен. 
Смітсонівський інститут представив об’єкти з 
північно-західного узбережжя Канади на Століт-
ній виставці у Філадельфії у 1876 року (Penaloza-
Patzak, 2020).

Процеси, за допомогою яких це відбувається, 
за своєю суттю вбудовані в місто, в якому знахо-
диться колекція, його ресурси, потреби, соціаль-
ний і політичний ландшафт. Метрополія в цьому 
сенсі є вихідною одиницею аналізу та структу-
рою, яка інформує про форму та розвиток науко-
вої діяльності, що в ній відбувається. Музеї та їхні 
колекції є вузлами діяльності в цих макрострук-
турах та існують у взаємних та динамічних від-
носинах із метрополіями, в яких вони перебували 
(Penaloza-Patzak, 2020). 

Віденський природничий музей було створено 
у 1876 році. Етнографічна колекція королівського 
кабінету курйозів стала предметом спеціального 
етнографічного відділу в Берліні у 1875 році. 
У 1886 році цю колекцію було перенесено до 
спеціальної будівлі – Королівського етнологіч-
ного музею, який став майданчиком та засобом 
популяризації теоретичних підходів і практичних 
методів антропології. У 1883 року королівський 
етнографічне відділення Берліна, що розміщу-
вався у новому музеї, придбало для новостворе-
ного музею одну з найбільших у світі колекцій 
північно-західного узбережжя Тихого океану 
(Penaloza-Patzak, 2020). 

У доповіді американського антрополога Джор-
джа Дорсі, який відвідав ці музеї у 1887 році, 
уклавши їх детальний опис. Вчений охарактеризу-
вав віденську колекцію як найкращий приклад вста-
новлення зразків у Центральній Європі. Натомість, 
на його думку, берлінська колекція, незважаючи 
на її вичерпність і продуманість, була хаотичною. 
Обидві колекції були виставлені у великих скля-
них вітринах із залізною рамкою, в яких предмети 
були впорядковані за географічним походженням. 
На той час загальною практикою у німецькомов-

них країнах було запровадження географічного, а 
не типологічного підходу до етнографічної експо-
зицї. Проте вона ще не віднайшла свого розповсю-
дження у світі (Penaloza-Patzak, 2020).

Важливу роль у розвитку музеїв відігравали 
інтелектуальний потенціал та наукові досягнення 
їх фундаторів та кураторів. Франц Хегер, дирек-
тор Віденського музею, вивчав геологію, мінера-
логію, палеонтологію, геодезію та сходознавство, 
перш ніж отримати посаду куратора у Віден-
ському природничому музеї у 1882 році Загально-
визнаним був науковий авторитет Адольфа Басті-
ана, директора Берлінського музею, котрий одним 
з перших закінчив курс етнології. Він керував 
берлінським музеєм за допомогою кількох постій-
них помічників, одного консерватора та тимча-
сових наукових працівників. Вхід до обох музеїв 
загалом був безкоштовним, за винятком вівторків 
у Відні. Проте Берлінський музей був відкритий 6 
днів на тиждень, включаючи 12 годин по суботах 
і неділях, тоді як віденська колекція була відкрита 
лише 4 дні на тиждень і загалом 9 годин у вихідні 
(Penaloza-Patzak, 2020). 

Музейні колекції фінансувалися державним 
коштом, а також приватними меценатами. За меж-
ами музейних залів антропологія в кожному місті 
була структурована та організована в професійні 
товариства, що складалися з фахівців та ентузі-
астів. У 1881 році Бастіан організував Етнологіч-
ний комітет допомоги розширенню етнологічних 
колекцій, що включав приватних меценатів, які 
фінансували етнографічні експедиції, матеріали 
яких надходили до колекції найбільших музеїв. 
У 1869 р. виникло Берлінське товариство антро-
пології, етнології та передісторії, а у 1870 р. було 
засноване Віденське антропологічне товариство 
(Penaloza-Patzak, 2018). Берлінське товариство 
допомогло встановити і підтримувати розвиток 
антропології в Берліні, забезпечуючи міжнародний 
підхід до членства і до досліджень. Колекційна та 
дослідницька діяльність Берлінського музею та 
товариства були тісно взаємопов’язані й виходили 
за межі колоніальних інтересів Німеччини. 

Віденське антропологічне товариство було 
засноване бароном Фердинандом Леопольдом 
фон Андріан-Вербургом, геологом, який здійснив 
низку подорожей по східних регіонах імперії Габ-
сбургів (Ranzmaier, 2011). У 1877 році товариство, 
яке спочатку створило власну етнографічну колек-
цію, передало свої фонди Віденському природ-
ничому музею, і з цього часу до 1893 року вони 
працювали у тісній співпраці, а члени товариства 
неодноразово дарували музею знахідки експеди-
цій. Така організація добре послужила справі зба-

Вербицька П. Генеза наукових колекцій та музейних ландшафтів імперських міст на зламі XIX – XX століть
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гачення етнографічної колекції, оскільки музею не 
вистачало фінансових ресурсів, щоб самостійно 
здійснити значні придбання. У перші десятиліття 
ХІХ століття австрійська корона фінансувала 
Бразильську експедицію та експедицію Новара, в 
результаті яких було створено одну із найбільших 
колекцій етнографічного відділу. 

Однак після встановлення дуалістичної 
Австро-Угорської монархії в 1867 році пріори-
тети досліджень почали змінюватися, і до кінця 
століття дослідження членів Віденського антро-
пологічного товариства стосувалися багатонаціо-
нального населення Габсбурзької імперії. Одним 
із помітних виразів цієї тенденції була публікація 
у 1886-1902 фундаментальної 24-томної енцикло-
педії Kronprinzenwerk, що містила всебічний ана-
ліз земель і населення монархії (Penaloza-Patzak, 
2020). Наукова цінність і привабливість колекцій 
столичних міст метрополій підтверджується не 
лише експонатами, з яких вони складалися, але й 
їх значеннями, методами їх обробки та організації, 
що відображали світогляд і підхід кожного кура-
тора до інтерпретації результатів наукових дослі-
джень. Відтак етнографічні колекції в цих музеях 
були втіленням наукових інтересів. Завдяки обмі-
нам різного рівня, що відбувалися під час виста-
вок, відбувалося не лише збагачення музейних 
експозицій, але й інтеграція наукових досліджень 
і музейних практик.

Ознакою тогочасного культурно-політичного 
ландшафту був розвиток в імперських містах 
музеїв прикладного мистецтва та промисловості. 
У 1864 році у Відні було урочисто відкрито для 
публіки музей мистецтва та промисловості, роз-
ташований у колишньому тенісному корті Хоф-
бургу, імператорському палаці у Відні. Він був 
першим у Європі новим типом закладу і виріз-
нявся тим, що основу його колекцій становили 
твори прикладного мистецтва. Музей був створе-
ний для вирішення низки глибоких соціальних, 
політичних і культурних змін, які відбувалися 
в Австро-Угорщині. Серед них: криза політич-
ної легітимності Габсбурзької імперії в середині 
ХІХ століття після втрати більшості її італійських 
територій, а також ролі у Центральній Європі; 
занепокоєння щодо відносної економічної відста-
лості; занепад традиційних структур кустарного 
виробництва, поява масового виробництва і масо-
вого споживання; зростання глобальної вільної 
торгівлі; утвердження місцевих культур на корон-
них землях імперії (Rampley et al., 2020). 

Моделлю створння цього музею був музей 
Південного Кенсінгтона в Лондоні, який викли-
кав величезне захоплення сучасників, здійснивши 

значний внесок у провідну роль британського 
дизайну в середині дев’ятнадцятого століття. 
Після відвідин Міжнародної виставки 1862 року 
у Лондоні, фундатор майбутнього музею Рудольф 
Ейтельбергер, захоплений виставковою культу-
рою Лондона, переконав імператора підтримати 
створення такого музею у Відні. Ейтельбергер 
був першим професором історії мистецтв і засно-
вником Віденської школи історії мистецтв. Визна-
чною постаттю був Алоїз Рігль, куратор текстилю 
з 1886 по 1897 рік, основоположник нових мис-
тецьких історичних методів, автор низки наукових 
праць, присвячених теорії стилю, а також близь-
косхідному та ісламсьому текстилю (Rampley et 
al., 2020). 

Його метою визначено підвищення якості 
дизайну й прикладного мистецтва в Габсбурзькій 
імперії, що сприяло б покращенню її економіч-
них показників на міжнародному рівні. Важливо 
зазначити роль промислових виставок як джерел 
нових придбань та обмінів музейними колекці-
ями. Завдяки програмі публічних лекцій та бібліо-
теки, яка доповнювала колекції експонатів, музей 
був невід’ємною частиною віденського суспіль-
ства. Статус музею як громадського закладу зріс 
із побудовою в 1871 р. нової будівлі музею.

Особливістю діяльності музею були тісні сто-
сунки із нижньоавстрійським промисловим товари-
ством. Промислові асоціації були одними з небага-
тьох корпоративних організацій, які були дозволені 
в Габсбурзькій імперії після 1848 року. Вони спри-
яли зростанню почуття незалежної колективної 
ідентичності серед промисловців. Нижньоавстрій-
ське промислове товариство також володіло влас-
ною колекцією дизайну та прикладного мистецтва. 
Згодом ця колекція стала основою збірки Музею 
промислової техніки, що був заснований у Відні 
у 1879 році. Музей мистецтва та промисловості 
виявився каталізатором створення подібних музеїв 
по всій Німеччині – Промисловий музей у Берліні 
(1867), у Лейпцігу (1874), Дрездені (1875) Гамбурзі 
(1876) (Rampley et al., 2020).

Якщо музей мистецтва та промисловості у 
Відні відкрився завдяки щедрій пожертві імпера-
тора, який подарував значну кількість матеріалів 
з імперських колекцій, у менших містах коронних 
країв імперії такі ініціативи виявляли місцеві еліти, 
зокрема, промислові асоціації і торгові палати. 
Галичина користувалася значним самоуправлін-
ням. Музеї у Кракові та Львові були виявом місце-
вих ініціатив окремих осіб і організацій. 

Завдяки зусиллям Юліана Захарієвича, про-
фесора Технічної академії у Львові у 1874 р. було 
створено Міський промисловий музей, що зібрав 
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всі пам’ятки художнього промислу з найдавніших 
часів. Створений з цією метою у 1873 р. спеціаль-
ний комітет розробив статут музею (ЦДІАУ. Ф. 
735. Оп. 1. Спр. 5. Арк. 29). Щедрі пожертвування 
надали управа Львова, Галицька крайова управа, 
Торгова палата, Галицький іпотечний банк, 
дирекція залізниці, а також політичні та громад-
ські діячі – кн. Л. Сапєга, графи В. Дідушицький 
і К. Лянцкоронський, В. Лозинський (Matwijów, 
2006). Комітет на зібрані кошти на Всесвітній 
виставці у Відні придбав перші предмети для 
музею. Перша експозиція відкрилася в липні 
1874 під назвою "Міський промисловий музей" 
(Федорова, 2009). Експозиція музею містилася у 
будинку міського стрілецького товариства. Статут 
музею регламентував діяльність його структурних 
органів – Надзірної ради і виконавчого комітету. 

Як свідчить інформація зі звітів музею, що 
регулярно подавалися міській раді, музейну збірку 
наприкінці XIX ст. складали 6023 виставкові пред-
мети, а також 1858 видань бібліотечного фонду 
із світлинами і картинами (ЛННБУ ім. В. Стефа-
ника. Ф. 92 Од. зб. 6. Арк. 2). До напрямів діяль-
ності музею належало систематичне розміщення й 
інвентаризація збірок предметів художнього про-
мислу, що надходили до музейних фондів, система-
тизація фондів бібліотеки та робота з її відвідува-
чами, створення тимчасових виставок, співучасть 
у публічних лекціях. Виставкова діяльність музею 
давала змогу також поповнювати власні фонди. 
У 1879-1880 рр. музей відвідало 7319 відвідувачів. 
У музеї діяла школа рисунку і моделювання, котра 
мала гна меті фахову підготовку працівників для 
промислового розвитку краю (ЛННБУ ім. В. Сте-
фаника. Ф. 92 Од.зб. 6. Арк. 3). 

Подальший розвиток музею у відповідності 
до статусу Львова як столиці коронного краю 
пов'язаний із будівництвом у 1904 р. його нової 
будівлі на вул. Гетьманській, 20. Це забезпечило 
зручні умови для розміщення збірок, бібліотеки і 
читальні. Музей підтримував тісні контакти із мере-
жею громадських, музейних та освітніх установ 
Австро-Угорщини та інших європейських держав 
(ЛННБУ ім. В. Стефаника. Ф. 92 Од.зб. 6. Арк. 6). 

Важливу етнографічну й музейну діяль-
ність здіснював відомий вчений-етнограф Воло-
димир Шухевич. Завдяки його зусиллям були 
зібрані та експонувалися у музеї унікальні зразки 
гуцульського народного мистецтва. Досліджу-
ючи українське народне мистецтво, вчений брав 
участь у підготовці десятитомного наукового 
видання "Взори домашнього промислу на Руси" 
(1880-1889). У 1889 р. Рада міста обрала Володи-
мира Шухевича членом Надзірної ради міського  

Промислового музею (ЦДІАУ. Ф. 735. Оп. 1.  
Спр. 5. Арк. 7). 

Технічно-промисловий музей був одним із най-
важливіших культурних і освітніх закладів у Кра-
кові у другій половині XIX – початку XX століття 
(Hapanowicz, 2007; Bujak, 1975). Він завдячує 
своїм виникненням польській ідеології соціаль-
ного та економічного розвитку. Адріан Баранець-
кий був кваліфікованим лікарем і став провідним 
представником краківської еліти. Він відіграв 
важливу роль не лише у створенні музею, але й 
у пропагуванні ідей жіночої освіти. Баранецький 
був вихідцем з Поділля, після участі у польському 
повстанні 1863 року перебував у вигнанні у Фран-
ції та Англії. Музейна та виставкова культура 
Лондона надихнула його на створення музею у 
Кракові, яка мала допомогти розбудові польської 
промисловості. 

А. Баранецький спирався на ідеали польського 
позитивізму другої половини XIX ст. Польська 
національна еліта тимчасово відклала проєкт від-
новлення політичної незалежності, зосередивши 
свою увагу на соціальній та економічній модерні-
зації краю. Культивування самобутньої польської 
політичної та культурної ідентичності в умовах 
автономії Галичини в Австро-Угорщині після 
1867 р. стало ключовою ідеологією польської 
ліберальної інтелігенції, що виявилося передусім 
в ідеях органічної праці, цінності самодопомоги, 
раціональної думки та наукового розвитку Пере-
їхавши до Кракова в 1868 році, Баранецький пере-
конав мера міста професора медицини Юзефа 
Дітля створити промислове товариство, а також 
постійну виставку (Rampley et al., 2020). 

Статут Технічно-промислового музею визна-
чав його місію як піднесення ремісницького і 
промислового розвитку Кракова в технічному і 
художньому напрямах. Управління музеєм знахо-
дилося в руках комітету, що призначався міською 
радою, і здійснювалося директором. В повнова-
ження Комітету входило регулювання внутрішніх 
справ музею, визначення прав і обовязків поса-
дових осіб, укладення проєкту буджету закладу, а 
також щорічний звіт про його діяльність і витрати 
(Bujak, 1975).

Спираючись на колекції музею в умовах обме-
жених фінансових ресурсів, Баранецький залучав 
дослідників та громадськість до музейної діяль-
ності. З цією метою він ініціював низку освітніх 
та просвітницьких заходів, спеціалізовані курси 
для ремісників. У музеї були організовані Вищі 
жіночі курси зі статусом академії у 1870 році, що 
стали фундаментом тогочасної освіти жінок на 
університетському рівні (Hapanowicz, 2016).

Вербицька П. Генеза наукових колекцій та музейних ландшафтів імперських міст на зламі XIX – XX століть
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Музеї прикладного мистецтва та промисло-
вості були інструментом модернізації. Внаслідок 
історичних подій після розпаду Австро-Угорщини 
багато з них перестали існувати, їхні колекції роз-
порошилися або втратилися. Переважна більшість 
музеїв були поглинуті іншими регіональними чи 
місцевими музеями, художніми галереями. Тех-
нічно-промисловий музей у Кракові проіснував 
до 1950 року, ставши частиною Національного 
музею. У Львові Промисловий музей функціону-
вав до 1951 року, після чого в умовах радянського 
режиму його збірки були передані до етнографіч-
ного музею. Дотепер з тих часів продовжують своє 
функціонування лише чотири музеї прикладного 
мистецтва: у Відні, Будапешті, Загребі та Празі.

Висновки. На зламі століть в Австро-Угорщині 
та Німеччині діяла мережа музеїв етнології, промис-
ловості та прикладного мистецтва. Вони були пред-
ставлені грандіозними етнографічними зібраннями 
й колекціями промислів та прикладного мистецтва 
як у центрах метрополій, так і великих містах корон-
них земель. Символічне позиціонування цих колек-
цій в адміністративних та інтелектуальних центрах 
обох імперій зміцнювало претензії кожного міста на 
політичну та економічну перевагу в регіоні та науко-
вий авторитет кураторів цих колекцій. 

Наукові відкриття і технічні винаходи здійсню-
вали безпосередній вплив на розвиток музеїв в 

імперських містах. Музеї прикладного мистецтва 
та промисловості стали інструментом модерніза-
ції. Їх виникнення пов’язане із ліберальними соці-
альними та економічними ідеалами провідних 
верств суспільства середини XIX століття.

Музейні осередки, втілюючи тогочасні наукові 
підходи, пов’язували міжнаціональні міські цен-
три через спільні колекції та дослідницькі інтер-
еси. Дослідники, які здійснювали у музеях нау-
кові дослідження, займалися також підготовкою 
виставкових матеріалів та каталогів для зацікав-
леної публіки. Це визначило важливу роль музей-
них колекцій та вчених у популяризації наукових 
знань та розвитку технічного прогресу. Практика 
обміну колекціями допомогла збагатити європей-
ську науку, що спричинило переміщення резуль-
татів наукових досліджень, що експонувалися у 
музеях, в університети. 

Генеза наукових колекцій у музеях на зламі 
XIX–XX ст. дозволяє простежити розвиток не лише 
наукових й технічних відкриттів, але й впливу полі-
тичних чинників, націоналістичних ідей, змагання 
ідентичностей, що втілювалися в спробах демон-
стрування наукових знань. Інтеграція наукових 
досліджень і досліджень на основі колекцій надає 
засоби для розробки та інтерпретації процесів 
передачі та структурної динаміки, які стимулюють 
подальшу наукову трансформацію. 
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ЖІНКИ-ГЕРОЇНІ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ ЗА СПОГАДАМИ СУЧАСНИКІВ

У даній науковій розвідці розглядається тема висвітлення у мемуарах сучасників ролі жіноцтва у визвольних зма-
ганнях 1917-1921 рр. в боротьбі за державність України. В щоденниках та спогадах мемуаристів містяться біо-
графічні дані про жінок-героїнь, військовий досвід яких в лавах Галицької армії чи Армії УНР нічим не поступався 
чоловічому. В них розглядаються умови, в яких жінки-військові вели боротьбу та при цьому продовжували своє повсяк-
денне життя. За мемуарами І. Рогатинського, С. Самійленко, В. Сімянцева, С. Шаха, А. Гришина, В. Левицького, 
О. Вишнівського, М. Вороного, І. Липовецького, Н. Павлюх-Голяревич, Ю. Магалевського, жінки-військові виконували 
багато чоловічих функцій в українському суспільстві революційної доби 1917-1921 рр., однак офіційно займали посади 
«сестер-жалібниць» або партійних діячок. На їхні плечі покладалася робота з освідомлення населення про революцію 
та її мету, «розвідочна служба», організація жіночого руху, громадського життя в мирний час та допомога військо-
вим частинам під час активних боїв. Мемуаристи свідчать, що українські жінки-героїні мали різний соціальний ста-
тус, рівень освіти, але у всіх була одна ідея, мета та бажання – визволити Україну та вибороти її незалежність. За 
спогадами сучасників, революційні роки стали для українських жінок справжнім випробуванням, з якого вони вийшли 
в найкращому світлі – патріотки з чіткою громадянською позицією, які вміли і воювати, і гоїти рани. В цій статті 
зроблено аналіз мемуарів про життя і здобутки в Українській революції Н. Крагавицької, С. Ярошинської, М. Фесак, 
І. Шмегельської-Климкевич, М. Кривівни, С. Харченко, Н. Ковальчук, О. Бондаренкової, Х. Сушко, Г. Совачової, Х. Коно-
ненко. Комплексний аналіз обраних джерел особового походження здійснений автором статті в контексті дослі-
дження ролі жінок-героїнь в період національно-визвольних змагань вперше та може бути використаний фахівцями 
джерелознавчої галузі історії Української революції 1917–1921 рр., зокрема спеціалістами з мемуаристики.

Ключові слова: мемуари, спогади, Українська революція, жіноча історія, національно-визвольна боротьба 
1917-1921 рр., жінка на війні, українська державність.
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WOMEN-HEROINS OF THE UKRAINIAN REVOLUTION ACCORDING 
TO THE MEMORIES OF CONTEMPORARIES

This scientific investigation considers the topic of coverage in the memoirs of contemporaries of the role of women in 
the liberation struggle of 1917-1921 in the struggle for statehood of Ukraine. The diaries and memoirs of the memoirists 
contain biographical data on women-heroines, whose military experience in the ranks of the Galician Army or the Army of 
the Ukrainian People's Republic was not inferior to that of men. They examine the conditions in which women soldiers fought 
and continued their daily lives. According to the memoirs of I. Rohatynsky, S. Samylenko, V. Simyantsev, S. Shah, A. Grishin, 
V. Levitsky, O. Vyshnivsky, M. Voronoi, I. Lypovetsky, N. Pavlyukh-Golyarevich, Y. Magalevsky, military women performed many 
male functions in the Ukrainian society of the revolutionary era of 1917- In 1921, however, they officially held the positions 
of "mourning sisters" or party activists. They were responsible for raising public awareness of the revolution and its purpose, 
"intelligence service", organization of the women's movement, public life in peacetime and assistance to military units during 
active hostilities. Memoirs testify that Ukrainian women-heroines had different social status, level of education, but they all had 
one idea, goal and desire - to liberate Ukraine and win its independence. According to the recollections of contemporaries, 
the revolutionary years became a real ordeal for Ukrainian women, from which they emerged in the best light - patriots with 
a clear civil position, who knew how to fight and heal wounds. This article analyzes the memoirs of life in the achievements of 
the Ukrainian Revolution N. Kragavytska, S. Yaroshynska, M. Fesak, I. Shmegelska-Klymkevych, M. Kryvivna, S. Kharchenko, 
N. Kovalchuk, O. Bondarenkova, H. Sushko, G. Sovachova, H. Kononenko. A comprehensive analysis of selected sources of 
personal origin was made by the author in the context of studying the role of women heroines during the national liberation 
struggle for the first time and can be used by sources in the history of the Ukrainian Revolution of 1917-1921, including memoirs.

Key words: memoirs, memoirs, Ukrainian revolution, women's history, national liberation struggle of 1917-1921, 
woman at war, Ukrainian statehood.
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Грідіна А. Жінки-героїні української революції за спогадами сучасників

Постановка проблеми. В контексті дослі-
дження історії Української революції висвіт-
лено велику кількість питань в різних аспектах, 
в тому числі і джерелознавчому. Проте роль 
жінок в подіях національно-визвольних змагань 
1917-1921 рр. висвітлюється фрагментами, і мова 
йде лише про тих, чиї імена були на слуху, або 
пов’язані з регаліями їхніх відомих чоловіків. 
Так, є чимало наукових розвідок про жінок-уря-
довиць, депутаток, секретарок, перекладачок, 
стенографісток (Оніщенко, 2008). Але ж в період 
боротьби українців за власну державність жінки 
активно залучалися у військову справу, вони були 
справжніми революціонерками-воячками, які 
«умирали на полі бою, вмирали на льохах дені-
кінських контррозвідок, в льохах чрезвичайок» 
(Пеньковська, 1939: 8). Досліджувати роль жіно-
цтва в контексті революційних перетворень в 
умовах української сучасності надзвичайно акту-
ально. Важливо віднаходити імена жінок та дослі-
джувати їхній внесок в найбільший національний 
і соціальний зрив першої чверті ХХ ст. Потужним 
інформаційним матеріалом для дослідження цього 
питання є мемуарна література, яку залишали 
після себе самі жінки-героїні, а також їх сучас-
ники і очевидці подій 1917-1921 рр. В спогадах 
та щоденниках описується побут, щоденні справи 
та заняття жінок-воячок, їх емоційний стан та сві-
тогляд, ставлення оточуючих до них. В мемуарах 
розкривається макросвіт національно-визвольних 
змагань 1917-1921 рр., який впливав і на мікро-
світ жінок-революціонерок, тому пов’язані з ними 
події доречно висвітлювати через погляд на них 
конкретних людей – сучасників і очевидців Укра-
їнської революції. 

Аналіз досліджень. Тема жінок-воячок та рево-
люціонерок набуває популярності в українській 
історіографії, про що свідчать публікації О. Бежук 
(Бежук, 2006), М. Дядюк (Дядюк, 2011), О. Кісь 
(Кісь, 2012), Т. Орлової (Орлова, 2008), М. Гав-
ришко (Гавришко, 2015), О. Оніщенко (Оніщенко, 
2008), Р. Голика (Голик, 2014), О. Павлишина 
(Павлишин, 2016). В цих роботах висвітлюється 
активна участь жінок в національно-визвольному 
русі, робляться спроби відшукати зв’язок між 
діяльністю воячок на фронті та в тилу, порівню-
ються чоловічий та жіночий досвід в Українській 
революції. Дослідження мемуарної літератури як 
одного з джерел про історію жінок-героїнь здій-
снила в своїх наукових розвідках М. Байдак (Бай-
дак, 2018). Р. Коваль зібрав в монографії «Жінки 
у Визвольній війні: Історії, біографії, спогади. 
1917-1930» уривки мемуарів сестер-милосердя, а 
також спогади про них сучасників (Коваль, 2020). 

Комплексне дослідження ролі жінок-героїнь Укра-
їнської революції на основі мемуарної літератури 
здійснюється вперше в даній науковій розвідці. 

Мета статті – проаналізувати мемуарну літера-
туру сучасників та очевидців подій 1917-1921 рр. 
на предмет висвітлення в ній ролі жінок-героїнь, 
які брали участь у військовій справі та розбудову-
вали українську державність. 

Виклад основного матеріалу. В дослідження 
залучено 17 мемуарних творів про відомих і 
невідомих видатних жінок-воячок та револю-
ціонерок доби 1917-1921 рр.: Н. Крагавицьку 
С. Ярошинську, М. Фесак, І. Шмегельську-Клим-
кевич, М. Кривівну, С. Харченко, Н. Ковальчук, 
О. Бондаренкову, Х. Сушко, Г. Совачову, Х. Коно-
ненко. В науковій літературі рідко або зовсім не 
зустрічаються згадки про обраних жінок, які «в 
революції, в боях за волю під стінами тюрем-
них мурів проливали свою кров за краще завтра 
Нації» (Пеньковська, 1939: 8). Р. Коваль зазна-
чає, що основним завданням істориків-джерелоз-
навців має бути збір та збереження спогадів про 
них, бо «складається враження, що вони не брали 
участі в найбільшому національному і соціаль-
ному зриві нашого народу» (Коваль, 2020: 10). 
В своїй роботі «Жінки у Визвольній війні: Історії, 
біографії, спогади. 1917-1930» Р. Коваль вперше 
опублікував чимало спогадів та уривків щоден-
ників про жінок-героїнь Української революції 
(Коваль, 2020). Зокрема це мемуари українського 
партизана та воїна УПА І. Рогатинського, під-
полковника Армії УНР С. Самійленка, сотника 
Армії УНР В. Сімянцева, діяча «Просвіти» і укра-
їнського педагога С. Шаха, повстанця-зеленівця 
А. Гришина, військового В. Левицького, полков-
ника Армії УНР О. Вишнівського, українського 
письменника М. Вороного, сотника Армії УНР 
І. Липовецького, пластунки Н. Павлюх-Голяре-
вич, українського громадського діяча і живописця 
Ю. Магалевського та начальника штабу 1-ї Укра-
їнської Дивізії військ Центральної Ради, підпол-
ковника Армії УНР М. Середи. 

Окремими виданнями представлені спогади 
українського правника, політика, громадського 
діяча Є. Олесницького (Олесницький, 2011), укра-
їнського педагога, організатора, фундатора, теоре-
тика і практика української національної фізичної 
культури І. Боберського (Боберський, 2003), свя-
щенника УГКЦ О. Бобикевича (Бобикевич, 2000), 
українського громадського і політичного діяча, 
письменника, журналіста, публіциста О. Наза-
рука (Назарук, 1916), угорського письменника і 
драматурга Ф. Мольнара (Мольнар, 1967), укра-
їнського громадсько-політичного і культурного  
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діяча, поета і перекладача О. Навроцького 
(Навроцький, 1933). В цих мемуарах подаються 
свідчення про діяльність жінок- героїнь в контек-
сті громадського, а також сімейного життя.

Почнемо аналіз ролі жінок-героїнь в Україн-
ській революції в спогадах підполковника Армії 
УНР С. Самійленка. Уривок мемуарів, взятий до 
аналізу, опублікований у вищезгаданій роботі 
Р. Коваля (Коваль, 2020: 127-128). В них автор зга-
дує перший бій з більшовиками біля Лубень. Під 
час більшовицького обстрілу українська жінка, 
«вбрана у вояцьку шинель», імені і прізвища якої 
С. Самійленко не зазначив, під’їжджала на фурі 
до українських поранених і «під великим вогнем 
допомагала їм залізти на фуру, а той просто, втя-
гала на віз» (Коваль, 2020: 127). Своє захоплення 
цим видовищем мемуарист проявив такими сло-
вами: «Ми просто остовпіли» (Коваль, 2020: 127). 
Пізніше після бою С. Самійленко зустрів ту 
дівчину, і виявилося, що вона була звичайною 
студенткою-медичкою із Києва. Запитавши її, чи 
усвідомлює вона, на яку небезпеку себе нара-
жає, знаходячись на полі бою, вона відповіла: «В 
такім випадку і вмерти варто. Відразу б на небо 
взяли за Україну» (Коваль, 2020: 128). Цей уривок 
засвідчує, що українські дівчата без військового 
і медичного досвіду, ціною власного життя ряту-
вали військових, бо прагнули вберегти Україну 
від більшовицького зла. 

Про іншу безіменну «Польову Красуню» зга-
дує у споминах сотник Армії УНР В. Сімянцев. 
Вперше його мемуари були опубліковані в Філа-
дельфії в 1976 р. (Сімянцев, 1976). Мемуарист 
зафіксував особливість буденного життя звичай-
них українок, які вели домашнє господарство та 
завжди були напоготові давати відсіч ворогу, що 
засвідчує їх сміливість та хоробрість. Під час 
відступу від Лозової, яку в січні 1919 р. зайняли 
більшовики, В. Сімянцев заїхав до одного з гос-
подарств біля Новомосковського, де натрапив на 
«молодицю до 20 років», у якої «з-під хустки бли-
щить колодочка нагана» (Сімянцев, 1976: 69).

Про молодих студенток і семінаристок, про 
яких не згадує історія, пише в мемуарах укра-
їнський партизан та воїн УПА І. Рогатинський. 
Вперше його спогади були опубліковані в альма-
насі «Червона Калина» за 1931 р. (Рогатинський, 
1931). Автор описував напад більшовиків на Глу-
хів, що стався 6 березня 1918 р., відзначаючи, що 
на полі бою було чимало поранених, які «стікали 
кров’ю», а місцевий санітарний відділ, за споми-
нами воїна, «заховався Бог вість куди, боячись 
помсти червоних» (Рогатинський, 1931: 15). І саме 
в таких жахливих обставинах боролися за життя 

українських військових дві юні санітарки – Ніна 
Крагавицька та Соня Ярошинська. Про цих дівчат 
більше не згадується в інших мемуарах, тому що 
вони загинули вночі того ж дня через різанину, що 
влаштували червоні, вдершись у Глухів. Як зазна-
чає в кінці своїх споминів про той день І. Рога-
тинський: «Нехай бодай ця невеличка згадка оче-
видця, який був тоді в Глухові як австрійський 
полонений, вшанує пам’ять тих двох мучениць за 
волю України» (Рогатинський, 1931: 15).

В Календарі Червоної калини в 1924 р. були 
опубліковані спогади діяча «Просвіти», україн-
ського педагога С. Шаха, який був свідком воєнної 
кампанії під Львовом (Шах, 1924). В них мему-
арист зазначив, що в цей час «величезну при-
слугу віддавали українській армії місцеві жінки – 
селянки і інтелігентки» (Шах, 1924: 62). Саме так 
він запам’ятав українок в березні 1919 р, під час 
наступу на Великополе під Городком: «жінки пере-
ходили позицію, жінки організовували кухні для 
сотень, що стояли в їхньому селі, жінки пекли у 
своїх печах хліб для свого війська, пражили жито 
на каву, жінки творили в разі потреби першу поміч 
для ранених стрільців, навіть брали кріс у руки 
та йшли до наступу» (Шах, 1924: 60). Особливо 
запам’яталася мемуаристу «20-ти літня учителька» 
І. Шмігельська-Климкевич, яка «перейшла цілу 
воєнну кампанію – від заняття Львова аж до поль-
ської неволі в 1920 р., яка перейшла всі зримі та 
незримі скрижалі незавидної долі Галицької Укра-
їнської Армії» (Шах, 1924: 60). Згадує мемуарист 
також і її подружку М. Махницьку, яка єдина пого-
дилася на службу в Загоні ім.Гонти, куди І. Шмі-
гельська-Климкевич самостійно закликала сестер. 
За спогадами С. Шаха, І. Шмігельська-Климке-
вич була санітарним шефом 1 куріня Х бригади 
й корпусу УГА, де вона самостійно проводила 
медогляди, «рішала, кого післати до шпиталя, а 
кого звільнити від служби, сама проводила перші 
найконечнійші операції» (Шах, 1924: 61). Із захо-
пленням С. Шах згадує про І. Шмігельську-Клим-
кевич, називаючи її «пані», коли вона перейшла на 
ворожий бік під хоругвою червоного хреста, щоб 
отримати дозвіл витягати потоплених в березні 
1919 р. у багнах коло Городка українських стріль-
ців: «сіла п.Ірина на коня поплила конем на серед-
ину і лапала плаваючи тіла, щоби видістати своїх» 
(Шах, 1924: 62). В той день І. Шмігельська-Клим-
кевич ледь не померла, але завдяки її героїчному 
вчинку «перевезених потоплених стрільців похо-
вано з великою військовою парадою в братській 
могилі в Бургталю» (Шах, 1924: 62).

Повстанець А. Гришин залишив мемуари про 
доктора Х. Сушко. Вони були опубліковані вперше 



49ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

в Торонто в 1967 р. у виданні «Дороговказ: орган 
вояцької думки і чину» (Гришин, 1967). Він зга-
дує, що вона брала участь в боях перед Пергою 
в 1920 р., де отримала поранення в хребет, коли 
перепровадила пораненого козака на інший берег 
річки. Не дивлячись на поранення, Х. Сушко про-
довжувала лікарську діяльність: «Приходила вона 
з допомогою всім, де і чим лише могла» (Гри-
шин, 1967: 23). Завдяки діяльності Х. Сушко, як 
про неї згадує А. Гришин, в шпиталях з’являлися 
додаткові харчі для хворих від Бритійської місій, 
в яку вона входила. Українським військовим, 
які отримали інвалідність в результаті бойових 
дій, Х. Сушко виборола пенсії, які за розміром 
дорівнювали польським. Як зазначає А. Гришин, 
солдати відносились до лікарки «за її сестринну 
опіку» з великою вдячністю та пошаною (Гришин, 
1967: 23). Про цю ж героїню-воячку згадує пись-
менник М. Вороний в мемуарах, що опубліковані 
в збірці спогадів Р. Коваля (Коваль, 2020: 186-189). 
Письменник підкреслює, що «пані Сушко визна-
чалася цілковитою відданністю справі і визна-
чним героїзмом» (Коваль, 2020: 187). Також він 
називає її «мученицею-героїнею», бо вона пере-
несла катування в більшовицькому полоні, йшла 
в перших рядах війська під кулі, діставала тяжкі 
рани, контузії і терпіла надлюдські муки опера-
цій. Проте, як пише М. Вороний, Х. Сушко ніколи 
не виглядала, як мучениця, а тільки як героїня, 
«що сяяла духовною і фізичною силою» (Коваль, 
2020: 188). Мемуарист зазначає, що поряд з нею 
почував себе під її впливом і владою. Отримавши 
важке поранення, знаходячись в шпиталі, де 
навідував її М. Вороний, Х. Сушко «своєю бадьо-
рістю оздоровлювала душу наче добрим вином, 
напувала своєю щирою мовою, наче пахощами» 
(Коваль, 2020: 188). За таку внутрішню силу і 
завжди позитивний настрій Х. Сушко серед січо-
вих стрільців називали, як згадує М. Хвильо-
вий, «пані-зірка». З притаманною для мовлення 
письменника художністю він описує зовнішність 
Х. Сушко, зазначаючи, що у неї було овальне біле 
лице, чисте чоло «з легко випнятими на боках 
його опуклостями, що свідчать про силу розуму», 
чорні брови, «глибокі як море , повні сонячного 
проміння, ласкаві карі очі» (Коваль, 2020: 188). За 
таку зовнішність М. Вороний прозвав Х. Сушко 
«Дочкою моря і сонця». 

Учасник Чортківської офензиви, вояк УГА 
В. Левицький залишив спогади про жіноцтво в 
Українському визвольному русі у виданні «Доро-
говказ: орган вояцької думки і чину» в Торонто 
в 1964 р. (Левицький, 1964). Мемуарист згадує, 
як вперше побачив «чоту з 16 дівчат-козачок», та 

яке враження це справило на нього. Це сталося 
в Окремому залізному загоні УНР в Кам’янці. 
В. Левицький зазначає, що коменданткою тої чоти 
була М. Крива (Кривівна) «висока, грубенька, 
ділова, мила й енергійна дівчина-старшина, що не 
знала переливок у військовій службі» (Левицький, 
1964: 7). В. Левицький згадує, що М. Кривівна мала 
військовий, подібний на чоловічий голос, з нею 
серед козачок «не було жартів», і це додавало їй, 
як зазначає мемуарист, «містичного чару-приваби» 
(Левицький, 1964: 7). В. Левицький пише, що моло-
деньких старшин «жіноча армія» дуже цікавила 
«зі зрозумілих причин», а також через вольовий 
дух, високоморальність кожної козачки та надзви-
чайну дисциплінованість: «це були дівчата ідейні, 
які покинули батьківський дім і на поклик нашого 
уряду пішли добровольцями в армію боронити 
свою ближчу батьківщину» (Левицький, 1964: 7). 
Відзначає мемуарист також факт відважності коза-
чок в бою, а висловом, який ті часто використову-
вали в боях, назвав свої спогади: «Ми, українські 
козачки-добровольці, знаємо за що воюємо: за 
Україну!» (Левицький, 1964: 8).

Полковник Армії УНР О. Вишнівський зали-
шив спогади про сестру-жалібницю С. Харченко, 
які були опубліковані у виданні «Голос Комба-
танта» в Нью-Йорку в 1959 р. (Вишнівський, 1959). 
З добром та ніжністю він пише про неї «Наша 
Світланка», бо козаки її дуже любили за надзви-
чайну відвагу, нервове опанування та сердечність. 
О. Вишнівський, відмічає в споминах, що зовні 
С. Харченко більше нагадувала «молоденького 
козака-пацана, ніж дівчину, й тим більш полкового 
лікаря» (Вишнівський, 1959: 5). Вона була неви-
сока, струнка, завжди усміхнена світло-волоса та 
блакитноока дівчина 22-23 років. Мемуарист пише, 
що вже під час навчання на медичному факультеті 
Київського університету С. Харченко рвалася до 
активного визвольного чину: «їй було ні до сту-
дій, ні до нареченого, їй потрібно було на дієвий 
фронт» (Вишнівський, 1959: 5). В грудні 1918 р., 
як згадує О. Вишнівський, С. Харченко зарахували 
до 1-го полку Синьої дивізії другим помічником 
полкового лікаря, в якому вона залишалася слу-
жити аж до кінця свого життя. Мемуарист зазна-
чає, що медичного диплома С. Харченко так і не 
отримала, але виявляла «небуденні фахові знання 
й здібності» (Вишнівський, 1959: 6). В споминах 
О. Вишнівський залишив згадку про героїчну заги-
бель молодої лікарки, яка намагалася власноруч 
вийти з оточення більшовиків, куди потрапила, 
повертаючись з м.Піщан в штаб дивізії: «Швидким 
рухом забила найближчого червоноармійця, що 
загороджував їй дорогу, стрілом із револьвера, дала 
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коневі остроги й намагалася врятувати своє життя 
кар’єром. Але задарма. Цілий град куль звалив її 
з коня» (Вишнівський, 1959: 6). О. Вишнівський 
підкреслює, що «Світланка» могла врятувати собі 
життя, піддавшись ворогу, але пішла у вічність на 
полі бою вірною донькою України.

Сотник Армії УНР І. Липовецький залишив 
спогади про зв’язкову та розвідницю в Армії УНР 
Н. Ковальчук. Вони були опубліковані у виданні 
«Дороговказ: орган вояцької думки і чину» в 
Торонто в 1966 р. (Липовецький, 1966). Мему-
арист згадує про Н. Ковальчук, що вона була 
розумна, «інтуїтивно відчувала, які саме інфор-
мації можуть бути цікавими і придатними до 
використання» (Липовецький, 1966: 12). Дівчина 
розвідувала, де саме знаходяться радянські вій-
ська, знаходила важливі документи і приносила 
їх в штаб. Окрім цього, як згадує І. Липовецький, 
Н. Ковальчук безкоштовно для ідеї і Українського 
народу «виконувала і ті завдання, які час від часу 
давав їй Повстансько-партизанський штаб гене-
рала Юрка Тютюнника» (Липовецький, 1966: 13). 
Н. Ковальчук вбили більшовики, і, за спогадами 
І. Липовецького, «вона спокійно прийняла смерть, 
як героїня» (Липовецький, 1966: 13). 

Пластунка Н. Павлюх-Горевич згадує в спо-
минах про сестру-жалібницю Г. Совачеву, яка опі-
кувалася пластунським табором, де перебувала 
авторка. Мемуари опубліковані в збірці Р. Коваля 
«Жінки у Визвольній війні. Історії, біографії, спо-
гади. 1917–1930» (Коваль, 200: 202-203). Н. Пав-
люх-Горевич пише, що Г. Совачева пережила 
чотирикутник смерті, і з початком революції 
«допомагала освідомлювати вояків і формувати 
з них перші частини української армії» (Коваль, 
200: 203). Зазначає мемуаристка, що всі плас-
тунки дуже любили Г. Совачеву за її добру душу і 
гарне ставлення. Жінку сприймали як опікуна та 
шанували її досвід, пережитий в період Україн-
ської революції. 

Український громадський діяч і живописець 
Ю. Магалевський опублікував свої мемуари в 
Календарі Червоної калини на 1929 р. Вони при-
свячувалися молодій дівчині В. Бабенко (Мага-
левський, 1928). Мемуарист згадує, що В. Бабенко 

вступила до повстанчої організації Катеринос-
лавщини в 1918 р. в ролі розвідниці. На той час 
дівчина була гімназисткою Весело-Тернівської 
гімназії. Протягом трьох років вона допомагала 
досвідченим розвідницям, але ніколи не полишала 
свого села, а в 1921 р, коли були часи «воюючого 
комунізму на Україні, коли всевладно панувала 
Чека», вона взяла на себе доручення організації 
і відправилася до уряду. Не дивлячись на склад-
ність завдання, молоденька дівчина, як називає 
її Ю. Магалевський, виконала його: «треба було 
просто дивуватись, скільки в неї відваги, сміли-
вості та самопожертви» (Магалевський, 1928: 12). 
В. Бабенко знала багато таємниць, і, потрапивши 
в катівню до більшовиків, пережила багато «стра-
шенних мук», бо вони намагалися видобути у неї 
всю відому їй інформацію: «Скінчила на муках, 
забираючи повірені їй таємниці із собою до 
гробу» (Магалевський, 1928: 12).

Висновки. Аналіз мемуарів сучасників Україн-
ської революції виявив, що в цій історичній події 
важливу роль відігравали жінки, які брали активну 
участь у всіх процесах, що відбувалися в тогочас-
ному суспільстві. Основну увагу в розвідці при-
свячено жінкам, які проявили себе справжніми 
вояками, розвідницями, лікарями і медсестрами. 
Джерела особового походження, як ніякі інші, 
передають емоційне сприйняття авторами героїч-
них вчинків, які чинили молоді дівчата, вступаючи 
до лав військових чи в санітарні відділи. Мемуа-
ристи згадують тих, кого знали особисто, з ким 
спілкувалися або працювали на одному тлі. Автори 
спогадів пишуть, що жінки революційної доби 
були вірними доньками України, тому без розду-
мів готові були сумлінно служити їй та платити за 
волю і гідність українців власним життям. З мемуа-
рів видно, що українське суспільство революційної 
доби не сприймало представниць «другої статі» у 
військових лавах, але побратими по зброї стави-
лися до них з великою повагою. Також зазнача-
ється, що не всім жінкам-героїням вдалося вижити, 
більшість гинула в ході виконання бойових завдань 
на полі бою. Але всі вони здійснили вагомий вне-
сок в розгортання Української революції своєю 
допомогою на фронті та в шпиталях. 
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ТЕРНОВИЙ ВІНОК У ТВОРЧОСТІ ДМИТРА ГОРДІЦИ: ОСОБЛИВОСТІ 
АСОЦІАТИВНОГО ТРАКТУВАННЯ Й ОБРАЗНОЇ СЕМАНТИКИ

У статті проаналізовано окремі іконописні твори сучасного художника Д. Гордіци та зосереджено увагу на 
інтерпретації ним відомого християнського символа – тернового вінка. Застосовано у дослідженні структурно-
типологічний метод для систематизації й опрацювання текстових і візуальних джерел, іконологічний метод для ана-
лізу образно-символічного змісту ікон художника. Стаття визначає особливості художньої мови митця в контексті 
розвитку сучасного іконопису України, що орієнтується на полістилізм і нові шляхи трактування святих зображень.

Констатовано, що творчий здобуток Д. Гордіци нерозривно пов’язаний зі спадщиною давнього галицького 
ікономалярства та діяльністю майстрів київського бароко. Навчання у Львівській академії мистецтв, Націо-
нальній академії образотворчого мистецтва та архітектури, активна участь у творчому житті країни дали 
митцю добрий професійний вишкіл, розкрили творчий потенціал, спонукали до пошуку власної сучасної стиліс-
тики іконописних зображень. 

У статті досліджуються картини, де художник зображає терновий вінок. Тут і традиційні варіанти зобра-
ження символу страждань Христа середньовічного типу (тонкий вінок з переплетених гілок терня, у вигляді 
корони) так і варіанти сміливого творчого переосмислення його. Майстер вдається до об’ємної подачі терново-
го вінка у багатьох варіантах сюжетів Розп’яття та Нерукотворний Спас. 

Підсумовано, що Д. Гордіца суттєво акцентує на цьому символі страстей в іконографії творів. Терновий 
вінок є не тільки засобом створення образності страсних сюжетів, а й суттєво посилює емоційно-експресивне 
навантаження зображень завдяки об’ємним структурам. Цей символ у творчості митця набуває семантичної 
багатоплановості, розкриває свій асоціативний потенціал. Це прослідковуємо у творах «Спас Нерукотворний» 
(2017), (2019); «Голгофа» (2016); «Богоматір. Об'явлення з веселкою» (2022) та інших. 

Ключові слова: український іконопис, терновий вінок, інтерпретація, сучасне церковне малярство.
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THE CROWN OF THORNS IN DMYTRO GORDITSA’S ARTWORKS: FEATURES 
OF ASSOCIATIVE INTERPRETATION AND FIGURATIVE SEMANTICS

The article analyzes the creative achievements in the icon painting by the contemporary artist D. Gorditsa and 
focuses on his interpretation of famous Christian symbol – the crown of thorns. In the research were used the structural-
typological method for systematization and processing of textual and visual sources, the iconological method was used for 
the analysis of figurative and symbolic content of icons this artist. The article identifies the features of the artist's language 
the author in the context of the development of modern icon painting in Ukraine.

D. Gorditsa focuses on polystylistism and modern interpretation of sacred images. D. Gordytsia’s creative achievement 
is inextricably linked with the heritage of ancient Galician icopainting and the activities of Kyiv Baroque masters. Studying 
at the Lviv Academy of Arts, the National Academy of Fine Arts and Architecture gave the artist good professional 
training, revealed his creative potential, encouraged him to search for his own modern style of icon painting.

The article examines paintings where artist depicts the crown of thorns. These images have traditional images of the 
symbol of the sufferings of Christ of the medieval type (a thin wreath of intertwined branches of thorns, in the form of 
a crown) and options for a bold creative rethinking of it. The master uses a three-dimensional crown of thorns in many 
versions of the Crucifixion and the Savior without Hands.

It is concluded that D. Gorditsa significantly emphasizes this symbol of passion in the iconographic of works. The 
crown of thorns is not only means of creating the imagery of passionate stories, but also significantly increases the 



Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 52, том 1, 202254

Мистецтвознавство

emotional and expressive load of images due to three-dimensional structures. This symbol in the artist's work acquires 
semantic versatility, reveals its associative potential. This can be traced in the works “The Savior without Hands” (2017), 
(2019); “Golgotha” (2016); “Mother of God. Revelation with a rainbow “ (2022) and others.

Key words: Ukrainian icon painting, crown of thorns, interpretation, modern church painting.

Постановка проблеми. Аналіз образної 
семантики тернового вінця в сучасному образот-
ворчому мистецтві України варто розробляти у 
двох напрямах: дослідження традиційних страс-
них сюжетів у церковному малярстві та творів 
світського живопису на релігійну тематику. Такі 
узагальнення неможливі без детального розгляду 
робіт цієї тематики у творчості окремих укра-
їнських митців. Серед вітчизняних художників 
Д. Гордіца належить до тих, які часто зверта-
ються до творчої інтерпретації страсних сюжетів. 
Художник нерідко акцентує на символі тернового 
вінця у традиційній страсній іконографії, при-
чому використовує різноманітні технічні та сти-
лістичні прийоми у таких творах. Тому детальний 
мистецтвознавчий розбір його творів суттєво роз-
ширить образно-асоціативну палітру представ-
лення символу тернового вінця у вітчизняному 
образотворенні. 

Аналіз досліджень. Праць щодо особливостей 
відтворення окремих символів та атрибутів страс-
тей Христа в українській історіографії є мало. 
Розвідок, де б творчі експерименти Д. Гордіци 
фахово осмислювалися практично відсутні на 
сьогодні. Аналіз основних процесів у іконописі 
України ХХ–ХХІ ст. та невелику характеристику 
творчості Д. Гордіци містить дослідження мисте-
цтвознавиці І. Дундяк. Серед розвідок публіцис-
тичного характеру та повідомлень у мас-медіа про 
митця виділяємо ті, що намагаються окреслити 
мистецькі засади творчості, подають факти біо-
графії тощо.

Мета статті – всебічно проаналізувати варі-
анти інтерпретацій зображень тернового вінця в 
церковному малярстві та релігійному живописі 
художника Д. Гордіци.

Виклад основного матеріалу. Закономір-
ності епохи знаходять своє відображення не 
лише в приватних долях людей, але й в художній 
культурі, оскільки культура є проєкція життя, її 
похідна. Історичні реалії України впродовж ХХ–
ХХІ ст., на шляху до незалежності, національної 
самоідентифікації нерідко проектуються в образ 
«тернового вінця» у багатьох видах мистецтва. 
Особливо часто зустрічаються такі алегорії у літе-
ратурі й образотворчому мистецтві. Тому змістові 
інтерпретації цього символу в творчості сучасних 
українських митців нерідко виходять за рамки 
традиційної євангельської оповіді. 

Серед художників України у галузі церков-
ного та релігійного спрямування за останні роки 
з’явилося багато нових імен, які мають за пле-
чима добрий мистецький вишкіл та доволі вели-
кий доробок у практичній праці безпосередньо на 
церковних об’єктах. За своєю манерою виконання 
виділяється з-поміж західноукраїнських митців 
уродженець Прикарпаття Д. Гордіца. 

За плечима у цього сорокарічного іконописця 
навчання у Косівському коледжі прикладного та 
декоративного мистецтва ім. В. І. Касіяна (відділ 
«Художнє дерево»); Львівська національна ака-
демія мистецтв (факультет «Образотворче мисте-
цтво та реставрація», кафедра «Сакральне мисте-
цтво»); асистентура-стажування у Національній 
академії образотворчого мистецтва і архітектури 
у Києві (факультет «Монументальний живопис», 
кафедра «Живопис і храмова культура»). Пошук 
власного стилю, розуміння суті сакральної куль-
тури, спричинили сповідування цим митцем 
полістилізму сучасної української іконописної 
школи. За висловом самого майстра його творчий 
метод складався наступним чином: «Хотів би наго-
лосити, що основою власної творчості вважаю 
галицьку іконописну школу, яка відкрилася мені 
великою мірою з вуст викладачів академії Лева 
Скопа і Володимира Овсійчука у Львові, і ті сто-
рінки історії церковного живопису Києво-Печер-
ської малярської майстерні першої половини 
XVIII ст., які «канонізував» Микола Стороженко 
у Києві!» (інтервюлітерат). Митець намагається 
поєднати у своїй творчості риси львівської і київ-
ської художніх шкіл, а для виконання живопису 
використовує переважно гротескно-геометризо-
вану манеру (Дундяк, 335).

Прагнення об’єднання зусиль митців у екс-
периментах модерного прочитання іконопису 
вилилися у різні ініціативи: виставки, симпозі-
уми, видання тощо. Про бажання донести здо-
бутки сучасних митців у сфері сакрального мис-
тецтва до широкого загалу Д. Гордіца розповідає 
наступне: «Ми робили групові великі виставки, 
які налічували близько ста художників. У межах 
кожної автори давали майстер-класи і розказу-
вали, як дійшли до свого власного стилю. Також 
організовували наукові семінари, конференції в 
межах Всеукраїнського симпозіуму “Українське 
сакральне мистецтво”» (Ткачик). Тому, окрім 
творчої діяльності, митець був одним з ініціаторів 
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створення та довгий час керував Центром дослі-
джень української сакральної культури при Куль-
турно-мистецькому центрі НаУКМА. 

Своєрідність творчості художника полягає 
не тільки в його умінні прислухатися до досвіду 
інших і по-своєму його модифікувати у власній 
мистецькій картині світу, але й у винятковій багато-
гранності, багатоликості, яка все ж дозволяє йому 
зберегти індивідуальний стиль у всіх роботах. 

Його пензлю належать кілька сотень тво-
рів церковного та світського мистецтва, серед 
них багато мозаїк, монументальних розписів, 
ікон. Стилістика Гордіци унікальна, бо «худож-
ник переосмислює та стилізує усталені форми, 
щоби більше та яскравіше відобразити сутність 
Христа, святих, чи певних подій. Щоби зобра-
зити сакральність та містичність Христа, митець 
зображує Його в нових ракурсах, унікальних ком-
позиціях...» (Тищенко-Лиманський).

Особливу частину його творчого доробку скла-
дають ікони та картини на релігійну тематику, де 
символіка тернового вінця часто служить осно-
вним елементом виразу ідеї твору. При цьому, 
складний євангельський текст страстей Господ-
ніх митець переробляє у сучасні візуальні образи 
зі потужним християнським символізмом. Такі 
зображення роблять сюжет більш спрощеним, 
умовним і небагатослівним, але стають засобом 
емоційного одухотворення та прозріння. 

Мальовані варіанти вінця (пласкі, двовимірні) 
мають у творах митця різні силуети, однак вони 
цілком суголосні стилістичній манері тієї чи іншої 
мистецької роботи та прочитуються як смислові 
символічні акценти. Можемо говорити, про наслі-
дування художником традиційних середньовічних 
форм представлення тернового символу страстей 
(вузький колючий обруч, силует корони з колюч-
ками тощо). 

Так на полотні «Розп’яття» (2009 р.), що зна-
ходиться у приватній збірці в Канаді, автор уникає 
зображення хреста, на якому розіп’яли Спасителя, 
а акцентує на розпачливій позі фігури та симво-
лічному чорному німбі. Численні червоні акценти 
цієї композиції підкреслюють тему страждання, а 
терновому вінцю серед них відведено чільну роль. 
Силует цього символу автор підпорядковує дина-
міці постаті й вибудовує трьома ламаними лініями. 
Загалом тут також маємо доволі пряму візуальну 
асоціацію вінця страстей з царською короною, що 
черговий раз нагадує про Христа Царя. 

Фон аналізованої роботи має також суттєве 
символічне навантаження, адже цей твір ймовірно 
інспірований відомою українською чудотворною 
іконою «Христос Боремельський». Історія осо-

бливого типу волинських ікон, де Христос несе 
свій хрест на фоні 33 хрестів, бере свій початок 
у XVIII ст. Нам, у контексті статті, важливою є 
аналогія ритмічного повтору Гордіцою хрестів на 
фоні, які символізують гріхи людства, а їх на свої 
плечі символічно бере Спаситель. 

«Голгофа з розбійниками» (2003) представляє 
сюжет Розп’яття з трьома хрестами на темно-чер-
воному загальному фоні. Терновий вінок на голові 
Спасителя вирішено тонким червоним обручем, 
що нагадує варіанти цього символу в середньо-
вічних книжкових мініатюрах. Подібним чином 
вирішено вінець у «Голгофі» з Каплиці Святого 
Луки в Івано-Франківську (2006–2008). Фактично 
графічний варіант сюжету «Спас Нерукотворний» 
(2005) містить представлення вінка як скрученого 
колючого дроту. Подібну асоціацію тернового 
вінця подано у триптиху «Голгофа» (2005).

Окремо слід зупинитися на роботі «Голгофа» 
(2016) для храму Святого Духа в Києві. Автор 
акцентує силует тернового вінка на фоні золо-
того німбу. Прикметним є вирішення тла хреста. 
Він повністю вкритий гнучким орнаментальним 
зображенням виноградної лози з гронами. Так, 
декоративне тло з галузок та плодів винограду у 
Розп’ятті спонукає глядача до асоціацій з Євха-
ристією, а стилістика виконання тла нагадує 
пишну барокову орнаментику. 

Практично образною ідіомою є використання 
Гордіцою символу калини та пшеничного колоска 
у іконостасному образі «Спаса Нерокутворного» 
(смт. Вільшана на Черкащині). Митець вигадливо 
переплітає тернові гілки з колосками та кетягами 
калини. Символіка такої візуальної ідіоми тісно 
пов’язана з культурною традицією українського 
народу. У цій іконі євангельський трагічний смисл 
поєднується з традиційними для української мен-
тальності асоціативними рядами. 

Колосся пшениці та калина у фольклорі є 
поетичним образом щедрості та багатства укра-
їнської землі й символізує, загалом, добробут. 
Однак кетяги паралельно є й символом мужності 
людей, що віддали своє життя боротьбі за Укра-
їну. Таким чином використання цього символу 
поряд з терновим вінцем стає підкресленням не 
тільки страждань Христа, а й підтримки ним бор-
ців за людську свободу та гідність. Зауважимо, що 
фон ікон (зображення тканини) художник поєднав 
з золотим бароковим орнаментом, що суттєво під-
креслило таке інноваційне прочитання символу 
тернового вінка.

Аплікативні варіанти вінця з реальних колю-
чих гілок стають способом створення автором 
специфічного архітектонічного контексту, який 
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у його розумінні є необхідним для максимально 
емоційного сприйняття символу страстей сучас-
ною людиною. Такою, власне, є позиція автора 
щодо новаторського підходу до церковного маляр-
ства: «Наш час вимагає стилізувати і переосмис-
лювати ікону. Наша віра має трансформуватися у 
майбутнє. Я, та інші митці моєї генерації, хочемо 
унаочнити нашу віру та подати її у новітньому 
баченні. Щоби віра, преображена в іконі, випе-
реджала теперішній час. Ми хочемо йти назустріч 
новим поколінням, щоби це була така особисто 
наша спадщина для них» (Тищенко-Лиманський).

Ці об’ємні колючі вкраплення митець не випад-
ково поєднує з поліхромічними зіставленнями золо-
того та червоного кольорів. Власне ці барви мають 
особливе символічне значення в іконописі, адже 
золотий фон символізує небесне світло, божествен-
ний простір, а червоний традиційно визначається 
кольором мучеництва, Страстей Христових, без 
яких є неможливим Його Воскресіння з мертвих. 

Такі символічні кольорові меседжі посилає 
митець у більшості варіантах власного об’ємного 
представлення тернового вінця у сюжетах «Спас 
Нерукотворний». В творах: «Спас круглий» 
(2019) з іконостасу в м. Старгарді Республіка 
Польща в церкві УГКЦ; «Спас Нерукотворний» 
(2017); «Спас Нерукотворний» (2019), «Спас 
Нерукотворний» (2019) (обидва знаходяться у 
Республіці Польща) присутня однотипна об’ємна 
акцентуація за допомогою реальних колючих пру-
тиків, що накладаються зверху на намальований 
лик Спасителя. Крім того, ці гілочки позолочені 
та скраплені червоною фарбою. Зауважимо при 
цьому, що самі лики вирішені цілком різними 
емоційними та візуальними образами на відміну 
від представлення тернового вінка.

Автор повторює цей прийом (поєднання реаль-
ного терня, золотої та червоної фарб) й у іконі 
«Богоматір. Об'явлення з веселкою» (2022) (Стар-
гард, Республіка Польща). Постать Богородиці 
зображена на фоні веселки, а внизу на земній кулі 
квіти, які зацвітають на слідах її. Тому архітекто-
нічний варіант тернового вінця стає композицій-
ним центром зображення, адже він є частиною 
символу Пресвятого Серця Ісуса, що тримає Бого-
родиця. Подача цього символу таким способом 
вміло переключає емоційне навантаження твору 
на більш трагічний лад.

Особливого звучання таке поєднання набуває в 
іконі «Свята Марія Магдалина» (2021) (Старгард, 
Республіка Польща). Зображення Марії Магда-
лини коло Розп’яття (оповідь про оплакування та 
зняття з хреста) митець свідомо кадрує. Гордіца 
залишає для візуального представлення лишень 

низ розп’ятого Спасителя (нижні частини ніг) та 
коліноприклонену мироносицю. Таким чином 
він викристалізовує сприйняття смерті Христа 
Марією Магдалиною. Сюжет розгортається на 
цілковито однорідному золотому тлі, тому золо-
тий терновий вінець на голові святої стає ніби про-
довженням символічного божественного світла. 
Крім того, розташування цього атрибуту страстей 
на голові послідовниці Христа може трактуватися 
і як символ її невимовного болю та страждань.

На наш погляд, власне такий різносторонній 
мистецький експеримент зробив можливим гли-
боко інтелектуальний підхід митця до розуміння 
сакрального. Поєднання несподіваних об’ємів та 
матеріалів стали сміливими мистецькими експе-
риментами при створенні робіт з використанням 
символіки тернового вінця. Така неординарність у 
трактуванні цього атрибуту страстей уможливлю-
ється й тим, що автор серйозно ставиться до сут-
нісних основ церковного мистецтва. Ось що він 
говорить щодо представлення Христа у різні часи: 
«Христос не може бути модерним чи архаїчним – 
Він має бути Богом. Христос має випромінювати 
віру і породжувати її, закликати до неї, провоку-
вати на глибину та відображати її високий інте-
лект. Мені здається, що стиль абсолютно не впли-
ває на сакральність твору, тому що ми маємо з 
різних століть та регіонів дуже серйозні пам'ятки. 
Їх цінність не обов'язково тільки в антикварі-
аті. Часто це серйозні глибокі твори. Галицька 
ікона, буковинська ікона на шклі – це в окремих 
пам’ятках примітивізм і наїв, але сакральність 
з них просто б’є, звучить. Її відобразити можна 
тільки щирою глибокою вірою та молитвою» 
(Тищенко-Лиманський).

Тому поєднання у варіантах зображеннях 
Д. Гордіци тернового вінка асоціативного й образ-
ного компонентів спричинює появу різних типів 
візуальних конотацій, зокрема культурно-націо-
нальних (калина, колосся пшениці), образно-архі-
тектонічних (аплікації терновими гілками). Ці 
варіанти стають своєрідними кодами зовнішньої 
і внутрішньої подачі форми символу страстей. 
Асоціативно-образна структура тернового вінка 
таким чином утворюється у різних контекстах 
шляхом злиття тактильних та візуальних асоціа-
цій на позначення смислу страстей і сприяє емо-
ційній кристалізації теми страждань. 

Висновок. Спосіб відображення євангель-
ських подій, який обирає художник Д. Гордіца – 
ліричний або епічно-символічний. Він визначає 
силу страсної асоціативності у контексті кожного 
окремого твору. Асоціативність вирішення його 
сюжетів «Спас Нерукотворний» визначається 
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видимим емоційним зв’язком елементів зобра-
ження з семантичними структурами гілок терня, 
зокрема різних варіантів вирішення лику Спаси-
теля у цьому іконографічному типі .

Поштовхом до використання автором реаль-
них гілок терня, різноманітних мальованих зобра-
женнях тернового вінка у варіантах Розп’ять для 
вирішення семантичних завдань цієї складної 
іконографії, слугувало, на наш погляд, бажання 
автора створити для кожної роботи контекстне 
символічне поле та спільний семантичний асоці-
ативний простір. Асоціативно-семантичне поле 
об’ємної подачі тернового вінця, спроектоване 
на загальний візуальний образ страсного Христа, 

посилює пасійний зміст та характер емоційного 
впливу на глядача. 

Отже, терновий вінець в структурі іконогра-
фічного сюжету творів Д. Гордіци є не тільки 
засобом створення образності страсних сюжетів, 
а й суттєво посилює емоційно-експресивне наван-
таження завдяки об’ємним формам. Цей символ 
страстей набуває багатоплановості, розкриває 
свій асоціативний потенціал, входячи у різні сис-
темно-семантичні моделі сюжетів «Нерукотвор-
ний Спас», «Розп’яття» різними варіантами пред-
ставлення. Таким чином відбувається взаємодія 
тактильної асоціативності й візуальної образності 
у семантичній побудові робіт автора. 
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СТИЛЬОВІ НАПРЯМКИ ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ 
ХХ СТОЛІТТЯ: МОДЕРНІЗМ ТА АВАНГАРДИЗМ 

У статті визначено, що перша третина ХІХ ст. в українському дизайні характеризується поступовим 
переходом від традиціоналізму до новаторства, впровадження прогресивних ідей у роботах графічних дизай-
нерів, протилежних до традиційного світогляду у мистецтві, оновленні традицій. У статті конкретизуються 
передумови формування філософії модернізму як стилю художнього світосприйняття на початку ХХ ст., що 
супроводжувався докорінною зміною світоглядних позицій в напрямку побудови некласичної парадигми. Вста-
новлено, що в Україні графічний дизайн формувався завдяки розвитку інженерно-технічного середовища про-
мислових регіонів Сходу та опануванню національних традицій декоративно-ужиткового мистецтва Заходу 
України. Основою моделі українського графічного дизайну є «перманентне перехрещення» глибинних цінностей 
української культури в поєднанні з цінностями та новими тенденціями інших культур, зокрема західноєвропей-
ської. У формотворенні стилю модернізму українські митці переймали загальні тенденції європейських про-
цесів, доповнюючи їх глибинними українськими традиціями. Визначено, що характерними рисами модернізму є: 
1) художня естетизація дизайнерського середовища, акцент на його соціоантуражах та намагання дизайнерів 
виокремити соціо-онтологічні абриси в соціумі та в побутовій повсякденності; 2) стилістика та художньо-
естетичні матриці модерну. На основі аналізу ознак модернізму та авангардизму виявлено їх основні відміннос-
ті. Здійснено класифікацію стильових напрямків графічного дизайну першої третини ХХ століття, серед яких 
виділено ар деко як підтечію абстракціонізму та пануючий стиль першої третини ХХ століття на території 
України. Виявлено відмінності українського ар деко від європейського ар деко. Проведено аналіз зразків графіки 
українського ар деко. Виявлено, що для ар деко 1920-х років характерні елементи модерну (монументальність, 
декоративність, обмежена характерна гама), тоді як для ар деко 1930-хроків – елементи футуризму (елементи 
етноорнаментики, асиметрія, динаміка, обмежена кольорова гамма).

Ключові слова: історизм, новаторство, модернізм, авангардизм, абстракціонізм, ар деко. 
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STYLE DIRECTIONS OF GRAPHIC DESIGN OF THE FIRST THIRD 
 OF THE XX CENTURY: MODERNISM AND AVANGARDISM

The article states that the first third of the XIX century in Ukrainian design is characterized by a gradual transition 
from traditionalism to innovation, the introduction of progressive ideas in the works of graphic designers, contrary to 
the traditional worldview in art, the renewal of traditions. The article specifies the preconditions for the formation of 
the philosophy of modernism as a style of artistic worldview in the early twentieth century, which was accompanied by 
a radical change in worldviews in the direction of building a non-classical paradigm. It is established that in Ukraine 
graphic design was formed due to the development of engineering and technical environment of industrial regions of the 
East and mastering the national traditions of decorative and applied arts of the West of Ukraine. The basis of the model of 
Ukrainian graphic design is the "permanent intersection" of the deep values of Ukrainian culture in combination with the 
values   and new trends of other cultures, including Western European. In shaping the style of modernism, Ukrainian artists 
adopted the general trends of European processes, complementing them with deep Ukrainian traditions. It is determined 
that the characteristic features of modernism are: 1) artistic aestheticization of the design environment, emphasis on 
its socio-entourage and attempts of designers to highlight socio-ontological outlines in society and in everyday life; 2) 
stylistics and artistic and aesthetic matrices of modernism. Based on the analysis of the features of modernism and avant-
garde, their main differences are revealed. The classification of stylistic directions of graphic design of the first third of the 
XX century is carried out, among which art deco as a subtext of abstractionism and the prevailing style of the first third of 
the XX century on the territory of Ukraine are distinguished. The differences between Ukrainian art deco and European 
art deco are revealed. The analysis of samples of graphics of the Ukrainian art deco is carried out. It was found that the 
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art deco of the 1920s was characterized by elements of modernism (monumentality, decorativeness, limited character 
range), while the art deco of the 1930s was characterized by elements of futurism (elements of ethno ornamentation, 
asymmetry, dynamics, limited colors).

Key words: historicism, innovation, modernism, avant-garde, abstractionism, art deco.

Постановка проблеми. У порівнянні із захід-
ноєвропейськими країнами теоретичний базис 
графічного дизайну України почав формуватися 
лише в другій половині ХХ ст. На початку ХХ сто-
ліття теоретичні основи дизайну були побудовані 
на радянській ідеології та поняттях художнього 
конструювання та технічної естетики (Яремчук, 
2021). Як зазначає Даниленко (2006), «У мисте-
цтвознавчій науці України бракує знань про особ-
ливості вітчизняного дизайну, які б виходили з 
порівняння його із загальносвітовими трансфор-
маціями цієї сфери художньої діяльності. Крім 
того, не існує науково обґрунтованої моделі роз-
витку українського дизайну початку ХХІ ст.». 
У зв’язку з цим актуальною є проблематика фор-
мування теоретико-практичних засад графічного 
дизайну в Україні в першій третині ХХ століття. 
Проблема порушена у статті, полягає у виявленні 
стилістичних напрямків у графічному дизайні 
першої третини ХХ століття в Україні та Європі, 
виявленні відмінностей в ознаках стилю ар деко в 
Україні та Європі.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Особливості стильових напрямків графічного 
дизайну першої третини ХХ століття відображені 
у працях Борисенко (2018), Гординський (1943), 
Даниленко (2006), Коваль (2014), Оборська (2009 
2020), Рижова (2008), Січинський (1943), Хіл-
лер та Ескріт (2005), Хомзяк (2018), Шапаренко 
(2011), Яремчук (2021).

При цьому мало уваги приділено вивченню 
відмінностей та особливостей модернізму та аван-
гардизму, зокрема стилю ар деко як пануючого для 
українського графічного дизайну початку ХХ ст.  
У статті Рижової (2008) розглядається процес 
історичної трансформації дизайнерської практики 
від класичних до постнекласичних форм, прово-
диться теоретичне моделювання вектору розвитку 
дизайну в контексті постмодерної соціокультур-
ної ситуації, виділено основні концепції дизайну 
(модерн, модернізм, постмодернізм) за часовими 
періодами розвитку. У дисертаційному дослі-
дженні Оборської (2009) вивчаються характерні 
ознаки синтезу мистецтв в європейському середо-
вищі стилю модерн, європейська стилістика фор-
мотворення модерну синтетичного предметного 
середовища. Як зазначає автор, на межі XX – XXІ 
століть зміна духовної парадигми суспільства 
зумовила критичне переосмислення художніх сти-

лів модерну, який органічно тяжів до синтезу мис-
тецтв, чинив опір більшості станкових форм, став 
поштовхом для розвитку монументально-деко-
ративних течій в дизайні. У монографії В. Дани-
ленка [3] «Дизайн України у світовому контексті 
художньо-проектної культури» вивчаються окремі 
аспекти розвитку українського дизайну протягом 
ХХ ст. при синхронному зіставленні його голо-
вних компонентів з відповідниками в розвину-
тих країнах світу. Початок ХХ ст. сформував нові 
віяння у дизайні, пов‘язані з новими формами в 
мистецтві: кубізмом, футуризмом, сюрреалізмом, 
експресіонізмом (Борисенко, 2018).

Вище зазначені особливості в дизайні на 
початку ХХ ст. потребують більш детального 
дослідження. 

Мета статті полягала у вивченні відмін-
ностей та особливостей модернізму та авангар-
дизму як новаторських течій графічного дизайну, 
зокрема стилю ар деко як пануючого для україн-
ського графічного дизайну початку ХХ ст. та його 
порівняння з європейським стилем ар деко. 

Виклад основного матеріалу. Перша тре-
тина XX століття в українському графічному 
дизайні, як і в європейському, характеризується 
поступовим переходом від традиціоналізму до 
новаторства, впровадження прогресивних ідей у 
роботах графічних дизайнерів, протилежних до 
традиційного світогляду у мистецтві, оновленні 
традицій. В цей період активно розвиваються сти-
льові напрямки модернізму, сучасні для того часу 
художні тенденції, багатогранні течії, що порива-
ють з традиціями мистецтва і вважають формаль-
ний експеримент основою свого творчого методу. 
Ці нові течії протиставляються академізму та тра-
диційним творчим стилям. На початку ХХ сто-
ліття розвиваються авангардистські новаторські 
течії, як крайній прояв модернізму, які ґрунту-
ються на новаторській філософсько-естетичній і 
політичній платформі. Синтез мистецтв став цен-
тром стильової програми і в Україні кінця ХІХ – 
початку ХХ ст. (Оборська, 2009).

У 1900-1930-х роках відбувається поступовий 
перехід від зображення речей до зображення від-
чуттів, які пов’язані з цими речами. Незважаючи 
на те, що новаторські напрямки суттєво вплинули 
на розвиток мистецтва, певні стилі модернізму, 
особливо авангардизму, виявились нежиттєз-
датними, через надмірну епатажність та інколи, 
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навіть, цинізм і зневажливість до традиційного 
мистецтва. Крім того, авангардизм у своєму роз-
витку постійно стикався з протилежним напрям-
ком – повернення до традиції, що стало причи-
ною відсутності популярності деяких стилів через 
неспроможність створення абсолютно нових 
творчих ідей.

У філософії дизайну використовують три тер-
міни: модерн, модернізм і постмодернізм, виник-
нення яких пов’язано з історичними рамками: 

1. Модерн – це культура мистецтва та дизайну 
кінця ХІХ – початку ХХ ст. (рубіж століть). 

2. Модернізм – це культура першої половини 
ХХ ст. (з початку століття до 70-х рр.).

3. Постмодернізм – це культура другої половини 
ХХ ст. (із 70-х рр. до сьогодення) (Рижова, 2008).

Модернізм в дизайні – це некласичний тип 
філософствування, що радикально дистанцію-
ється від класичного плюрального моделювання 
світів і відрізняється ідеєю онтологічного плю-
ралізму. Передумовами формування філософії 
модернізму є: 1) побудова комплексу ідей само-
достатності людського розуму; 2) розвиток сис-
теми уявлень про креативну природу Розуму, 
з одного боку, і його історичну обмеженість – з 
іншого; 3) позитивістські ідеї, згідно яким люд-
ський розум за своєю природою контекстуальний 
і здатний трансформувати соціальну дійсність; 
4) утвердження традиції художнього символізму, 
презумпція принципової відкритості системи 
світу; тенденція до інновацій та відмова від кла-
сичної ідеї передбачуваної гармонії, відмова від 
гуманістичного монізму; 5) відмова від ідеалів 
традицій; 6) ідея плюральності і конструктивності 
Розуму, що приводить до трансформації культури, 
та відповідно до потреби в новій художній мові; 
7) ідея варіативності: багатоваріантність стає для 
модернізму типовим і атрибутивним параметром 
культури, в тому числі і дизайну (Рижова, 2008).

Митецький модернізм як стиль художнього 
світосприйняття на початку ХХ ст. супроводжу-
вався докорінною зміною світоглядних позицій 
в напрямку побудови некласичної парадигми 
(Оборська, 2009).

Глобальною інновацією виступило розмивання 
старої раціоналістської парадигми, відомої як кла-
сичний раціоналізм (або модернізм, якщо йдеться 
про загальнокультурні процеси) (Даниленко, 
2006). Переосмисленню світоглядних засад захід-
ноєвропейської культури зазначеної історичної 
доби сприяла філософська творчість А. Шопенга-
уера, Ф. Ніцше, З. Фрейда, К. Юнґа, А. Берґсона, 
М. Гайдеґґера, яка справила також вагомий вплив 
на професійну діяльність представників захід-

ноєвропейської та української мистецької еліт 
(Оборська, 2009; Оборська & Кравчук, 2020).

Однак, незважаючи на свою внутрішню 
суперечливість, модернізм подарував людству 
визначних постатей, які входять в історію світо-
вого мистецтва, зокрема П. Пікассо, А. Матісс, 
А. Модільяні, В. Кандинський, М. Шагал, С. Далі, 
Фріда Кало, Р. Тиртов та інших. Серед україн-
ських модерністів – К. Малевич, А. Кассандр, 
М. Бутович, Соня Делоне, П. Ковжун, Р. Лісо-
вський, О. Кульчицька, В. Січинський та інші. 
Модернізм в дизайні – це певний художньо- 
естетичний, експресивний стиль [8]. В Європі 
різні напрямки модернізму в дизайнерському 
мистецтві почали розвиватися в кінці ХІХ – на 
початку ХХ ст., що вплинуло на українську куль-
туру графічного дизайну початку ХХ ст. 

В Україні графічний дизайн формувався 
завдяки розвитку інженерно-технічного серед-
овища промислових регіонів Сходу та завдяки 
опануванню національних традицій декоративно-
ужиткового мистецтва Заходу України (Яремчук, 
2021, с. 22). Починаючи із середини ХІХ ст. та на 
початку ХХ ст. в Україні закладено передумови 
розвитку дизайну завдяки появі великої промис-
ловості в Донецько-Криворізькому регіоні (Дани-
ленко, 2006). Тому основою моделі українського 
графічного дизайну є «перманентне перехре-
щення» глибинних цінностей української куль-
тури в поєднанні з цінностями та новими тен-
денціями інших культур (Яремчук, 2021, с. 22). 
У колі українських західних дизайнерів-професі-
оналів реалізовувалася переважно складова мен-
талітету українського суспільства, яка брала поча-
ток від особливостей європейських суспільств 
та мала менше основ для реалізації. Для схід-
них областей України характерно наслідування 
російсько-сибірського менталітету та його прояв 
у дизайні (Даниленко, 2006). Для прикладу, роз-
виток дизайну Галичини, зокрема архітектурно-
мистецьких напрямів і європейських авангардних 
течій, мав безпосередній вплив на формування 
стилістичних пріоритетів та художньо-проектних 
параметрів дизайн-об‘єктів. Візуально-графічна 
мова, комунікативні і формотворчі засоби відо-
бражали стиль модерн і його архітектурно-мис-
тецькі течії: сецесію, український стиль, симво-
лізм, футуризм, кубізм, конструктивізм, ранній 
функціоналізм, реалізм, ар деко Борисенко (2018). 
На початку ХХ ст. в Галичині поширення стилю 
модерну стало основою для нового розуміння 
естетичних засад стилістичної єдності формот-
ворчих засобів. У формотворенні стилю модерн 
українські архітектори та художники не лише 
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переймали загальні тенденції європейських про-
цесів, але й вносили у західний світ свій україн-
ський стиль, свою національну культуру.

На сьогоднішній день важко провести межу 
між модернізмом і авангардом, адже думки 
дослідників розбігаються, одні науковці вважають 
їх різними течіями, інші вважають авангардизм 
крайнім лівим відгалуженням модернізму. Для 
прикладу, Рижова (2008) стверджує про те, що 
модернізм сформувався під впливом авангарду та 
декадансу. Характерними рисами модернізму є: 1) 
художня естетизація дизайнерського середовища, 
акцент на його соціоантуражах та намагання 
дизайнерів виокремити соціо-онтологічні абриси 
в соціумі та в побутовій повсякденності; 2) сти-
лістика та художньо-естетичні матриці модерну, 
що урізноманітнювали себе в диференційних 
видах (жанрах) культури, мистецтва, дизайну, 
архітектури; мозаїки гротескності ліній, палітри, 
кольорів, що характеризувало модернізм його спе-
цифічним символізмом. Вплив на модернізм ево-
люції авангарду та декадансу, які апологетизували 
колізії розколотого соціуму, закликали до нової 
інтерпретації художниками феноменів соціаль-
ної дійсності, зумовлює появу великої кількості 
кардинальних напрямків в модернізмі – кубізм, 
експресіонізм, неокубізм, неоекспресіонізм, іма-
жинізм, сюрреалізм, неосюрреалізм, футуризм, 
неофутуризм, поп-арт, шоу-суперромантизм 
(Рижова, 2008).

В цьому контексті важливим є визначення, які 
стилі першої третини ХХ століття відносяться до 
модернізму, а які до авангардизму, так як їх роз-
межування є нечітким і трактується довільно. 

До модернізму відносяться: фовізм, експресіо-
нізм, абстракціонізм з його напрямками (абстрак-
тний експресіонізм, супрематизм, кубізм, кон-
структивізм) футуризм, дадаїзм, сюрреалізм, а 
також безліч дрібніших течій постмодернізму. На 
рисунку 1 наведено поступовий перехід від тра-
диціоналізму до новаторства та стильові напрями 
історизму, новаторства та їх стилі першої третини 
ХХ століття. 

Для розуміння різниці між модернізмом та аван-
гардизмом потрібно порівняти їх ознаки (Таблиця 
1). Модернізм не заперечує традиції, тоді як аван-
гардизм відкидає минуле, не пов’язане з сучас-
ністю, заперечуючи елементи культури. Модернізм 
сприяв оновленню засобів мистецтва та його пере-
будові, тоді як авангардизм призвів до оновлення 
самого мистецтва, докорінної зміни мистецької 
практики та суспільства, переоцінки духовних цін-
ностей та внаслідок цього формування нового сві-
тосприйняття на основі нігілізму. Модернізм давав 
змогу митцям самовиражатися з поступовим пере-
ходом від традиції до модернізму, тоді як авангар-
дизм різко заперечував традиції. 

У 1920-і роки в Європі утвердився стиль ар деко 
(фр. art déco – дослівно «декоративне мистецтво»), 
який пов’язують із Міжнародною виставкою сучас-
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Рис. 1. Стильові напрямки мистецтва  
в дизайні першої третини ХХ століття

Джерело: складено автором на основі (Даниленко, 2006; Оборська, 2009; Рижова, 2008).

Андрєєва Я. Стильові напрямки графічного дизайну першої третини ХХ століття: модернізм та авангардизм
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них декоративних і промислових мистецтв 1925-го 
року в Парижі. Ар деко представляв собою синтез 
модернізму і неокласицизму, арт нуво. Важливо 
зазначити, що становлення ар деко йшло шляхом 
взаємодії з такими художніми напрямками, як футу-
ризм, конструктивізм, сюрреалізм, що надає його 
мові вельми цікаве і різноманітне звучання. В Укра-
їні стиль ар деко був пануючим стилем першої тре-
тини ХХ століття. Поява стилю ар деко не мала 
революційного характеру, характерним для ар деко 
є еклектизм. Цей стиль об’єднав в собі безліч сти-
льових течій, свої витоки він бере від історизму, але 
також запозичає багато від тогочасних новітніх сти-
лів, таких як – кубізм, фовізм, футуризм та вбирає в 
себе традиції народного мистецтва різних країн. Це 
останній новий стиль, який свідомо орієнтований в 
минуле, проте одночасно прагне до нового. Ар деко 
можна назвати контрапунктом стилів. 

Стиль ар деко знайшов яскраве відображення 
в мистецтві плаката. Відносно друкованої реклам-
ної графіки традиційно виділяють наступні особ-
ливості стилю: лаконізм композиційних рішень, 
простота ліній, повнота кольору. Також образи, 
що з’явилися в плакатах, особливо відповідали 
відчуттям нової індустріальної епохи: літаки, 
автомобілі, кораблі, пейзажі. Такі французькі 
майстри, як Адольф Кассандр, Поль Колен, Жан 
Карлю, Шарль Лупо шляхом впровадження нових 
графічних прийомів розвивали цей стиль, роблячи 
його дуже виразним саме в галузі графічної твор-
чості (Оборська & Кравчук, 2020, с. 904) 

Ар деко балансує між традиціоналізмом та 
новаторством та вбирає в себе їх певні риси, в 
більшій чи меншій мірі, в різних випадках, схиля-
ючись більше в ту чи іншу сторону. 

Ар деко виростає на тому ж ґрунті що і модер-
нізм та неокласицизм, однак разом з тим його 
характеризує унікальне поєднання рис. Як і 
модернізм він вступає в союз з машиною, але 
його машинна естетика не мінімалістична і чисто 
функціональна. Ар деко опирається не на чистоту 
ліній, форм, об'єму, а скоріше на декоративність і 
стилізацію образу (Хіллер, 2005, с. 24).

Малевич (супрематизм, кубізм, кубофуту-
ризм), М. Бутович (конструктивізм, експресіо-
нізм, національний примітивізм) та Соня Делоне 
(кубізм, орфізм). 

Авангардизм з його характерними стилями на 
території України почав більшою мірою прояв-
лятися вже в воєнний період, як, наприклад, кон-
структивізм у воєнних агітаційних плакатах.

Окремо хочеться зазначити, що українське ар 
деко відрізняється від європейського. Для україн-
ського ар деко є притаманними риси модерну, що 
не можливо не побачити аналізуючи графіку того 
періоду, характерні риси українського ар деко – 
рослинні орнаменти, етно-мотиви, статичність, 
симетрія, що є характерними рисами модерну, 
також характерною є обмежена кольорова гамма. 
Однак в більш пізніший період, приблизно в 
1930 роках, в роботах українських графіків, 
зокрема П. Ковжуна., В. Січинського прослідко-
вуються риси футуризму – динаміка, асиметрія, 
проте вони все рівно проявлені менше ніж на зраз-
ках європейської графіки.

Українськими графіками, які працювали в 
стилі ар деко були: Г. Нарбут, від якого бере поча-
ток українське ар деко, та який започаткував 
нову графічну українську школу (Січинський, 
1943, с. 59), його учень Р. Лісовський, П. Ковжун, 
В. Січинський, О. Кульчицька та інші. Футуризм 
П. Ковжуна далекий від безпредметних фанта-
зій руху його сучасників (наприклад, італійських 
митців), який визначався яскравими, декоративно 
накладеними кольорами і неспокоєм композиції; 
за символізмом його промовляє й чітко вираже-
ний орнамент форм, їх сецесійність (Гордин-
ський, 1943, с. 21).

Для ар деко 1920-х років характерні елементи 
модерну (монументальність, декоративність, 
обмежена характерна гама), тоді як для ар деко 
1930-х років – елементи футуризму (елементи 
етно орнаментики, асиметрія, динаміка, обме-
жена кольорова гамма).

Ар деко Європи більше тяжіє до авангардизму, 
зокрема до прийомів таких стилів, як футуризм, 

Таблиця 1
Порівняльна таблиця ознак модернізму та авангардизму за допомогою методу бінарної опозиції

Модернізм Авангардизм 
1. Естетичний бунт всередині мистецтва, що
не заперечує традицію.
2. Оновлення засобів мистецтва.
3. Перебудова мистецтва.
4. Свобода самовираження.
5. Поступовий перехід від традиції до модернізму.

1. Заперечення традиції, відкидання історизму, минуле 
не пов’язане з сучасним.
2. Оновлення самого мистецтва.
3. Перебудова суспільства.
4. Нігілізм.
5. Різкий відрив від традиції.

Джерело: складено автором на основі (Борисенко, 2018; Даниленко, 2006; Рижова, 2008).
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кубізм, сюрреалізм. Характерними для даної 
графіки є динаміка, асиметрія, градієнт (що не 
зустрічається в зразках української графіки ар 
деко), багатша кольорова гамма, про що свідчать 
зразки графіки ар деко Європи француза Адольфа 
Жан-Марі Мурона, більш відомого під псевдоні-
мом А. М. Кассандр завдяки плакату під назвою 
«Лісоруб», та іншим роботам, наприклад плакату 
«Свята Парижа». А. Кассандр черпав натхнення в 
кубізмі і сюрреалізмі, в роботах Пабло Пікассо і 
Макса Ернста. Для А. Кассандра дизайн реклам-
ного плаката починався з тексту, і всі елементи 
зображення погоджувалися з ним. Стиль А. Кас-
сандра, часто повний динаміки і руху, його ком-
позиційні і колірні рішення мали сильний вплив 
на розвиток європейського плакатного мистецтва 
ХХ століття (Оборська & Кравчук, 2020, с. 905).

Основними ознаками ілюстрацій А. Кассандр 
є монументальність форм, ширша кольорова 
гамма, порівняно з ар деко України, градієнт, 
асиметрія (переважно), динаміка, ілюстрації тех-
ніки та руху, елементи футуризму. Ілюстраціям в 
стилі ар деко А. Кассандра притаманні в цілому 
елементи футуризму.

Основними ознаками ілюстрацій польських 
графіків Львову є монументальність форм, ширша 
кольорова гамма (ніж в ар деко України), градієнт 
(ілюстрація з правого боку), асиметрія, динаміка, 
ілюстрації техніки та руху, елементи футуризму. 

Ілюстраціям в стилі ар деко польських графіків 
також притаманні в цілому елементи футуризму.

За роки існування ар деко виробив власний харак-
тер, який протистояв прагматизму і культивував 
вишуканість: ар деко сполучав все, що подобалося 
його авторам – східну екзотику, нову техніку, дорогі 
матеріали, давнє і сучасне мистецтво, особливо 
кубізм. Для ар деко характерна ламана лінія, надається 
перевага багатокутникам та ступінчастим завершен-
ням. У ар деко часто використовуються зображення 
тварин. Крім того, ар деко подобався вигляд новітньої 
техніки: машин або аеропланів. Художники ар деко 
обирали інтенсивні та контрастні кольори для гра-
фіки. Проіснувавши до початку Другої світової, пла-
кат ар деко став яскравим виразником еволюційних 
тенденцій доби (Оборська & Кравчук, 2020).

Висновки. Отже, проаналізувавши стилістику 
плакатного мистецтва Європи початку ХХ сто-
ліття, можна зробити висновок, що головною скла-
довою плаката є прагнення до естетичності у гра-
фічному дизайні, активне використання елементів 
модерну, футуризму. В цьому і полягає художня 
цінність плакатів ар деко. Принципи створення 
рекламних плакатів, вироблені на рубежі XIX-XX 
століть, застосовуються і сьогодні. Колір і чіткість 
ліній як і раніше мають першорядне значення для 
сприйняття плаката «на ходу», а лаконічність і 
композиційна компактність залишаються найваж-
ливішими елементами сучасної реклами.
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МЕТАФОРИЧНЕ ОБРАЗОТВОРЕННЯ СОЦІОФОБІЇ ТА ЇЇ ВИРІШЕННЯ 
У ШРИФТОВИХ КОМПОЗИЦІЯХ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ

У статті досліджено метафоричне образотворення розладу соціальної тривоги та її вирішення засобами 
графічного відображення в шрифтових композиціях соціальної реклами. Проаналізовано наукові дослідження й 
публікації, у яких висвітлено проблему соціофобії, психологічну природу особистості з соціальною тривожніс-
тю, арт-терапевтичні техніки психологічної допомоги, деякі положення психології по сприйняттю шрифтових 
композицій у графічному дизайні, вплив кольору на психоемоційний стан людини.

Встановлено, що шрифт є основним зображальним і змістовним компонентом у соціальній рекламі, який 
здатен впливати на психоемоційний стан людини та підсилювати сприйняття текстової інформації. На осно-
ві експериментального дослідження доведено, що метафоричне образотворення літер у дизайні розробленого 
шрифту може розкрити проблему соціальної тривоги та її вирішення у типографічній рекламі (авторський 
шрифт, плакати, брошура, короткометражний відеоролик).

Розроблено концепцію проєкту «Свобода спілкування», де розглядається проблема соціофобії в шрифтових 
композиціях реклами, застосовуючи символіку літер. У дизайні авторського шрифту метафорично висвітлено 
ознаки соціальної проблеми для швидкого та чіткого сприйняття. Алегоричні образи літер передають замкну-
тість та страх спілкування. Висвітлено проблему соціофобії в брошурі, плакатах, соціальному типографічному 
ролику не тільки контекстом, а й засобом дизайну авторського шрифту, контрастом кольору та форми. 

Акцентовано, що значний вплив на психоемоційний стан і нервову систему людини має кольоросприйняття як 
символічне відображення емоцій та почуттів людини. Колір слугує певною корекцією психічного стану людини, 
застосовується для відновлення балансу, вказує на вектор активності та енергії, є певним енергетичним стиму-
лом, який налаштовує людину до взаємодії з соціальним середовищем і впливає на її світосприйняття.

Ключові слова: соціальна тривога, соціофобія, метафоричне образотворення, символіка літер, соціальна 
реклама, типографіка, кольоросприйняття. 
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METAPHORIC FORMATION OF SOCIAL ANXIETY AND ITS SOLUTIONS 
IN FONT COMPOSITIONS SOCIAL ADVERTISING

The metaphorical depiction of social anxiety disorder and its solution by means of graphic display in font compositions 
of social advertising is investigated in the article. Research and publications are analyzed, which highlight the problem of 
social phobia, the psychological nature of the individual with social anxiety, art-therapeutic techniques of psychological 
care, some provisions of psychology on the perception of font compositions in graphic design, the impact of color on 
psycho-emotional state.

It is established that the font is the main pictorial and meaningful component in social advertising, which is able to 
influence the psycho-emotional state of man and enhance the perception of textual information. Based on experimental 
research, it is proved that the metaphorical representation of letters in the design of the developed font can reveal the 
problem of social anxiety and its solution in typographic advertising (author's font, posters, brochure, short video).

The concept of the project "Freedom of Communication" has been developed, which considers the problem of social 
anxiety in font compositions of advertising, using the symbolism of letters. The design of the author's font metaphorically 
highlights the signs of a social problem for quick and clear perception. Allegorical images of letters convey isolation and 
fear of communication. The problem of social phobia is covered in a brochure, posters, social typographic video not only 
by the context, but also by the means of design of the author's font, contrast of color and shape.

It is emphasized that color perception as a symbolic reflection of human emotions and feelings has a significant impact 
on a person's psycho-emotional state and nervous system. Color serves as a correction of the mental state of man, used 
to restore balance, indicates a vector of activity and energy, is a certain energy stimulus that adjusts a person to interact 
with the social environment and affects his worldview.

Key words: social anxiety, social phobia, metaphorical formation, symbolism of letters, social advertising, typography, 
color perception.

Постановка проблеми. У сучасному суспіль-
стві в умовах пандемії та політичної ситуації зна-
чно зріс рівень захворюваності соціофобією як 
один з найбільш поширених розладів настрою і 
тривоги. Тривога соціальних дій зустрічається у 
всіх куточках земної кулі, проте найбільше соціуму 
бояться в розвинених країнах. Соціальні фобії про-
являються як страх перебування й спілкування з 
іншими людьми, страх публічних виступів та будь-
якої діяльності перед публікою, страх бути оціне-
ними іншими людьми. Знаходження в суспільстві 
соціофоби розцінюють як постійне оцінювання, 
осуд, критику з боку людей. Соціофобію іноді 
називають хворобою втрачених можливостей. 

Ще однією важливою причиною виникнення 
та загострення соціального тривожного розладу є 
терористичні акти та війна. Це велике потрясіння 
для психіки людини, яке в кожного проявляється 
по-різному. Виникає повне замикання у собі, 
недовіра, страх до спілкування та взаємодії між 
людьми. Це відбувається через різку зміну звич-
ного (комфортного) життя, надходження великої 
кількості трагічної інформації та споглядання 
жахливих психотравмуючих подій навколо, отри-
мання як моральних, так і фізичних травм. Вини-
кає коливання настрою, зміна мислення людини, 
її ставлення до різних речей та навколишнього 
середовища. 
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Отже, проблема соціофобії є досить актуаль-
ною і вимагає ретельного дослідження з метою 
надання допомоги людям, які нею страждають.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Проблему розладу соціальної тривоги, психо-
логічну природу особистості з соціальною три-
вожністю розглядають у своїх дослідженнях 
О. Аврамчук (Аврамчук, 2018), Є. Коць (Коць, 
2017), В. Корольчук (Корольчук, 2017). Соціальну 
тривожність у міжособистісній взаємодії молоді 
розкривають І. Батраченко, М. Сурякова, І. Учи-
тель (Батраченко, Сурякова, Учитель, 2021). 

Теоретичний аналіз сучасних напрямів арт-
терапії та арт-терапевтичні техніки психологіч-
ної допомоги й лікування окреслені в працях 
Н. Кальки, З. Ковальчук, Г. Одинцової (Калька, 
Ковальчук, Одинцова, 2021), М. Канюки, С. Гуме-
нюк (Канюка, Гуменюк, 2021), використання 
нетрадиційних технік малювання у роботі з 
людьми, які пережили травму подає О. Сагайдак 
(Сагайдак, 2018), деякі положення психології по 
сприйняттю шрифтових груп і шрифтових компо-
зицій у графічному дизайні розглядають М. Яков-
лєв, О. Яремчук (Яковлєв, Яремчук, 2019), вплив 
кольору на психоемоційний стан людини розкри-
ває О. Молчанова (Молчанова, 2019).

Значно менше уваги дослідники приділяють 
мистецтву типографіки як засобу висвітлення про-
блеми соціально-тривожного стану та її вирішення.

Мета статті – висвітлити метафоричне обра-
зотворення розладу соціальної тривоги та її 
вирішення засобами графічного відображення у 
шрифтових композиціях соціальної реклами.

Завдання дослідження: проаналізувати нау-
кові дослідження й публікації, у яких висвітлено 
проблему соціально-тривожного стану; дослідити 
типографіку як засіб висвітлення проблеми соціо-
фобії та її вирішення; розкрити метафоричне обра-
зотворення розладу соціальної тривоги у дизайні 
розробленого шрифту та використання його у 
типографічній рекламі (авторський шрифт, пла-
кати, брошура, короткометражний відеоролик).

Об’єкт дослідження – графічне відображення 
соціальної тривоги у типографічній рекламі. 

Предмет дослідження: стилістичні, компози-
ційні, колористичні характеристики графічного 
відображення соціальної тривоги у типографічній 
рекламі.

Гіпотези дослідження: 1) Ймовірно шрифт є 
основним зображальним і змістовним компонен-
том у соціальній рекламі, який здатен впливати 
на психоемоційний стан людини та підсилювати 
сприйняття текстової інформації; 2) Передбача-
ємо, що значний вплив на психоемоційний стан і 

нервову систему людини має кольоросприйняття 
як символічне відображення емоцій та почуттів 
людини; 3) Припускаємо, що метафоричне обра-
зотворення літер у шрифтових композиціях соці-
альної реклами здатне розкрити проблему соці-
альної тривоги та її вирішення, а також може бути 
одним із засобів у подоланні соціофобії.

Комплекс методів та методик для прове-
дення дослідження. Поставлена мета та завдання 
зумовили методологію дослідження. У дослі-
дженні застосовано теоретичні методи: аналіз, 
синтез, систематизація, порівняння, класифіка-
ції, узагальнення здобутих теоретичних даних з 
досліджуваної проблеми. Це дало змогу проана-
лізувати поняття розладу соціальної тривоги та 
її графічне відображення у дизайні типографіки 
соціальної реклами, створити належну інфор-
маційну базу, з’ясувати актуальність і перспек-
тивність проблеми. Емпіричні методи: спосте-
реження, анкетне опитування, опис результатів. 
Моделювання: поставлено завдання, розроблено 
дизайн шрифту, площинні шрифтові композиції 
у дизайні соціального плаката, буклету та синоп-
сису відеоролика. Статистичні: реєстрація, ран-
жування, аналіз графіків.

Виклад основного матеріалу. У науко-
вих дослідженнях соціофобію (від лат. socius – 
«загальний, спільний» і дав.-гр. Φόβος – «страх») 
розглядають як страх соціальної взаємодії, форму 
тривожно-фобічного розладу особистості, яка 
заснована на заниженій самооцінці індивіда, 
комплексах, страху покарання та осуду. Як зазна-
чає О. Аврамчук, соціальні фобії характеризу-
ються сильним відчуттям напруження та тривоги 
під час соціальної взаємодії чи діяльності через 
думки індивіда про те, що його чи її оцінюють. 
Ключовим аспектом цього розладу є інтенсивний 
страх бути засудженим іншими, приниженим, 
збентеженим у присутності інших (Аврамчук, 
2018). Соціальну тривожність Є. Коць трактує як 
емоційний стан особистості, який відрізняється 
внутрішнім дискомфортом, відчуттям страху та 
недовіри до інших, зростанням рівня хвилювання 
та занепокоєння в умовах соціальної взаємодії 
(Коць, 2017: 96).

У процесі подолання соціофобії застосовують 
різні методи та форми. Як стверджує В. Корольчук, 
соціальна підтримка – важливий ресурс збереження 
психологічної стійкості особистості в стресових 
ситуаціях. У зв’язку з цим соціальне оточення може 
розглядатися як соціально-психологічний ресурс 
подолання стресу (Корольчук, 2017: 70). 

Одним із дієвих методів подолання соціаль-
них розладів є арт-терапія як метод самопізнання, 
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який допомагає через творчість заглянути все-
редину себе, розкрити внутрішні сили, підви-
щити самооцінку, зменшити стрес, справитися з 
тривожністю, краще пізнати себе та розібратись 
з власними емоціями. Ця терапія, як зазначають 
М. Канюка, С. Гуменюк, застосовує сенсорну, 
кінестетичну, перцептивну символізацію для 
вирішення питань, яких вербальна психотерапія 
не може досягти (Канюка, Гуменюк, 2021: 169). 

Для розкриття проблеми соціальної тривоги та 
її вирішення, дизайнером Бабкіною О. І. під керів-
ництвом Галишича Р. Я, Мер’є О. В. проведено 
експериментальне дослідження, а саме – розро-
блено концепцію проєкту «Свобода спілкування» 
щодо метафоричного образотворення соціофобії 
у шрифтових композиціях соціальної реклами.

Шрифт є основним зображальним і змістовним 
компонентом у соціальній рекламі, який здатен 
впливати на психоемоційний стан людини та під-
силювати сприйняття текстової інформації. У про-
єкті «Свобода спілкування» розроблено комплект 
авторського шрифту для розкриття розладу соці-
альної тривоги (рис. 1). У дизайні шрифту мета-
форично висвітлено ознаки соціальної проблеми 
для швидкого та чіткого сприйняття. Алегоричні 
образи літер, які закутані тканиною з прикритим 
ротом, передають замкнутість та страх спілку-
вання. Букви, обмотані колючими дротами, сим-
волізують стан напруги. Образи літер уособлюють 
людей, які страждають соціофобією, відчувають 
страх осуду та критики. Вони мають абстрактні 
риси обличчя без проявів індивідуальності, відо-
бражають самотність і втрату особистості.

Значний вплив на психоемоційний стан і 
нервову систему людини має кольоросприйняття 
як символічне відображення емоцій та почуттів 
людини. Колір слугує певною корекцією пси-
хічного стану людини: мобілізує та розслабляє, 
заспокоює та збуджує, вказує на вектор актив-
ності та енергії тощо. Кожен колір має свій вплив 
і застосовується для відновлення балансу. У нау-
кових дослідженнях розглядають застосування 
кольору в комплексній терапії для лікування 
різних захворювань. За допомогою кольору, на 
думку О. Молчанової, можна визначити ситуатив-
ний емоційний стан особистості, її адаптацію до 
різних соціально-психологічних ситуацій (Молча-
нова, 2019: 55). Таким чином колір є інформацій-
ним повідомленням про довкілля, енергетичним 
стимулом, який налаштовує людину до взаємодії 
з соціальним середовищем і впливає на її світо-
сприйняття.

У проєкті «Свобода спілкування» запропо-
новано два варіанти колірного вирішення. Поєд-

нання шоколадного з кольором слонової кістки та 
поєднання фіолетового з цитриновим кольором. 
У обох випадках плакат сприймається позитивно 
та несе заспокійливу функцію. Характеризу-
ється комплементарним видом колірної гармо-
нії – включає протилежні кольори спектрального 
кола. Таким чином має високий контраст. Поєд-
нання шоколадного кольору з відтінком слонової 
кістки є класичним та психологічно приємним 
для сприйняття. Він додає гармонійності, стиль-
ності та стриманості проєкту. Фіолетовий відті-
нок зображає байдужість, відчай, відхід від реаль-
ності, нездатність реалізувати свої задуми. Проте 
у поєднанні з цитриновим кольором несе в собі 
рівновагу, гармонію, зцілення, духовність та під-
вищує самооцінку (рис. 2, 3).

У соціальному плакаті висвітлено силу слова 
та необхідність спілкування для людини, а також 
символіку літер у дизайні, що підсилює це від-
чуття. Принцип композиційної побудови у дизайні 
плакатів є дуже важливим для зорового сприйняття 
навколишнього середовища людиною. Тому саме 
плакат є ефективним видом соціальної реклами 
для висвітлення проблем сьогодення. Типогра-
фічний постер повинен розкривати проблему не 
тільки контекстом, а й підсилювати дизайном 
шрифту. Основною функцією соціального пла-
ката є привернення уваги людини до проблеми. 
У плакаті присутні контрасти кольору та форми. 
Композиція плаката у проєкті «Свобода спілку-
вання» трактується справа наліво. Починається 
від етапу подолання соціофобії та завершується 
самою проблемою. Це з психологічної точки зору 
впливає на краще сприйняття, швидку реакцію 
людини та дієвість метафоричного образу (рис. 
4). Справа плаката зображений метафоричний 
образ об’єднаних літер «С» та «Л», що передає 
соціальну підтримку. Адже важливо взаємодіяти 
у соціальному середовищі для подолання власних 
переживань та розвитку психологічної стійкості 
особистості. Зліва зображений слоган проєкту 
«Свобода починається зі слова» з використан-
ням авторського шрифту, який передає проблему 
соціофобії. Простір фону композиції є перевер-
нутим силуетом типографічного образу. Такий 
спосіб трактує гармонію та рівновагу, символізує 
присутність розв’язання проблеми у будь-якій 
ситуації та подолання соціофобії шляхом само-
рефлексії – усвідомлення власних переживань і 
досягнення свободи від нав’язливих думок.

Вирішення проблеми висвітлюється у соці-
альному типографічному ролику проєкту «Сво-
бода спілкування». Синопсис шрифтової анімації 
полягає у передачі замкнутих літер з абстрак-
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тними рисами обличчя, виконаних авторським 
шрифтом, символізуючи соціофобів. На першому 
кадрі відстань між буквами є збільшеною, що під-
креслює їх соціальну тривожність. У наступних 
кадрах відбувається зустріч двох замкнутих літер 
з абстрактними рисами обличчя, відстань між 
якими зменшується і стає оптимальною. Літери 
поступово об’єднуються та утворюють типогра-
фічний образ етапу подолання соціофобії, що 
передає соціальну підтримку. У кінцевих кадрах 
букви звільняються з-під закутаності, їх обличчя 
стають виразними, схожими на людські, з про-
явами індивідуальності. Лунає гомін спілкування 
людей. З’являється слоган: «Свобода починається 
зі слова!» (рис. 5). У синопсисі зображені літери 
як образи соціофобів, які оживають (абстрак-
тні риси лиця проявляються як риси особистос-
тей) і починають спілкуватися. Це свідчить про 
вивільнення з-під полону соціофобії, проявлення 
свободи та самоідентичності. Слова або літери, 
які, на перший погляд, є стандартними, звичай-
ними за значенням, здатні, об’єднавшись, видати 
вислів, який може змінити мислення людини, її 
погляди та позицію. Слова мають сенс та можуть 
надавати будь-які емоції: вражати, засмучувати, 
закохувати, викликати усмішку, примушувати 
плакати та страждати – все це означає жити, бути 
людиною відкритою, соціальною та вільною. 
Синопсис шрифтового відеоролика висвітлює, що 
людина – соціальна особистість і потребує комуні-
кації. Варто вірити у себе, не уникати соціальних 
ситуацій, спілкуватися, не боятися невідомості та 
помилок. Свобода – це коли людина має можли-
вість виявити свою волю і бажання змінитися.

Проблему соціофобії розкрито у брошурі про-
єкту «Свобода спілкування», де висвітлені різні 
рубрики. В одній із рубрик «Соціофобія – хвороба 
втрачених можливостей» розглядається поняття 
соціальної тривоги, чинники подолання соціофо-
бії, причини страху спілкування. У брошурі зазна-
чено, що війна є однією з причин загострення стану 
соціальної тривоги. Розглянуті чинники, які допо-
можуть при подоланні соціофобії в умовах війни: 
проговорювання своїх страхів та переживань, 
спілкування, виплеск емоцій, які допомагають 
подолати панічні атаки та відволіктися від гнітю-
чих думок. Замикання всіх почуттів у собі загро-
жує виникненню сильних психологічних розладів, 
а згодом повністю втрати особистості. Саме таку 
ідею висвітлено у компонуванні та тональному 
співвідношенні буклету. У брошурі розглянуті 
методи подолання соціальної тривоги, зокрема 
арт-терапія. А також шляхом типографіки висвіт-
лено етапи боротьби з соціофобією (рис. 6). У слові 

«СЛОВА» поступово відбувається перетворення та 
відкриття особистостей. Перша літера «С» – етап 
соціофобії. Друга літера «Л» – етап саморефлек-
сії. Третя літера «О» – етап відкриття, звільнення 
від закутаності та замкнутості (центр композиції). 
Четверта та п’ята літери «В» та «А» – етап спілку-
вання. По всіх листах брошури скомпоновані мета-
форичні образи літер, які у розкладці своєю послі-
довністю формують слово «СЛОВА». 

   

  

  

  
 

Рис. 1 – 6. Елементи проєкту 
«Свобода спілкування» – для висвітлення 

проблеми соціофобії та її вирішення, 
дизайнер Бабкіна О. І., 2022 р. 

Результати анкетування. Група досліджува-
них. Мета проведеного емпіричного дослідження 
виявити ставлення людей до метафоричного 
образотворення розладу соціальної тривоги та її 
вирішення у шрифтових композиціях соціальної 
реклами. Для експериментального дослідження 
було укладено авторську анкету, яка містить 28 запи-
тань. У дослідженні взяли участь 48 осіб, мешканці 
України. Серед респондентів більшість були жінки 
(66,7%), чоловіки становили 33,3%, вікова категорія 
більшості опитаних становила 18-30 років (43,8%), 
30+ (29,2%), до 18 років (14,6%), 60+ (12,5%). Біль-
шість респондентів мають вищу освіту (62,5%) 
(магістри – 29,2%, бакалаври – 16,7%, молодші 
бакалаври – 12,5%, доктори філософії – 4,2%, 
доктори наук – 4,2%), повну загальну середню 
освіту мають 25% опитуваних, фахову передвищу 
освіту – 8,3%, професійно-технічну освіту – 4,2%. 
Професія більшості опитаних гуманітарна і ста-
новить 65,9%, 34,% – технічна. На запитання «На 
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Ваш погляд, проблема соціофобії є актуальною в 
сучасному суспільстві?» 100% респондентів від-
повіли «так», що свідчить про актуальність даної 
тематики. На запитання «Чи відчуваєте Ви три-
вогу в спілкуванні з іншими людьми?» 54,2% рес-
пондентів відповіли «так», 45,8% – «ні». На запи-
тання «Як проявляється стан соціальної тривоги у 
Вас?» 57,4% респондентів відповіли «епізодично», 
27,7% – «не проявляється», 14,9% – «постійно». 
Це дає підстави стверджувати, що соціальна три-
вога є досить поширеним розладом у сучасному 
суспільстві. На запитання «Чи Ви погоджуєтеся з 
твердженням: «Соціофобія – хвороба втрачених 
можливостей?» 93,8% респондентів відповіли 
«так», 6,3% – «ні». Отже, більшість респондентів 
погоджуються з тим фактом, що соціальна тривога 
обмежує можливості людини та її вибір у прийнятті 
рішення. На запитання «Як Ви ставитесь до висвіт-
лення соціальної тривоги шляхом дизайну типо-
графіки у рекламі?» 68,1% респондентів відповіли 
«позитивно», 38,9% – «нейтрально». На запитання 
«Чи вид реклами щодо соціофобії є актуальним?» 
95,8% респондентів відповіли «так», 4,2% – «ні». 
Це дає підстави стверджувати, що висвітлення про-
блеми соціофобії шляхом дизайну типографіки у 
рекламі є актуальним. На запитання «У соціальній 
рекламі Ви насамперед звертаєте увагу на…» рес-
понденти відповіли «візуальний дизайн» (83,3%), 
«текстовий матеріал» (16,7%). Це свідчить про те, 
що більшість людей краще сприймають інформа-
цію візуально. На запитання «Чи погоджуєтесь Ви 
з твердженням, що шрифт у соціальній рекламі 
впливає на свідомість людини?» 93,8% відпо-
віли «так», 6,3% – «ні». Можна зробити висно-
вок, що шрифт є основним зображальним і зміс-
товним компонентом у соціальній рекламі, який 
здатен впливати на психоемоційний стан людини 
та підсилювати сприйняття текстової інформації. 
На запитання «Які види шрифтів Вам більше до 
вподоби?» 54,2% відповіли «поєднання декора-
тивного та простого шрифтів», 31,3% – «простий 
шрифт», 14,6% – «декоративний шрифт». Таким 
чином, досить актуально використовувати поєд-
нання декоративного та простого шрифту у дизайні 
типографіки. На запитання «Чи зацікавило б Вас 
використання метафоричних образів літер у соці-
альній рекламі, яка розкриває проблему соціальної 
тривоги?» 89,4% респондентів відповіли «так», 
10,6% – «ні». Це свідчить про актуальність теми. На 
запитання «Що, на Вашу думку, символізує дизайн 
шрифту «Свобода спілкування»?» 66,7% респон-
дентів відповіли «замкнутість», 58,3% – «страх 
спілкування», 52,1% – «стан емоційної напруги», 
41,7% – «самотність», 16,7% – «втрата особис-

тості», 2,1% – «спокій». Отже, більшість опитаних 
зрозуміли символіку елементів шрифту «Свобода 
спілкування», у яких зображені прояви соціаль-
ної тривоги. На запитання «Яка літера, на Ваш 
погляд, має образ фемінності чи маскулінності?» 
65,2% респондентів відповіли «Перша літера 
«С» – фемінність, друга літера «Л» – маскулін-
ність», 17,4% – «Обидві літери мають образ фемін-
ності», 13% – «Друга літера «Л» – фемінність, 
перша літера «С» – маскулінність», 14,3% – «Оби-
дві літери мають образ маскулінності». Отже, для 
більшості респондентів більш округлі та пластичні 
літери нагадують образ фемінності, а пряміші та 
похилі – маскулінності (рис. 7).

 

Рис. 7. Літери «С» та «Л» шрифту «Свобода 
спілкування» – для висвітлення проблеми 
соціофобії дизайнер Бабкіна О. І., 2022 р.

На запитання «Який варіант шрифтового пла-
ката, на Вашу думку, більш вдало висвітлює про-
блему соціофобії?» 18,8% респондентів обрали 
«Варіант 1», 20,8% – «Варіант 2», 8,3% – «Варі-
ант 3», 52,1% – «Варіант 4» (рис. 8). Це свідчить, 
що для більшості опитаних четвертий варіант 
плаката, на тему соціальної тривоги, більш вдало 
висвітлює розлад соціальної тривоги.

1.  2.  3.  4.  
 

Рис. 8. Варіанти плакатів «Свобода починається 
зі слова» – для висвітлення проблеми соціофобії, 

дизайнер Бабкіна О. І., 2022 р.

На запитання «Яке поєднання кольорів у 
дизайні шрифтового плаката на тему соціофо-
бії, на Вашу думку, найкраще впливає на Ваш 
емоційний стан?» 76,6% респондентів обрали 
«Поєднання шоколадного кольору та кольору сло-
нової кістки», 23,4% – «Поєднання фіолетового 
та цитринового кольорів». Отже, для більшості 
респондентів класичний варіант поєднання шоко-
ладного кольору та кольору слонової кістки є пси-
хологічно приємним для сприйняття, який додає 
гармонійності та стриманості плаката. На запи-
тання «Яка композиція плаката, на Ваш погляд 
є кращою для сприйняття?» 80,4% респондентів 
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обрали «Варіант 1», 19,6% – «Варіант 2» (рис. 
9). Це дає підстави стверджувати, що композиція 
справа наліво впливає на краще сприйняття та 
дієвість метафоричного образу.

   
 Рис. 9. Варіанти композиції плаката «Свобода 

починається зі слова» – для висвітлення проблеми 
соціофобії, дизайнер Бабкіна О. І., 2022 р.

На запитання «На вашу думку, скільки кольо-
рів доцільно використовувати у дизайні шрифто-
вих композицій для кращого сприйняття?» 89,4% 
респондентів відповіли «2–3 кольори», 10,6% – «1 
колір». Це дає підстави стверджувати, що доцільно 
використовувати не більше трьох кольорів у дизайні 
шрифтових композицій. На запитання «Чи слоган 
проєкту «Свобода починається зі слова» дає розу-
міння проблеми соціальної тривоги та її вирішення?» 
87,5% респондентів відповіли «так», 12,5% – «ні». 
Респонденти запропонували свої варіанти слоганів: 
«Відкрий себе для світу!; Тривога – втрачені мож-
ливості. Впевненість – перспектива майбутнього.; 
Відкрийся світу – і світ відкриється тобі!; Спілкува-
тися – жити; У спілкуванні – сила!; Вийди в люди! 
Вийди, змучена самотністю! Світ починається зі 
слова.; Говори – пошепки, голосно, криком, жес-
тами!; Свобода починається із самовираження; Сво-
бода починається з подолання страху.; Радій світу 
навколо тебе; Страх спілкування наслідок минулих 
психологічних невдач.; Найбільша перемога – над 
самим собою; Даруй собі свободу; Спілкування без 
обмежень; Пізнай самого себе.; та ін.»

На запитання «Чи композиція елементів у 
буклеті «Свобода спілкування», на Ваш погляд, 
розкриває проблему соціальної тривоги та її 
вирішення?» 93,8% респондентів відповіли 
«так», 6,3% – «ні». На запитання «Чи погоджує-
тесь Ви з твердженням, висвітленим у синопсисі 
шрифтового відеоролика, що людина – соціальна 
особистість і потребує комунікації?» 100 % рес-
пондентів відповіли «так». Отже, всі опитувані 
згідні з ідеєю шрифтового відеоролика. На запи-
тання «Чи, на Вашу думку, терористичні акти та 
війна можуть бути причиною виникнення роз-
ладу соціальної тривоги?» 97,9% респондентів 
відповіли «так», 2,1% – «ні». Це свідчить про 
те, що більшість опитуваних, які перебувають 
в умовах війни погоджуються з тим, що війна є 

однією з причин виникнення розладу соціальної 
тривоги. На запитання «Які вирішення проблеми 
соціальної тривоги, на Ваш погляд, є найбільш 
ефективними?» 66,7% респондентів відповіли 
«Зміна мислення та правильного ставлення до 
реакцій оточення.», 47,9% – «Саморефлексія» та 
«Будь-яка діяльність», 45,8% – «Побороти страх 
невідомості та помилок», 39,6% – «Турбота про 
когось», 22,9% – «Арт-терапія», 6,3% – «Меди-
каментозне лікування». Отже, респонденти 
погоджуються з ідеєю подолання соціофобії, 
яка висвітлена у буклеті, що в насамперед необ-
хідно змінити мислення, правильно ставитись до 
реакцій оточення, проаналізувати власні пережи-
вання. На запитання «На Вашу думку, чи проєкт 
«Свобода спілкування» може бути одним із засо-
бів допомоги в подоланні соціальної тривоги?» 
77,1% респондентів відповіли «так», 22,9% – 
«частково».

Результати опитування дають підстави ствер-
джувати, що соціофобія є актуальною проблемою, 
загострення якої є помітним у сьогоденні. Висвіт-
лення розладу соціальної тривоги та її вирішення 
шляхом метафоричного образотворення у шриф-
тових композиціях соціальної реклами є актуаль-
ним та потребує подальшого розвитку, адже може 
допомогти у подоланні проблеми. 

Висновки. Досліджено метафоричне обра-
зотворення розладу соціальної тривоги у дизайні 
розробленого шрифту та використання його у 
типографічній рекламі (плакати, брошури, корот-
кометражні відеоролики). Встановлено, що:  
1) шрифт є основним зображальним і змістовним 
компонентом у соціальній рекламі, який здатен 
впливати на психоемоційний стан людини та під-
силювати сприйняття текстової інформації (під-
тверджено першу гіпотезу); 2) значний вплив на 
психоемоційний стан і нервову систему людини 
має кольоросприйняття, як символічне відобра-
ження емоцій та почуттів людини (підтверджено 
другу гіпотезу); 3) метафоричне образотворення 
літер у шрифтових композиціях соціальної 
реклами здатне розкрити проблему соціальної 
тривоги та її вирішення, а також може бути одним 
із засобів у подоланні соціофобії (підтверджено 
третю гіпотезу). Результати дослідження є цін-
ними для графічних дизайнерів та психологів – 
для подальших наукових досліджень, перспектива 
яких полягає у використанні основних стилістич-
них, композиційних, колористичних характерис-
тик метафоричного образотворення соціальної 
тривоги, що впливає на психологічне сприйняття 
шрифтової інформації у графічному дизайні соці-
альної реклами.
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ВІЗІЇ ХОРТИЦІ В ОБРАЗОТВОРЧОМУ МИСТЕЦТВІ УКРАЇНИ

Природа Хортиці – місця сили біля Дніпровських порогів, що оточувала низку поколінь українських козаків, 
упродовж багатьох століть надихала творців живопису. Враховуючи, що краєвиди означеної території збері-
гають пам’ять про звитяги козацької старшини, представників війська низового запорозького, їх побут, устрій, 
дух врешті-решт, їх історична цінність постійно привертає увагу художників.

Найбільш відомі твори вітчизняних митців ХІХ – початку ХХІ століть поступово стали документами епохи і 
закарбували в собі всю красу місцевих краєвидів. З-поміж них твір швейцарського художника Жака Мівілля початку 
ХІХ ст. (1814 р.) (Рис. 1), таких корифеїв українського образотворчого мистецтва, як Іван Айвазовський, Тарас 
Шевченко, Ілля Рєпін, Архіп Куїнджі тощо. Тут можна побачити і слов’янські язичницькі капища, і християнські 
святині пізнього Нового часу, і музейні терени, що зберігають низку надважливих автентичних артефактів.

Окрему частину таких пейзажів складають урбаністичні види міста Запоріжжя, до складу якого входить уні-
кальний природний заповідник Хортиця; особливі південні краєвиди з кручами, стовпами, озерами, що утворилися 
у гірських породах, плавнями понад дніпровськими порогами, більша частина з яких була вже на початку ХХ сто-
ліття була затоплена під час будівництва Дніпровської гідроелектростанції. Ця найбільша в Європі гідротехнічна 
споруда такого штибу була потрібна задля створення судноплавних коридорів з виходом до Чорного моря, що в 
свій час мало стратегічне значення. Зведений за допомогою провідних будівничих-інженерів Америки та Австрії, 
каскад турбін електростанцій утворює разом з давнім козацьким островом Хортиця унікальний пейзаж, котрий 
так любили зображати художники-представники індустріального мистецтва кінця 1920-х – початку 1930-х рр.

У вказаний період цю цілинну землю в оточенні водної гладі та кращих досягнень техніки того часу писали такі відо-
мі митці як Микола Глущенко, Костянтин Богаєвський (1930-ті рр.), далі Іван Ткаченко, Світлана Лажечнікова, Арка-
дій Архірєєв, Сергій Колосовський (1950-ті рр.), Володимир Коробов, Галина Севрук, Леонід Фащенко, Анатолій Фомін, 
Тетяна Яблонська (1970-ті – 1980-ті рр.), Микола Іолоп (2000-ні – 2010-ті рр.), Уляна Белнакіта (2010-ті – 2020-ті рр.) 
та низка інших митців, котрі впродовж двадцяти останніх років приїздили до Хортиці на щорічні пленери.

Ключові слова: Хортиця, образотворче мистецтво, живопис, ХVІІІ – початок ХХІ століть.

Ulyana BELNAQITA,
orcid.org/0000-0001-9082-8415

Fourth-year Student at the Department of Fine Arts
Institute of Arts of Kyiv Borys Grinchenko University

(Kyiv, Ukraine) zpr.ukr.ua@gmail.com

VISIONS OF HORTICA IN THE FINE ARTS OF UKRAINE

The nature of Khortytsia – a place of strength near the Dnieper rapids, which surrounded a number of generations of 
Ukrainian Cossacks, has inspired painters for many centuries. Given that the landscapes of this area preserve the memory 
of the victories of the Cossack officers, representatives of the lower Zaporozhian army, their way of life, structure, spirit, 
after all, their historical value constantly attracts the attention of artists. The most famous works of domestic artists of 
the XIХ – early XXI centuries gradually became documents of the era and engraved all the beauty of local landscapes.

Among them is the work of Swiss artist Jacques Miville of the early nineteenth century (1814), such luminaries of 
Ukrainian fine arts as Ivan Aivazovsky, Taras Shevchenko, Ilya Repin, Arkhip Kuindzhi etc. Here you can see Slavic pagan 
temples, and Christian shrines of the late New Age, and museum sites that preserve a number of important authentic artifacts.

A separate part of such landscapes are urban views of the city of Zaporozhye, which includes a unique nature reserve 
Khortytsia; special southern landscapes with cliffs, pillars, lakes formed in rocks, floodplains above the Dnieper rapids, 
most of which were already in the early twentieth century were flooded during the construction of the Dnieper hydroelectric 
power plant. This largest hydraulic structure of its kind in Europe was needed to create navigable corridors with access 
to the Black Sea, which was once of strategic importance. Built with the help of leading civil engineers from America 
and Austria, the cascade of power plant turbines together with the ancient Cossack island of Khortytsia creates a unique 
landscape that was so loved by artists in the late 1920s and early 1930s.

During this period, this virgin land surrounded by water and the best achievements of technology of that time were 
written by such famous artists as Mykola Glushchenko, Konstantin Bogaevsky (1930s), then Ivan Tkachenko, Svetlana 
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Lazhechnikova, Arkady Arkhireev, Sergei Kolosovsky (1950s), Volodymyr Korobov, Halyna Sevruk, Leonid Fashchenko, 
Anatoliy Fomin, Tetyana Yablonska (1970s – 1980s), Mykola Iolop (2000s – 2010s), Ulyana Belnakita (2010s – 2020s) 
and a number of other artists who have come to Khortytsia for annual plein airs over the last twenty years.

Key words: Khortytsia, fine arts, painting, XVIII – beginning of XXI centuries.

Постановка проблеми. Хортицький мальов-
ничий ансамбль краєвидів і споруд, розташова-
ний у предковічних землях Запорізької землі, 
склався до початку XVIII століття. Тоді, землі, 
розташовані на неприступних порогах ріки Дні-
про, стали маєтністю, що належала славному Вій-
ську запорізькому на чолі з видними представни-
ками козацької старшини. Не дивлячись на велике 
історико-культурне значення острова Хортиця, 
як форпосту Української козацької держави, мис-
тецьку специфіку краєвидів даного регіону досі 
не було повноцінно осмислено.

Аналіз досліджень і публікацій. Окремі студії 
були присвячені теренам Хортиці ще з часів Еріха 
Лясоти (Лясота Е., 1890) та Гійома де Боплана 
(кінець ХVІ – початок ХVІІ століть) (Боплан Г. 
де, 1990), нотатки Готліба Гмеліна (Гмелін Г., 
1771–1785) та «секретні» роздуми Яна ІІІ Собєсь-
кого (ХVІІ століття) (Деларак Ф., 1699), згодом 
фундаментальні праці Дмитра Яворницького 
(ХІХ століття) (Яворницький, 1990). Однак вка-
заних дослідників-мандрівників початково ціка-
вили окремі елементи топографії острова, побуту 
та етнографії населення України – Козацької дер-
жави. Натомість візіям унікальних краєвидів Хор-
тиці досі не було присвячено жодного видання. 
І це не дивлячись на те, що упродовж останніх 
двох десятиліть означені терени стали місци-
ною регулярних арт-пленерів, куди з’їзджаються 
художники з усієї України.

Мета статті – дослідити етапи звернення 
вітчизняних художників до візій краєвидів Хортиці 
упродовж середини ХІХ – початку ХХІ століть.

Виклад основного матеріалу. Хортиця здавна 
була місцем сили праукраїнського народу на схи-
лах Дніпра в південній частині України. Означена 
місцевість, як відомо з археологічних джерел, 
була заселена нашими пращурами ще у період 
доби бронзи, коли тут красу місцевих пейзажів 
доповнювали стародавні водоспади (Киценко 
М., 1991). З VІІ ст. до н.е. по ІІІ ст. н.е. Хортицю 
населяли древні скіфи (Новицький Я., 2007), 
котрі могли передати наступним поколінням свою 
іранську культуру зороастризму, яка включала як 
філософську, так і бойову складову, притаманну в 
подальшому суфійським практикам.

Древня назва острова слов’янського часу була 
присвячена Св. Георгію, про що писав ще візан-
тійський імператор Костянтин VІІ Багрянород-

ний (у 946–953 рр.), пригадуючи, що варяги після 
вдалого спуску порогами, ставили під тисячоліт-
німи острівними дубами святилища, вшановуючи 
в такий спосіб богів і дякуючи їм за допомогу у 
справі зі стихіями (Хортиця, 2019).

Перша згадка про запорожців, що перебували 
на Хортиці, датується 1492 роком. 2007 р. ост-
рів був названий одним з «Семи чудес України». 
Надалі він отримав статус заповідника 2019 р. 
(Хортиця, 2019). З цього часу тут заборонено рвати 
предковічні рослини, полювати на звірів, риболо-
вити, розпалювати багаття. Красу означеного при-
родно-ландшафтного комплексу цінували здавна. 

Окрім Жака Мівілля, котрий зафіксував міс-
цеві краєвиди у замальовках до своєї картини 
«Дніпро біля Олександрівська» на початку ХІХ ст. 
(1814 р.), (Найдено, 2019) надихалися місцевими 
пейзажами та візіями зі спорудами такі кори-
феї українського живопису, як Тарас Шевченко 
(збереглися просопографічні літературні тек-
сти), Іван Айвазовський «Дніпро у Олександрів-
ська» середини 1870-х рр., Ілля Рєпін в картині 
«Запорожці пишуть листа турецькому султану» 
(1880–1891 рр.), співець краєвидів з водоймами 
Півдня України Архіп Куїнджі «Місячна ніч на 
Дніпрі» (1880 р.) та його учень Костянтин Богаєв-
ський «Дніпрогес вночі» 1930-х рр. (наразі після 
евакуації Запорізького художнього музею 1941 р. 
лишилася лише одна невеличка акварельна зама-
льовка до неї) (Алімов С., 2013), Георгій Колосов-
ський «Острів Хортиця» (1955 р.), Галина Севрук, 
котра підготувала низку ілюстрацій до альбому 
світлин Хортиці, виданої в Києві 1970-го рр. 
(Киценко М., 1970) та інші.

Багато митців приїздили на славну батьків-
щину козацького руху від початку ХІХ століття, 
звідки по дніпровським порогам можна було 
сплавом дістатися берегів Дніпра під Києвом і 
відвідати козацьку лавру в Межигір’ї і вклонитися 
Межигірському Спасу у головній святині Козаць-
кої держави часів її розквіту – епохи бароко.

Саме козацтво на першу третину ХІХ століття 
перебувало в стадії історичного завершення свого 
розвитку, оскільки, як відомо, ще наприкінці 
ХVІІІ століття Запорізька січ та її «столиця» на 
Хортиці були зруйновані за наказом російської 
імператриці Катерини ІІ. Тому ті художники, які 
поверталися до історичного епіцентру плекання 
політичної волі, сили і слави суверенної держави 
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Україна, як правило робили свій вибір місця праці 
свідомо, аби закарбувати для наступних поколінь 
нащадків своєрідний «культурний код» цього 
святого ландшафту, де, крім іншого, було упоко-
єно багато славних душ наших предків на чолі з 
козацькими ватажками, отаманами, представни-
ками козацьких спадкових родів і старшини.

Як не дивно, у радянський час види Хортиці, 
насамперед, закарбовувалися завдяки зображен-
ням Дніпрогесу. Приміром, низка полотен фео-
досійського художника Костянтина Богаєвського, 
присвячених дніпробудівським візіям, зберіга-
ються у багатьох картинних галереях Європи, 
включаючи Третьяковську галерею та інші 
музейні зібрання. Види на них дозволяють поба-
чити греблю, яка зводилася, з різних ракурсів. 
Насамперед, з лівого та правого берегів Дніпра, 
а також з острова Хортиця. Зокрема, у запасни-
ках Запорізького художнього музею це епохальне 
будівництво зафіксоване на численних графіч-
них замальовках Костянтина Богаєвського, які не 
лише дають змогу реконструювати етапи будів-
ництва, а й побачити приховані на зараз могутні 
пороги ріки Дніпро, що у свій час боронили коза-
ків від іноземних флотів.

У свій час з цього приводу означеному худож-
нику писав професор Іван Саркісов-Серазин: 
«Ваші замальовки – це документи епохи. Через 
сто років у якомусь українському музеї будуть 
стояти наші нащадки й уважно вдивлятися в зни-
клі обриси Дніпра <...>. Адже гоголівська роман-
тична Січ Запорозька не зникне. Увага до буй-
ної козацької вольниці не помре. Доля дасть вам 
можливість не зникнути з пам’яті народної багато 
сотень років» (Алімов С., 2013). Особливо цін-
ними у контексті цієї документальності нині є й 
інші візії К. Богаєвського, адже окрім ДніпроГЕСу 
з видами Хортиці, він писав, як пророк, види Дон-
басу, порту Маріуполя тощо.

Крім того, автор виконав діораму «Дніпро-
буд», котра ще 2013 року потребувала негайного 
порятунку. Дніпрогес був найбільшою у світі гід-
роелектростанцією, що зводилася п’ять років і 
була завершена 1932 р. Вона стала ще одним сим-
волом стійкості і незламності українського духу, 
оскільки знаходилася на Дніпрових порогах біля 
самої Хортиці, і становила разом із нею єдиний 
ансамбль краєвиду. 

Упродовж останніх майже двадцяти років тра-
диції зображення Хортиці як місця духовного 
спротиву України та її сили поповнилися регу-
лярними мистецькими фестивалями, майстер-
класами тощо. Зокрема, відомо, що покутський 
художник Віктор Семеняк в 2010-х рр. органі-

зовував проєкти «Спас на Хортиці» та «Видно-
коли Хортиці», результати творчого художників 
доробку на яких потім експонувалися під назвою 
«Духовні скарби Хортиці» у київській галереї 
«Печерська» (Выктор Семеняк, 2010).

З-поміж інших ідей цікаво було замальову-
вати козацький 700-річний дуб, який зображували 
на символічному портреті Хортиці. Принагідно 
варто зазначити, що в акції брали участь відо-
мий дисидент Левко Лук’яненко з онуком. Часто 
до таких візій долучають і старовинну запорізьку 
грушу, під якою за переказами відпочивав славет-
ний Кобзар під час мандрівки 1843 р. до Хортиці. 
Саме тому в народі її прийнято звати шевченко-
вою (Віктор Семеняк, 2010). Багато місцевих 
мальовничих локацій було створено для людей з 
інклюзією за дієвої участі меценатів з запорізь-
кого комбінату «Запоріжсталь» холдингу «Метін-
вест» з головною штаб-квартирою у Маріуполі, 
котрий опікувався і легендарною «Азовсталлю».

1933 р. виконав графічну зарисовку «Дніпро-
буд» за допомогою туші й пера на папері знаний 
український художник М. Глущенко, твір якого 
зберігається у Центральному державному архіві-
музеї літератури і мистецтва України в м. Києві 
(Загорулько Р., 2021), але означена робота носить 
умовно-абстрактний характер, тому візії місце-
вості є лише частково прорисованими.

Нині на патріотичній ноті вивчення мистець-
кої спадщини, пов’язаної з Хортицею, слід зазна-
чити, що окреме місце у мистецтві другої поло-
вини ХХ – початку ХХІ століть займають візії 
Хортиці у творчості Сергія Колосовського «Дні-
проГЕС» 1950-х рр., живописні твори Володи-
мира Коробова «Стародавній Дніпро», «За синє 
море» 1964 р., «Хортиця. Зима» 1975 р., надзви-
чайно декоративні, часом навіть дещо фовістичні 
картини Леоніда Фащенка «ДніпроГЕС» 1970 р., 
Анатолія Фоміна «ДніпроГЕС» 1970-х рр., «Дні-
про» 1970-х рр., «Гребля» 1970-х рр., зама-
льовки Т. Яблонської межі 1970-х/1980-х рр., 
Миколи Іолопа «Алея на Хортиці» 2006 р., «Дале-
чінь» 2009 р., Уляни Белнакіти «Візії Хортиці» 
2021–2022 р. 

Висновки. Отже, осмислено візії Хортиці у 
творчості таких художників, як напрацювання 
швейцарця Жака Мівілля початку ХІХ ст. (1814 р.), 
визначних митців українського живопису – пророка 
і Кобзаря Тарас Шевченка, котрий у дослідженнях 
для свого проєкту «Живописна Україна» обійшов 
пішки і об’їздив всі наймальовничіші славні куточки 
нашої рідної землі; Івана Айвазовського (візії хор-
тицьких марин якого довго вважалися найранні-
шими в історії вітчизняного образотворчого мис-

Бабкіна О., Галишич Р., Мер'є О. Метафоричне образотворення соціофобії та її вирішення...
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тецтва), Іллі Рєпіна, що започаткував професійний 
пленеризм в українських широтах; Архіпа Куїнджі 
та Костянтина Богаєвського, яким вдалося передати 
відчуття пейзажів Півдня України.

Крім того, зустрічаємо образи козацької 
«землі обєтованної» у графіці Миколи Глущенка 
1930-х рр., живописі художників Сергія Коло-
совського 1950-х рр., Володимира Коробова 
1960-х – 1970-х рр., Леоніда Фащенка «Дніпро-
ГЕС» 1970 р., Анатолія Фоміна 1970-х рр., Галини 
Севрук, Тетяни Яблонської межі 1970-х/1980-х рр., 

Миколи Іолопа 2000-х рр., Уляни Белнакіти 2020-
ті рр. та ін. (Іконопис, 2005).

З’ясовано, що означені митці, котрі збагатили 
українське малярство образами хортицької землі 
та її заплав, віддавали перевагу техніці живопису 
або мальовничим акварелям, які дозволяють від-
дзеркалювати багатство напівтонів, мерехтливості 
вальорів, виразно накладати мазки фарби. Крім 
того, живописна складова є й у діорамах, при-
свячених Дніпробуду, зокрема авторства знаного 
співця Півдня України Костянтина Богаєвського.

 
Рис. 1. Жак Мівілль. Вид Хортиці. 1814 р. Полотно, олія
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НАЦІЄТВОРЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВА 20 СТ.

Мистецтво є потужним рушієм культури, вагомим фактором збереження етнічної ідентичності та 
формування національної свідомості. Через посередництво мистецтва людина залучається до вітчизняного 
та світового соціокультурного простору. У статті розкрито націєтворчий потенціал українського мисте-
цтва 20 ст., зазначено, що воно є значущим здобутком вітчизняної культури. Показано культурно-мистецьку 
ситуацію початку 20 ст. та особливості розвитку українського мистецтва в умовах радянської тоталітар-
ної дійсності. Більшовицька влада намагалася суворо контролювати культурні процеси, уніфікувати мис-
тецтво за допомогою методу соціалістичного реалізму, використовувати твори мистецтва з ідеологічною 
метою. Національно-культурне відродження в Україні 1920 – 1930-х років було жорстоко знищене тоталі-
тарною владою, воно увійшло в історію як «Розстріляне Відродження». Обґрунтовано, що активну культур-
ницьку діяльність в період незначної лібералізації, так званої «хрущовської відлиги», здійснювало покоління 
шістдесятників, яке виступило на захист української мови, культури, свободи творчості.

Показано, що українське мистецтво значною мірою віддзеркалило складність політичної та націо-
нально-культурної ситуації в Україні. Розвиток українського мистецтва не обмежувався лише художньою 
проблематикою, а був міцно пов’язаний з перспективою національно-культурного розвитку. Констато-
вано, що українські митці своєю творчістю активізували націєтворчі процеси, відроджували національні 
цінності, традиції, символи, відображували етнічну самобутність в художній культурі. Показано високу 
національну свідомість української творчої інтелігенції. Встановлено, що українські митці належали до 
когорти творчої інтелігенції, яка своєю діяльністю зумовила активний розвиток української культури, від-
роджувала в мистецьких творах етнічну самобутність, чим сприяла націєтворенню.

Ключові слова: українське мистецтво, українська культура, націєтворчий потенціал, національна 
свідомість, етнічна самобутність.
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THE NATION-BUILDING POTENTIAL OF UKRAINIAN ART 
OF THE 20th CENTURY

Art is a powerful driving force of culture, an important factor in preserving ethnic identity and the formation of 
national consciousness. Through the mediation of art people are involved in the domestic and world socio-cultural space. 
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Білан Т., Петрів О. Націєтворчий потенціал українського мистецтва 20 ст.

The article deals with the nation-building potential of Ukrainian art of the 20th century, which is considered to be 
a significant achievement of national culture. The cultural-artistic situation of the early 20th century and features of 
the Ukrainian art development in the conditions of the Soviet totalitarian reality have been analyzed. The Bolshevik 
government tried to strictly control cultural processes, unify art using the method of socialist realism, and use works of 
art for ideological purposes. The national and cultural revival in Ukraine in the 1920s and 1930s was brutally destroyed 
by the totalitarian regime, and it went down in history as the "Shot Renaissance". It has been substantiated that the active 
cultural activity during the period of insignificant liberalization, the so-called "Khrushchev thaw", was carried out by the 
generation of the sixties. They defended the Ukrainian language, culture, and freedom of creativity.

It has been shown that Ukrainian art largely reflected the complexity of the political and national-cultural situation 
in Ukraine. The development of Ukrainian art was not limited to artistic issues, but was strongly connected with the 
prospect of national and cultural development. It has been stated that Ukrainian artists intensified nation-building 
processes, revived national values, traditions and symbols, reflected ethnic identity in artistic culture. The high national 
consciousness of the Ukrainian creative intelligentsia has been emphasized. It has been found out that Ukrainian artists 
belonged to creative intellectuals, whose activities led to the active development of Ukrainian culture, revived ethnic 
identity in works of art, and thus contributed to nation-building.

Key words: Ukrainian art, Ukrainian culture, nation-building potential, national consciousness, ethnic identity.

Постановка проблеми. Сьогодні українська 
нація виборює незалежність власної держави та 
право зайняти гідний статус в світовому співтова-
ристві, тому продовжує зростати інтерес до наці-
ональної культури, її самобутності, до розкриття 
широкого спектру виявів її різних форм. Важ-
ливим здобутком національної культури 20 ст. є 
українське мистецтво, яке всупереч тоталітарній 
культурній політиці того часу сприяло відро-
дженню та утвердженню української культури в 
її кращих класичних взірцях. Основним змістом 
та цінністю українського культурного оновлення 
і відродження була самовіддана праця багатьох 
непересічних українських митців. Вітчизняне 
мистецтво 20 ст. містить величезний культурний 
потенціал українського народу, тому актуальною 
є проблема його дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми розвитку українського мистецтва є 
предметом дослідження багатьох науковців. 
Окремі аспекти проблеми висвітлюють у своїх 
наукових розвідках учені С. Білокінь, Є. Блакит-
ний, К. Варшавська, Д. Горбачов, Л. Госейко, 
О. Забужко, Т. Кара-Васильєва, М. Кочубей, 
М. Кушнір, Ю. Лавріненко, М. Наєнко, М. Попо-
вич, Ю. П’ядик, В. Січинський. Мистецтвознавець 
Євген Блакитний у статті «Національне та інтер-
національне в мистецтві», аналізуючи особливості 
розвитку світового мистецтва, вказує на значні 
досягнення вітчизняних митців початку 20 ст., що 
«вийшли з надр українського народу». «Їх твор-
чість, що зросла на ґрунті української духовності, 
української культури, сьогодні належить цілому 
світові», – зазначає автор (Блакитний, 2000). Істо-
рик мистецтва Володимир Січинський у статті 
«Стиль в українському мистецтві» аналізує про-
блему українського стилю у мистецтві, наголо-
шує на його специфіці і самобутності, наголошує, 
що коли «існує народ (не кажучи вже про націю), 
то існує і його мистецтво», зазначає, що націо-

нальні особливості виявляються не тільки у змісті 
твору, а й у формі (Січинський, 2000). Однак не 
достатньо дослідженою є проблема націєтворчого 
потенціалу українського мистецтва, його впливу 
на націєтворчі процеси в Україні.

Мета статті нашого дослідження полягає у 
розкритті націєтворчого потенціалу українського 
мистецтва 20 ст. У межах поставленої мети необ-
хідно вирішити такі завдання: обґрунтувати роль 
мистецтва як складової національної культури; 
розкрити історико-культурні умови розвитку 
українського мистецтва та його націєтворчий 
потенціал.

Виклад основного матеріалу. Мистецтво 
як складова національної культури займає осо-
бливе місце в свідомості народу, з ним громадяни 
пов’язують образ своєї самобутньої культури. 
Мистецтво є потужним рушієм культурних проце-
сів, вагомим фактором збереження етнічної іден-
тичності та формування національної свідомості. 
Через посередництво мистецтва людина залуча-
ється до вітчизняного та світового соціокультур-
ного простору. Німецький філософ Карл Ясперс 
зазначав, що мистецтво «у всі часи є чимось куди 
більшим, аніж естетичним, воно вміщує і несе в 
собі усяке духовне, ідейне, релігійне» (Ясперс, 
2009). Мистецтво здатне активно впливати на сві-
домість людини та на формування її світогляду. 
Твори мистецтва містять певні ідейні сенси, які 
мають сугестивний вплив на суспільство.

Мистецтво як духовно-практична діяльність 
значно впливає на людське буття, визначає його 
естетичне, етичне та навіть ідеологічне спряму-
вання. Вагомою особливістю мистецтва є ство-
рення нової реальності – художньої, ідеальної. 
«Мистецтво не має права на існування, якщо 
обмежується відтворенням реальності, безглуздо 
її копіюючи. Його місія – створювати уявні світи» 
(Ортеґа-і-Ґассет, 1994),– зазначає іспанський філо-
соф Хосе Ортеґа-і-Ґассет. Твір мистецтва як нова 
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художня реальність, в якому автор втілив певну 
ідею, впливає на людську свідомість та світогляд. 
Тому мистецтво завжди використовують тоталі-
тарні режими з метою утвердження своєї влади 
та навіювання певної ідеології. Радянська влада 
також використовувала мистецтво з метою пропа-
ганди соціалістичних ідей, розглядала мистецтво 
як вид громадської діяльності людини, як інстру-
мент революційної боротьби, визначала форми і 
жанри, які відповідали її ідеологічним завданням. 
В період революційної боротьби 1917–1922 рр. 
мистецтво, пронизане соціалістичною та кому-
ністичною ідейністю, було агітаційним засобом 
у боротьбі за перемогу нового (соціалістичного) 
ладу, інструментом виховання народу та особливо 
перевиховання творчої інтелігенції через призму 
соціалістичних ідей. З метою пропаганди влада 
використовувала різні види, жанри, форми мис-
тецтва: монументальну скульптуру, малярство, 
сатиричну графіку, плакат, художнє оформлення 
площ, вулиць, робітничих та сільських клубів, 
агітпоїздів тощо. З цією ж метою втілювався в 
життя план монументальної пропаганди «вождя 
світового пролетаріату» Леніна: пам’ятники 
«вождю» у населених пунктах та портрети у гро-
мадських приміщеннях, закладах освіти тощо 
мали сприяти формуванню ідеологічно марко-
ваного світогляду. Відкриття пам’ятника розгля-
далося як надзвичайно важлива політична подія 
і проводилося помпезно в урочистій атмосфері з 
великою кількістю людей.

Породженням тоталітарного режиму став соці-
алістичний реалізм як метод художньої творчості, 
що був дозволеним у творчій діяльності як єдино 
правильний. В умовах більшовицької культурної 
революції, яка полягала у знищенні української 
культури як самобутньої та створенні єдиної про-
летарської (згодом – соціалістичної), українські 
митці намагалися усіляко уникати суворих обме-
жень влади і творити новий культурний простір 
України. Автор дослідження «Історія українського 
кінематографа» Любомир Госейко зазначає, що 
«наприкінці двадцятих років кожен український 
інтелігент опинився перед страшною для сум-
ління дилемою: стати комуністом, закривши очі на 
те, що ти зраджуєш власний народ, чи наражатися 
на ризик смерти» (Госейко, 2005). У квітні 1927 р. 
радянська влада видала постанову, яка визнавала 
«особливе значення російської мови» на території 
Радянського Союзу. Почалося активне згортання 
українізації та суворий контроль національно сві-
домої інтелігенції. Хоча більшовицька влада нама-
галася усілякими методами замінити національні 
цінності універсальними загальнолюдськими, 

глибинні етнічні цінності проявлялися у твор-
чості непересічних українських митців. Насильне 
впровадження соціалістичної ідеології та розгор-
тання наступу на так званий український буржу-
азний націоналізм та формалізм значно перешко-
джали розвиткові українського мистецтва. Все ж 
за короткий період так званої українізації творча 
інтелігенція реалізовувала мистецьку культурот-
ворчість на благо відродження української куль-
тури. «Те, що виношувалось народом століттями, 
мусило за сприятливих обставин знайти свій вияв 
назовні. Такими сприятливими обставинами були 
передреволюційні та революційні роки, коли укра-
їнська духовність на короткий час здобувши сво-
боду, могла себе проявити в усю свою широчінь і 
в усій своїй повноті й глибині», – зазначає мисте-
цтвознавець Євген Блакитний (Блакитний, 2000). 
Прогресивні українські митці цієї доби своєю 
творчістю, за словами літературознавця Михайла 
Наєнка, «відвертали культурну смерть України» 
(Наєнко, 2001). Короткочасна політика україні-
зації позитивно вплинула на активний розвиток 
етнічної культури, її яскравий вияв в художній 
культурі. За твердженням Ентоні Сміта, «етнічне 
відродження – це спроба зберегти минуле і водно-
час трансформувати його в дещо нове, побудувати 
новий тип життя на стародавніх підвалинах, ство-
рити нову людину і нове суспільство через відро-
дження старої ідентичності…» (Картунов, 1996).

Українські митці, ризикуючи бути покараними 
радянською владою, працювали на благо розвитку 
нації, намагалися віднайти сутнісні елементи в 
давніх традиціях етнічної культури. Вони зверта-
лися до української тематики, вибирали художні 
засоби з русла народної традиції. Плідну основу 
для своїх творів художники часто віднаходили в 
архаїчній спадщині України. Художники прагнули 
знову відкрити та відродити красу давнього мис-
тецтва, відшукуючи в ньому самобутність та гли-
бинні сенси. Українські митці використовували 
усякі можливості для розширення творчих гори-
зонтів та реалізації своїх здібностей. Прикмет-
ною рисою мистецького життя був інтерес укра-
їнських художників до вітчизняної історії та до 
давніх художніх традицій як форми утвердження 
етнічної ідентичності. Їхнє мистецтво збагачува-
лося також завдяки можливості вивчати творчий 
досвід європейських художників. Тому харак-
терною рисою українського мистецтва початку 
20 ст. є відображення національної самобутності 
у поєднанні зі здобутками світового мистецтва. 
Митці заглиблювалися в історичні джерела, нама-
галися відшукати там засадничі символи етніч-
ної культури. Ідейний потенціал мистецтва вихо-
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див далеко за межі суто художніх проблем, а був 
прямо пов’язаний з визначенням перспектив наці-
онально-культурного розвитку.

Особливістю українського мистецтва пер-
шої третини 20 ст. були пошуки митцями нових 
художніх форм та вивчення народних джерел, 
засвоєння і осмислення світових тенденцій. Нама-
гання радянської влади тотально контролювати та 
підпорядковувати царину культури і мистецтва з 
метою знищення бодай найменших проявів наці-
онального контексту породив особливу форму 
творчої активності українських митців, нове став-
лення до людини в культурі та нове розуміння ролі 
мистецтва. Митці прагнули самоздійснюватися 
через засвоєння і розкриття національної пробле-
матики. Політична сваволя влади, спрямована на 
асиміляцію (зросійщення) української культури 
та етносу, викликала інтелектуальний опір цьому 
процесу, що також виявлялося в українському 
мистецтві. У мистецьких колах активізувалася 
потреба національної самоідентифікації, націо-
нального самоствердження шляхом застосування 
символів вітчизняної зображувальної традиції. 
Заборонені національні феномени часто виявля-
лося у піднесено-сакральних формах. Наприклад, 
звичайна селянка у творах бойчукістів набувала 
образу ренесансної мадонни. Таким чином укра-
їнське мистецтво набувало ознак елітарності.

Молода генерація українських художників 
формувала такі художні течії, як кубізм, футу-
ризм, кубофутуризм, абстракціонізм, супрема-
тизм, експресіонізм, імпресіонізм, символізм, 
неоромантизм, неокласицизм тощо. Ідейно-есте-
тичне розмежування мистецтва спричинило 
виникнення численних мистецьких спілок та 
угруповань. Зокрема з’явилися Об’єднання мис-
тецької молоді України, Асоціація революційного 
мистецтва України, Об’єднання сучасних митців 
України, Асоціація художників Червоної Укра-
їни, Товариство художників імені К. Костанді, 
«Молода муза». Творцями культурно-мистець-
кого простору України були зокрема такі видатні 
митці, як Олександр Архипенко, Василь Кричев-
ський, Анатоль Петрицький, Казимир Малевич, 
Георгій Нарбут, Олена Кульчицька, Петро Холод-
ний, Олекса Новаківський, Олександр Богомазов, 
Михайло Бойчук, Тимофій Бойчук, Іван Падалка, 
Василь Седляр, Віктор Пальмов, Олександра Екс-
тер, Юхим Михайлів, Тетяна Яблонська. Україн-
ські митці шукали засоби оновлення мистецтва, 
заглиблювалися в історичні джерела, намагалися 
віднайти сакральні сенси мистецтва у традиціях 
народної культури. Творчі пошуки та експери-
менти сприяли формуванню нової художньої сві-

домості, природу творчості митці знаходили у 
самозаглибленні та самопізнанні. Непересічним 
феноменом української культури є модерністське 
мистецтво, представники якого відображували 
внутрішній світ людини у її складних зв’язках 
з навколишнім світом. Вони намагалися підне-
сти статус мистецтва у суспільній свідомості до 
рівня елітарного. Адже мистецький твір – це сво-
єрідна духовна реальність, пережита й народжена 
в суб’єктивному світі автора.

Художник Юхим Михайлів вважав вершиною 
творчості високе мистецтво, митець пов’язував 
елітарне мистецтво з народними джерелами і 
стверджував, що значне мистецьке досягнення 
завжди базується на основі досягнень минулого. 
На формування творчості митця значною мірою 
вплинули процеси національно-культурного від-
родження, а також творчість європейських сим-
волістів. Творчість Ю. Михайліва тісно пов’язана 
з етнічною культурою, значна кількість полотен 
митця присвячена темі України, її минулому, 
митець особливо захоплювався культурним спад-
ком України. Важливою для художника є тема 
пам’яті, яка пов’язана з духовною силою народу, 
у картинах митця виявляється глибока любов до 
народу, його минулого, до рідної землі.

Серед відомих картин Юхима Михайліва варто 
виділити такі тематичні полотна, як «Чайка», Сум 
Ярославни», «Прометей», «Старе і нове», «Вітряк 
на тлі місячного сяйва», «За завісою життя», 
«Гільйотина». Найбільш знаковими у його твор-
чості є картини, що відображають українське 
буття: «Загублена слава» (1920), «Загублена 
воля» (1916), «Чайка» (1920), «Соната України» 
(1916), «Гетьманський намет» (1930), «Музика 
зір» (1919), «Руїни слави» (1920). Ці картини роз-
кривають непересічний талант митця, його любов 
до минулого, народної проблематики, захоплення 
багатством української культури. Твори худож-
ника розкривають також красу людини і світу, їх 
взаємозв’язок, гармонію людського буття у світі.

Однієї з найсвоєрідніших і найяскравіших є 
творчість Михайла Бойчука та його школи, яка 
значною мірою віддзеркалила складні обставини 
політичної, історичної та національно-культурної 
ситуації в Україні. Його програма монументаль-
ного мистецтва як засобу звернення до широких 
народних мас була сформована на хвилі націо-
нального піднесення поч. 20 ст., коли стінопис 
набув популярності завдяки державній підтримці 
як частина «плану монументальної пропаганди». 
Художник започаткував новий напрям монумен-
тального мистецтва, базований на давніх світових 
та українських традиціях. Мистецтво М. Бойчука, 

Білан Т., Петрів О. Націєтворчий потенціал українського мистецтва 20 ст.
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в якому поєдналися різні мистецькі тенденції, зна-
чною мірою відобразило відродження та трагізм 
української культури. Метою творчості самобут-
ньої школи Михайла Бойчука, яка отримала назву 
«бойчукізм», була організація життєвого середо-
вища людини, концепція створення національного 
мистецтва. Бойчукісти вірили у значну роль мис-
тецтва, зокрема монументального, у формуванні 
життєвого середовища людини, його позитивний 
вплив на психологічний стан людини. Михайло 
Бойчук пов’язував свою творчу діяльність із мрією 
про культурне відродження України. У своїй твор-
чості митець органічно поєднав досягнення світо-
вого, зокрема візантійського мистецтва, україн-
ських давніх традицій і нових художніх тенденцій. 
На думку М. Бойчука, в пошуках нових шляхів у 
мистецтві потрібно запозичувати та переосмис-
лювати найцінніше та найдосконаліше в художній 
спадщині всіх епох і всіх народів. Бойчукісти вва-
жали важливим аспектом творчої діяльність якість 
мистецького твору. Головний зміст їхньої творчості 
полягав у натхненному бажанні зміцнювати та зба-
гачувати вічні духовні основи української куль-
тури. Твори бойчукістів базувалися на народному 
мистецтві, чим сприяли об’єднанню народу, фор-
муванню та утвердженню національної свідомості, 
що зрештою стало причиною розправи радянської 
влади над митцями. Поїздка з творчою метою 
Михайла Бойчука, дружини Софії Налепинської-
Бойчук, його учнів Івана Падалки, Василя Седляра 
до Німеччини, Франції та Італії упродовж листо-
пада 1926 – травня 1927 рр. стала формальною при-
чиною для арешту і звинувачення у шпигунстві та 
участі в контрреволюційній організації. Михайло 
Бойчук, Іван Падалка, Василь Седляр були розстрі-
ляні 13 липня 1937 р. в Києві, Софія Налепинська-
Бойчук була страчена 11 грудня 1937 р. Більшість 
учнів Михайла Бойчука також було знищено. Бой-
чукізм значно вплинув на розвиток графіки, живо-
пису, зокрема фрески, скульптури, ткацтва, кера-
міки, різьблення, килимарства. Монументальне 
мистецтво Михайла Бойчука та його школи є вели-
ким надбанням української культури.

Художник Петро Холодний неухильно розро-
бляв засади сучасного українського стилю в мону-
ментальному мистецтві, по-новому переосмислю-
ючи традиції давньоруського іконопису. Олекса 
Новаківський – видатний графік, живописець, 
педагог – вважав, що етнографія дуже потрібна у 
мистецтві, адже народне мистецтво багате на коло-
рит і форму. Значна кількість образів у творчому 
доробку митця походять з джерел народної куль-
тури («Довбуш», «Русалка», «Дзвінка», «Коляда»). 
Художник міфологізує на своїх полотнах славне 

історичне минуле українського народу («Ярослав 
Осмомисл», «В’їзд Богдана Хмельницького до 
Києва»). Палітра художника надзвичайно багата, 
споріднена з народною, а його живопис мимоволі 
асоціюється з музикою. Митець вирізнявся ори-
гінальним творчим мисленням, його твори мають 
глибинний філософський зміст, в них закладене 
розуміння себе і світу, своєї місії у житті народу. 
Олекса Новаківський наповнював художні образи 
сакральним змістом, чим переорієнтовував глядача 
від буденної свідомості до сакральної.

Значні творчі досягнення має також українська 
графіка початку 20 ст. Національно-стильові ознаки 
українського мистецтва 1920 – 1930-х рр. у графіці 
утверджували такі непересічні митці, як Георгій 
Нарбут, Тимофій і Михайло Бойчуки, Василь Кри-
чевський, Іван Падалка, Василь Седляр, Олекса 
Новаківський, Петро Холодний, Антон Середа. 
Георгій Нарбут є автором «Української абетки», 
оформлювачем поштових марок, банкнот україн-
ської гривні УНР. Художник переосмислював та 
осучаснював орнаменти давніх писанок, виши-
вок, різьблення. Своєю творчістю Георгій Нарбут 
формував засади національного мистецтва, нову 
художню мову, ґрунтовану на традиціях народного 
мистецтва. 

1930-ті роки для української культури були 
роками репресій над творчою і науковою інтеліген-
цією, яку винищували морально та фізично. Кому-
ністична партія СРСР використовувала жорстокі 
методи: замовчування, нищівну критику, репре-
сії, арешти, розстріли. Значна частина української 
інтелігенції, молодих талановитих письменників, 
поетів, діячів культури, мистецтва, науки загинула 
у в’язницях і концтаборах. Покоління української 
інтелігенції, яке створило неперевершені твори 
у різних галузях мистецтва та які були знищені 
радянською владою, отримало назву «Розстріляне 
Відродження». Частина інтелігенції з різних при-
чин змушена була прилаштуватися до умов тоталі-
тарної держави. Надумані політичні процеси, етно-
цид, лінгвоцид, голодомор мали негативні наслідки 
для розвитку української культури.

Активну культурницьку діяльність в період 
незначної лібералізації, так званої «хрущовської 
відлиги», здійснювало покоління шістдесятників, 
які виступили на захист мови, культури, свободи 
творчості. Найвідомішими представниками шістде-
сятників були письменники Іван Драч, Дмитро Пав-
личко, Ліна Костенко, Василь Симоненко, Микола 
Вінграновський, Віталій Коротич, Борис Олійник, 
Василь Стус, Ігор Калинець, Григір Тютюнник, 
Євген Гуцало, Володимир Дрозд, Валерій Шевчук, 
Роман Іваничук, Ніна Бічуя; перекладачі Микола 
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Лукаш, Григорій Кочур; літературні критики Іван 
Дзюба, Іван Світличний, Євген Сверстюк, Михай-
лина Коцюбинська; художники Опанас Заливаха, 
Алла Горська, Bіктор Зарецький, Галина Севрук, 
Людмила Семикіна, Іван Марчук; режисери Cергій 
Параджанов, Леонід Осика, Юрій Іллєнко, Лесь 
Танюк; актор Іван Миколайчук; композитори Вален-
тин Сильвестров, Леся Дичко, Мирослав Скорик, 
Володимир Івасюк; публіцисти та правозахисники 
В’ячеслав Чорновіл, Левко Лук’яненко, Валерій 
Марченко, Валентин Мороз, Олекса Тихий, Юрій 
Литвин, Михайло Осадчий, Михайло та Богдан 
Горині та багато інших. Шістдесятники відстоювали 
справжню, високомайстерну культуротворчість, 
вони організовували художні виставки, нефор-
мальні літературні читання, вечори пам’яті репре-
сованих митців, складали петиції на захист україн-
ської культури. Своєю культуротворчою діяльністю 
вони відновлювали традиції української інтелігенції 
з притаманними їй свободолюбством, духовною 
незалежністю, бажанням служити народові.

Громадська і мистецька діяльність художниці 
Алли Горської є яскравим прикладом діяльності 
шістдесятників. Мисткиня є талановитою худож-
ницею, активною громадською діячкою, однією із 
засновників правозахисного руху України. Творча 
спадщина Алли Горської представлена десятками 
робіт, виконаних у різних стилях і жанрах. Це – 
графіка, монументальні живописні твори, портрет-
ний живопис, ескізи, виконані в традиціях київ-
ської академічної школи, українського авангарду 
1920-х рр., народного мистецтва, українського 
бароко, «бойчукізму». Найбільш відомими творами 
є «Портрет батька» (1960), «Автопортрет з сином» 
(1960), «Портрет В. Симоненка» (1963), ескізи до 
вистав режисера Л. Танюка («Правда і Кривда» за 
драмою М. Стельмаха, «Ніж у сонці» за поемою 
І. Драча). Показовим є знищення за вказівкою пар-
тійного керівництва вітража «Шевченко. Мати» 
із написом «Возвеличу малих отих рабiв нiмих, я 
на сторожi коло їх поставлю слово» в Червоному 
корпусі Київського університету імені Тараса Шев-
ченка. Вітраж, створений 1964 р. Аллою Горською 
у співавторстві з Опанасом Заливахою, Галиною 
Севрук, Людмилою Семикіною, Галиною Зуб-
ченко, був кваліфікований партійною комісією як 
ідейно ворожий і чужий принципам соціалістич-
ного реалізму. Творча діяльність шістдесятників 

не вкладалася у суворі рамки соціалістичного реа-
лізму, загрожувала його існуванню, тому радянська 
влада звинувачувала їх в естетизмі, відірваності від 
життя, абстракціонізмі, націоналізмі. Алла Горська 
була жорстоко вбита владою у листопаді 1970 р. 
Майже усі шістдесятники стали жертвами репре-
сивних дій режиму, що значно ослабило українську 
інтелектуальну еліту та культуру загалом.

Висновки. Отже, націєтворчий потенціал укра-
їнського мистецтва 20 ст. був потужним та значною 
мірою визначив перспективи розвитку вітчизня-
ного мистецтва та художньої культури. Загальна 
потреба в культурі та мистецтві усвідомлюється 
як необхідність, яка здатна впливати на поступ 
суспільства загалом. Культура, головно духовна, 
сприймається як найважливіший здобуток нації, її 
сутність, достоїнство, оскільки культура зберігає, 
удосконалює, утверджує не тільки особистісне, але 
й національне буття. Видатні творці української 
культури своєю потужною діяльністю відроджу-
вали етнічне багатство та культурну самобутність, 
генерували та визначали національні духовні цін-
ності майбутнього, формували націю. Завдяки 
їхнім зусиллям формувалися вітчизняні мистецькі 
інституції, численні творчі угруповання, спілки, 
оприлюднювалися творчі маніфести, велися дис-
кусії про актуальні шляхи розвитку мистецтва, 
відбувалися персональні й колективні виставки 
художників. Митці відмовлялися від політичних 
догм, усіляко уникали політично-заангажованого 
мистецтва, у своїх творах утверджували етнічні та 
загальнолюдські цінності. Починаючи з середини 
1920-рр.радянська влада суворо переслідувала тих 
митців, творчість яких не збігалася з офіційними 
наративами радянської влади. На жаль, значна час-
тина національно свідомої інтелігенції стала жерт-
вою радянського терору.

Українське мистецтво 20 ст. породило нове 
соціокультурне середовище, визначило духовно-
ціннісні орієнтири суспільства і саме цим здій-
снило значний вплив на формування національної 
свідомості та української нації. Особливим куль-
турним досягненням українського мистецького 
простору є інтерпретація мистецтва як засобу збе-
реження та утвердження національної культури, 
сприйняття та тлумачення давньої культури як 
царини збереження національного духу, як важли-
вого чинника, котрий забезпечує зв’язок поколінь. 
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СУЧАСНІ ІННОВАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЙ У РОЗВИТКУ ДИЗАЙНУ СЕРЕДОВИЩА

У статті проаналізовано сучасні інноваційні тенденції розвитку дизайну середовища. Сучасні умови бороть-
би із розривом у технічній цивілізації та духовній культурі дизайн виконує функцію формування креативного 
середовища, а дизайнерське проєктування стало методом пошуку гармонії між особистим простором прожи-
вання людини та представляється способом гармонізації життя людини в урбаністичному світі сучасності. 
Інноваційні методи моделювання та проектування, використання нетрадиційних матеріалів, тощо надають 
необмежені стилістичні можливості для широкої діяльності. Тож, головна мета статті – аналіз сучасних інно-
ваційних тенденцій у розвитку дизайну середовища. Зазначимо, водночас, що поширення інновацій та їхня прак-
тична реалізація людей пришвидшується із кожним днем. Однією із найважливіших причин такого стану речей 
виступають ринкові потреби – формування попиту повсякчас змушує до пошуку, заміни й удосконалення нових 
пропозицій. Зокрема, як вдалося встановити, в останнє десятиліття в дослідження дизайну з’явилися методи 
нейровізуалізації, завдяки чому проблема «нейропізнання дизайну» стала особливо актуальною. Продовжується 
розвиток інтерактивних середовищ, які стали важливою ланкою у сучасній взаємодії людини та середовища і 
використовуються на підставі трикутника «середовище – людина – дизайн». Важливо відзначити також появу 
«екологічного дизайну». Зокрема, в умовах сучасної екологічної архітектури, як окремого напрямку проектуван-
ня, відбувається наголос на використанні місцевих екологічних матеріалів, прийняття оригінальних дизайнер-
ських рішень, слідування утвердженим екотрендам. Також дизайнерським методом роботи із середовищами є 
світло дизайн, із допомогою якого можна використовувати різноманітні світлові рішення для того, аби надати 
простору потрібних форм, зробити його комфортним з візуальної точки зору. Два останніх дизайнерських мето-
ди є надзвичайно молодими, але вже заслужили собі увагу в українському фаховому середовищі. Відзначимо, що 
наступні дослідження цих «молодих» напрямків є перспективними у дизайнерській науці. 

Ключові слова: дизайн, інновації, екологічний дизайн, інтерактивність середовища.
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CURRENT INNOVATIVE TRENDS IN THE DEVELOPMENT 
OF ENVIRONMENTAL DESIGN

The article analyzes modern innovative trends in environmental design. Modern conditions to combat the gap in 
technical civilization and spiritual culture, design serves to form a creative environment, and design has become a method 
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of finding harmony between personal space and is a way to harmonize human life in the urban world today. Innovative 
methods of modeling and design, the use of non-traditional materials, etc. provide unlimited stylistic opportunities for 
a wide range of activities. Therefore, the main purpose of the article is to analyze modern innovative trends in the 
development of environmental design. It should be noted, at the same time, that the spread of innovations and their 
practical implementation of people is accelerating every day. One of the most important reasons for this state of affairs is 
market needs – the formation of demand is always forcing to find, replace and improve new proposals. In particular, it has 
been established that neuroimaging techniques have emerged in the last decade in design research, making the problem 
of “neuro-cognition of design” particularly relevant. The development of interactive environments continues, which have 
become an important link in the modern interaction of man and the environment and are used on the basis of the triangle 
“environment – man – design”. It is also important to note the emergence of “environmental design”. In particular, in 
the conditions of modern ecological architecture, as a separate direction of design, there is an emphasis on the use of 
local ecological materials, making original design decisions, following the approved eco-trends. Also a design method 
of working with environments is light design, with which you can use a variety of lighting solutions to give the space the 
desired shape, make it comfortable from a visual point of view. The last two design methods are extremely young, but have 
already earned attention in the Ukrainian professional environment. Note that the following studies of these “young” 
areas are promising in design science. 

Key words: design, innovations, ecological design, interactivity of the environment.

Постановка проблеми. Дизайн (як частина 
культурного феномену сучасності) ефективно 
поєднує естетичну виразність мистецтва та 
масову культуру матеріального світу. Для здо-
буття балансу естетичного та фізичного розвитку 
предметів чи більших обʼєктів до роботи залуча-
ють художника-дизайнера. Саме люди цієї профе-
сії утворюють форми, що дають змогу по-іншому 
подивитися як на саму річ, так і на простір довкола 
неї, оцінити її вигляд та призначення, охаракте-
ризувати довколишнє середовище тощо. Сучасні 
умови боротьби із розривом у технічній цивіліза-
ції та духовній культурі дизайн виконує функцію 
формування креативного середовища, а дизай-
нерське проєктування стало методом пошуку 
гармонії між особистим простором проживання 
людини та представляється способом гармонізації 
життя людини в урбаністичному світі сучасності. 
Динаміка розвитку дизайнерської думки, засно-
вана на сучасних естетичних концепціях, формує 
новітні інноваційні методики роботи із середови-
щами, формуючи певну обʼєднальну роль у поєд-
нанні традиції та сучасності. Певною основою 
цього процесу стало насичення дизайнерськими 
рішеннями усіх сфер життя та діяльності людини, 
у тому числі й дизайнерська активність у куль-
турному становленні. Відповідно, актуальними 
проблемами дизайну є поєднання традиційних 
та інноваційних напрямів, пошук свіжих рішень 
при роботі із оформленням середовища, кінцевою 
метою чого є формування злагодженої системи, 
спрямованої на досягнення фізичного, психоло-
гічного і духовного комфорту людини.

Аналіз досліджень. Галузь дизайну у своїй 
структурі відображає новочасні інновації, часом 
визначає їх стратегію, спрямовану на перспектив-
ний розвиток нових технологій, методів, прийо-
мів, стилів, концептуальних напрямків у дизайн 

середовищі. Відтак, більшість дизайнерів приді-
ляють велике значення використанню інновацій-
них технологій у своїх проектах. Постійний розви-
ток інноваційних технологій спонукає дизайнерів 
створювати інноваційні форми, застосовувати 
нові методи при моделюванні та проектуванні, 
своєчасно створювати нову продукцію, яка має 
найбільший попит. Інноваційні методи моделю-
вання та проектування, використання нетрадицій-
них матеріалів, тощо надають необмежені стиліс-
тичні можливості для широкої діяльності. 

Зауважимо, що ще у 2009 р. з'явився документ 
Комітету Комісій Європейського Союзу «Design 
as driver of user-centered innovation» (Дизайн як 
двигун інноваційної діяльності людини». Осно-
вна мета  цього документу полягала у тому, аби 
на базі дослідження фактичних та потенційних 
можливостей дизайну, як інструменту проекту-
вання, направленого на людину, обґрунтувати 
необхідність перетворення дизайн-діяльності у 
невід'ємну частину європейської політики іннова-
ційного розвитку. Водночас, у 2011 р. у Європей-
ському Союзі було прийнято проект під назвою 
«Європейська ініціатива дизайну інновацій».  
Із ціллю того аби окреслити повністю потенціал 
дизайну для інновацій та розробити подальші 
механізми його реалізації був створений «Керів-
ний комітет з європейського дизайну». З 2012 р. 
активно проходять саміти щодо дизайн інновацій. 
Зокрема, у вересні 2021 р. у місті Гельсінкі від-
бувся такий захід на тему «Європейський дизайн 
інновацій» (Hay et al., 2020: 58). Керівний комітет 
представив доповідь щодо подальшого розвитку 
дизайн галузі та основні подальші рекоменда-
ції щодо впровадження інноваційних технологій 
дизайну у різних країна Європи. 

Для української науки проблема характерис-
тики інновацій у дизайні – актуальна, передусім 
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з огляду на те, що спеціальних наукових роз-
відок щодо цієї теми не так багато. Крім цього, 
деякі із них мають лише узагальнений характер. 
І. Ріжнова та А. Шмаріна охарактеризували вплив 
інформаційних технологій на розвиток дизайну 
(Rizhova & Shmarina, 2019). Дослідниці вважа-
ють, що інноваційні технології становлять основу 
інтелектуальних і творчих ресурсів, спрямованих 
на досягнення економічних та проектних успі-
хів, які впливатимуть насоціокультурний про-
грес суспільства (Rizhova, Shmarina, 2019: 90–91). 
C. Сьомка описав деякі інновації у дизайн серед-
овищі. При цьому ж дослідник основу увагу звер-
нув на характристиці можливостей використання 
біотектонічного моделювання у галузях дизайні 
та архітектурі (Сьомка, 2017). В. Бистрякова та 
інші дослідили інновації у сучасному мистецтві. 
Окрім цього, у їхній роботі помітна увага приді-
ляється основним трактуванням поняття «іннова-
ції» (Бистрякова та ін., 2017). Дослідники заува-
жують, що багато пояснень цього терміну мають 
економічний характер, водночас, дуже мало трак-
тувань стосується мистецтвознавчих аспектів 
(Бистрякова та ін., 2017: 190). Крім цього, осно-
вну методологічну базу дослідження складають 
роботи іноземних авторів. Водночас, особливості 
використання інноваційних технологій у сфері 
дизайну також проаналізували Б. Камбурн та 
інші (Camburn et al., 2017). Ці фахівці окреслили 
основні можливості їх використання та шляхи 
упровадження інновацій у системі дизайну.

Виявлення значення та ролі дизайну в структурі 
інноваційних процесів належить до найважливі-
ших проблем, пов'язаних з безпосереднім розви-
тком теорії дизайну. Вважаємо, що інноваційний 
процес у дизайні – це творче мислення,спрямоване 
на формування новацій для підвищення якості 
життя суспільного та культурного середовища. Під 
інноваціями, як виникають у дизайні розуміється 
не тільки радикальні інновації, що реалізовуються 
спеціальними технологіями або поступовими інно-
ваціями, яких вимагає ринок (споживач). Також 
ідеться і про інновації, які самі впливають на роз-
виток нових ринків, просувають нові технології, та 
добавляють нові віяння у соціокультурні системи. 
Інноваційна діяльність крізь призму дизайну є 
вмінням усвідомлювати майбутнє та можливістю 
реалізувати його у вигляді різноманітних проектів, 
ідей, концептів.

Мета статті. Отож, мета статті – проаналізу-
вати сучасній інноваційні тенденції у розвитку 
дизайну середовища.

Виклад основного матеріалу. Термін іннова-
ції є міждисциплінарним, тому у сучасній науці є 

безліч його трактування. З цієї причини єдиного, 
загальноприйнятого пояснення цього поняття не 
існує (Rizhova, Shmarina, 2019: 91). Англійське 
слово «innovation» перекладається як «нововве-
дення», «новаторство». Найчастіше під нововве-
денням розуміється факт новизни, присутній у 
якомусь предметі, явищі чи події. Зауважимо, що 
вперше в науковій думці поняття «інновація» було 
застосоване австрійським ученим економістом 
Й. Шумпетеррм, який у таких роботах як «Теорія 
економічного розвитку», «Цикли ділової актив-
ності» визначив це явище у такий спосіб: «про-
цеси науково-технічних трансформацій із ціллю 
формування та застосування нових видів товарів, 
виробничих та транспортних засобів, форм орга-
нізації промисловості та нових ринків» (Бистря-
кова та ін., 2017: 191). Багато фахівців трактували 
інновацію передусім крізь призму економічного 
розвитку та покращення становища виробничих 
сил. Очевидно, що ці трактування виходять за 
межі нашого дослідження. 

Зазначимо, водночас, що поширення інновацій 
та їхня практична реалізація людей пришвидшу-
ється із кожним днем. Однією із найважливіших 
причин такого стану речей виступають ринкові 
потреби – формування попиту повсякчас змушує 
до пошуку, заміни й удосконалення нових про-
позицій. По-друге, мотиваційним елементом для 
впровадження інновацій в дизайні виступають 
перетворення у зовнішньому середовищі, що при-
зводять до утворення нових запитів або до появи 
свіжих засобів для задоволення вже існуючих. 
Також важливим фактором виступає демогра-
фічна ситуація в окремих країнах та у світі зага-
лом (Бондар, 2022: 52). Статистичні коливання 
кількості населення спонукує до наступного гене-
рування інноваційних ідей на їх основах.

Зауважимо, що відповідно до законодавства 
України існує юридично закріплене пояснення 
цього поняття. Наприклад, у Законі України «Про 
інноваційну діяльність» від 4 липня 2002 р. інно-
вації розглядаються як «новостворені (застосовані) 
чи удосконалені конкурентоспроможні технології, 
продукція або послуги… що значно покращують 
якість виробництва..». Однак, у цьому визначені не 
згадується потенціал інновацій у культурній сфері. 
З цієї причини, усвідомлення значення інновацій 
у культурі започаткував дослідник П. Друкер, що 
розробляв основні принципи інноваційної куль-
тури, яка, на його думку, становила комплексне 
упровадження та всебічне засвоєння інновацій 
у різних галузях життєдіяльності на базі збере-
ження у інноваційній структурі динамічної єдності 
нового та старого» (Бистрякова та ін., 2017: 192).  

Варивончик А., Кулик А. Сучасні інноваційні тенденцій у розвитку дизайну середовища
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Водночас, крізь призму культурного контексту 
визначення інновацій дав вчений Д. Гвішиані. На 
його думку, під поняттям інновація слід розуміти 
комплексний процес формування, поширення 
нового практичного засобу (новації) для нової (оче-
видно, покращеної) суспільної потреби (Бистря-
кова та ін., 2017: 192). В той же час, він пояснює, 
що інновації виступають особливим процесом 
єднання змін у соціальному середовищі, де форму-
ється його життєвий цикл.

Сучасні інноваційні бачення розвитку дизай-
нерського середовища передбачають звернення до 
різних аспектів людської діяльності (Camburn et 
al., 2017). Наприклад, Дж. Касціні та інші дослід-
ники підсумовують, що нові методи дизайну слід 
імпортовувати із інших галузей. З цієї причини 
важливим є звʼязок із психологічною теорією. Від-
так, в останнє десятиліття в дослідження дизайну 
з’явилися методи нейровізуалізації, завдяки чому 
проблема «нейропізнання дизайну» стала особ-
ливо актуальною. Зауважимо, що безпосередньо 
методи нейровізуалізації дозволяють об’єднувати 
нейрофізіологічні та нейропсихологічні основи 
креативності дизайну (Plantec et al., 2019: 160). 
З іншого боку Л. Гай вважає, що нейрокогнітивні 
дослідження відкрили можливості для нового 
покоління методів та інструментів із метою розви-
тку креативного дизайну, побудованого на новіт-
ніх нейротехнологіях (Hay et al., 2020: 55–56). 

Важливою ланкою у сучасній взаємодії 
людини та середовища стали інтерактивні техно-
логії, використання яких формують нові ступені 
взаємодії у трикутнику «середовища – людина – 
дизайн». «Інтерактивне середовище» має на меті 
«спростити» життя людей, підвищити його ком-
фортність, зробити його привабливим (останнє 
не повинно залежати від особистих уподобань 
кожної групи населення і має максимально задо-
вольняти їхні потреби).  Наприклад, сучасний 
стан багатьох населених пунктів наштовхується 
на чималу кількість проблем, повʼязаних із гро-
мадським простором (Боднар, 2022: 60). Зокрема, 
міські площі та парки, які не так давно виступали 
центрами міського життя (тут організовувався 
відпочинок, святкування тощо), поступово втра-
чають свій рекреаційний потенціал. Відповідно, 
існує потреба відродити інтерес до цих місць, зро-
бити їх цікавими для потенційних користувачів. 

Варто наголосити на тому, що комунікативний 
та технічно-адаптивний простори мають три спо-
соби взаємодії: безконтактний, предметний і без-
посередній. Безконтактний виражається більш 
статично, а принцип його функціонування  поля-
гає у тому, аби візуалізувати без встановлення 

фізичного контакту (фактично, усе зводиться до 
того, щоби дати можливість людині виступити у 
ролі глядача). Предметний спосіб взаємодії – це 
організація спільно діяльності довкола певного 
обʼєкта, що досягається завдяки використання 
конкретної предметно-сюжетної лінії (ідеться, 
наприклад, про функціонування виставкових 
павільйонів, вуличних бібліотек тощо) (Боднар, 
2022: 61). Безпосередній ступінь взаємодія перед-
бачає залучення осіб до організованих зборів, 
дискусій фестивалів тощо. При організації поді-
бних заходів відвідувачі одночасно постають 
як глядачі, так і актори. Тож, важливим завдан-
ням сучасного дизайнера середовища (інтерʼєра 
таекстерʼєра) постає уміння гармонізувати усі три 
ступені та отримати на виході універсальний про-
стір, який можна рансформувати відповідно до 
негайних потреб. 

Інтерактивність – обов’язкова умова сучасного 
комфортного простору. Вона виступає певним 
поєднанням цифрового та соціального факторів 
під час довільного обміну інформацією й стає 
головним чинником взаємодії на рівнях «суб’єкт – 
об’єкт», «суб’єкт – суб’єкт» та «об’єкт – об’єкт». 
Завдяки цьому інтерактивність впливає на місь-
кий і містобудівний простори (Amatullo et al., 
2021: 152). Розташовуючи потрібні інтерактивні 
зони у будівлях або між ними у можна досягти 
позитивного дизайнерського втручання до ціліс-
ності архітектурної композиції, розширити або 
звузити межі сприйняття простору.

Важливо відзначити також слідування світо-
гляду «екологічного дизайну», який ще не завер-
шив свого остаточного формування у світі, але 
вже популярний у дизайнерських колах України. 
Зокрема, в умовах сучасної екологічної архітектури, 
як окремого напрямку проектування, відбувається 
наголос на використанні місцевих екологічних 
матеріалів, прийняття оригінальних дизайнерських 
рішень, слідування утвердженим трендам. Водно-
час, акцентованою залишається взаємодія об’єктів 
із середовищем, здатність об’єкта позитивно впли-
вати на формування середовища всередині об’єкта, 
усунення недоліків із його. Зокрема, популярними 
поступово стають «зелені» будівлі, форми енерго-
ефективної архітектури, еко-міста чи автономна 
архітектура, призначена для особливих природних 
середовищ (Боднар, 2022: 63). Відгомоном заці-
кавлення «екологічним дизайном» є використання 
біоморфізму, тобто уподібнення дизайнерських 
конструкцій до природних обʼєктів, застосування 
динамічних структур тощо.

Доволі «юним» дизайнерським методом 
роботи із середовищами є світлодизайн. Із його 
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допомогою можна використовувати різнома-
нітні світлові рішення для того, аби надати про-
стору потрібних форм, зробити його комфортним 
з візуальної точки зору. Світлодизайн за своєю 
суттю повʼязаний із вирішенням світлотехнічних 
рішень, зокрема ідеться про оптимальну освіт-
леність, правильне відображення кольорів, гар-
монійний розподіл яскравості світла, утворення 
тіней тощо (Borgianni et al., 2020: 153). Головними 
його інструментами виступають простір, колір, 
форму, фактуру предметів.

Висновки. Таким чином, на сучасному етапі 
розвитку суспільства дизайн відіграє важливу 
роль, як елемент певної естетики у середовищі 
буденних речей. Відзначимо, що сучасні інно-
ваційні напрями розвитку дизайнерського мис-
тецтва пропонують широку палітру рішень для 
роботи із середовищами, просторами, обʼєктами 
міської архітектури, приміщеннями тощо. 
Зокрема, як вдалося встановити, в останнє деся-
тиліття в дослідження дизайну з’явилися методи 
нейровізуалізації, завдяки чому проблема «нейро-

пізнання дизайну» стала особливо актуальною. 
Продовжується розвиток інтерактивних серед-
овищ, які стали важливою ланкою у сучасній вза-
ємодії людини та середовища і використовуються 
на підставі трикутника «середовище – людина – 
дизайн». Важливо відзначити також появу «еко-
логічного дизайну». Зокрема, в умовах сучасної 
екологічної архітектури, як окремого напрямку 
проектування, відбувається наголос на викорис-
танні місцевих екологічних матеріалів, прийняття 
оригінальних дизайнерських рішень, слідування 
утвердженим екотрендам. Також дизайнерським 
методом роботи із середовищами є світло дизайн, 
із допомогою якого можна використовувати різ-
номанітні світлові рішення для того, аби надати 
простору потрібних форм, зробити його комфорт-
ним з візуальної точки зору. Два останніх дизай-
нерських методи є надзвичайно молодими, але 
вже заслужили собі увагу в українському фахо-
вому середовищі. Відзначимо, що наступні дослі-
дження цих «молодих» напрямків є перспектив-
ними у дизайнерській науці. 
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МИСТЕЦТВО ЯК КОМУНІКАТИВНА ОДИНИЦЯ

Мова мистецтва є одним із досконалих способів прилучення людини до соціуму. Роль мови та комунікації у 
системі культури визначається важливістю комунікативних процесів для культурного розвитку.

Для церемоніальної культури характерна перевага візуальних та акустичних засобів спілкування над іншими. 
Мова жестів, відтворюваних під певний музичний супровід, є основою церемоніальної дії.

Візуально-акустична композиція – основа церемоніального дійства, в якому вербальна та предметна мови 
наділені допоміжними функціями.

Твори мистецтва у ритуальному спілкуванні виконують функцію знаків, якими обмінюються учасники спілку-
вання. Їхній комунікативний статус може змінюватися в процесі ритуалу.

Етикетні знаки мають певну форму і певний зміст, який розкривається під час церемоніального дійства.
Музика є мовою, оскільки слугує міжсуб'єктній комунікації. «Музика є мовою мистецтва, сукупністю специ-

фічних комунікативних актів, у яких передається звукова інформація певного роду, особливим чином структуро-
вана і виражена за допомогою сигнально-індексальних мовних засобів».

Музика є одним із універсальних та досконалих інструментів спілкування. Реалізація цього спілкування від-
бувається у різноманітних комунікативних процесах, один із яких – дипломатична церемоніальна культура.

Однією з форм комунікації є танець. Особливість танцювального мистецтва як засобу комунікації полягає в 
тому, що танець має на увазі не байдуже звернення людей один до одного, а взаємну участь. У зв'язку з цим роз-
гляд проблеми танцю як форми комунікації в соціокультурному просторі є досить актуальним.

Однією з ознак розвитку та зміни культури є мода. Феномен моди широко досліджується у межах різних 
соціогуманітарних дисциплін: філософія; психологія; соціологія; культурологія; мистецтвознавство; міжкуль-
турна комунікація та інші.

У схему художнього комунікативного акту варто включити зовнішній об'єкт, що репрезентується, який 
може бути відсутнім у конкретній ситуації.

До одного з візуальних засобів комунікації відносяться геральдичні знаки в найширшому сенсі цього понят-
тя – емблеми, герби, формений костюм і т. д., які відомі з найдавніших часів, коли виникла потреба не тільки 
самоідентифікації особистості, а й ідентифікації соціуму. Але при цьому геральдичні знаки можуть виступати 
не тільки як комунікативний фактор, а й безпосередньо як комунікативний об'єкт.

Ключові слова: творча діяльність,музичні комунікації,мода, живопис, хореографія.
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ART AS A COMMUNICATIVE UNIT

The language of art is one of the perfect ways of involvement of a person in society. The role of language and 
communication in the cultural system is determined by the importance of communicative processes for cultural 
development.

Ceremonial culture is characterized by the predominance of visual and acoustic means of communication over others. 
Sign language, played to a certain musical accompaniment, is the basis of ceremonial action.

Visual-acoustic composition is the basis of ceremonial action, in which verbal and subject languages are endowed 
with auxiliary functions.

Works of art in ritual communication serve as signs that are exchanged by the participants of communication. Their 
communicative status may change during the ritual.

Etiquette signs have a certain form and a certain meaning, which is revealed during the ceremonial action.
Music is a language because it serves intersubjective communication. «Music is the language of art, a set of specific 

communicative acts in which sound information of a certain kind is transmitted, specially structured and expressed by 
means of signal-index language means».
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Music is one of the universal and perfect tools of communication. The realization of this communication takes place 
in various communicative processes, one of which is the diplomatic ceremonial culture.

One form of communication is dance. The peculiarity of dance art as a means of communication is that dance does not 
mean indifferent appeal of people to each other, but mutual participation. In this regard, the consideration of the problem 
of dance as a form of communication in the socio-cultural space is quite relevant.

One of the signs of the development and change of culture is fashion. The phenomenon of fashion is widely studied 
within various socio-humanitarian disciplines: philosophy; psychology; sociology; culturology; art history; intercultural 
communication and others.

The scheme of artistic communicative act should include an external object that is represented, which may be absent 
in a particular situation.

One of the visual means of communication are heraldic signs in the broadest sense of the term – emblems, coats of 
arms, uniforms, etc., which are known since ancient times, when there was a need not only self-identification but also 
identification of society. However, heraldic signs can act not only as a communicative factor, but also directly as a 
communicative object.

Key words: creative activity, musical communications, fashion, painting, choreography.

Предмет дослідження: складається в дослі-
дженні комунікативних функцій мистецтва.

Мета дослідження – довести, що мистецтво 
сприяє гармонізації людських стосунків, етнокон-
фесіональному консенсусу.

Аналіз дослідження: В роботі використані 
праці Ю.М. Лотмана (Лотман, 2002), С.М. Ікон-
нікової (Іконнікова, 1998), Т. Сулятицької (Суля-
тицька, 2011), Л.М. Микуланинець (Микулани-
нець, 2018), І.І. Герца (Герц, 2018).

Справіку властива творчій діяльності людини 
комунікативна функція використовує мистецтво 
як активний засіб спілкування не лише між окре-
мими особистостями, а й між різними формами 
культур у масштабі окремого суспільства, а саме: 
елітарною, народною, масовою.

Мова мистецтва є одним із досконалих спосо-
бів прилучення людини до соціуму. Роль мови та 
комунікації у системі культури визначається важ-
ливістю комунікативних процесів для культур-
ного розвитку.

Як наголошує у своєму дослідженні Т. Суля-
тицька: «Саме система духовних, загальнолюдських 
цінностей визначає ту площину, в якій може бути 
найбільш ефективною та конструктивною». <…>

Під час дослідження процесу міжкультурної 
комунікації стає очевидним той факт, що така 
комунікація є засобом передання інформації про 
системи цінностей, що може бути або прийнятий 
та актуалізувати перегляд власних систем, або 
ігноруватися й не впливати на ці системи» (Суля-
тицька,2011:188).

У науковій літературі існує численна кількість 
тлумачень терміну «комунікація»: механізм, за 
допомогою якого забезпечуються існування та роз-
виток людських стосунків, який охоплює всі розу-
мові символи, можливості їх трансляції у просторі 
та збереження у часі (Ч. Кулі); соціальне поєднання 
індивідів засобами мови та знаків, установлення 
загальнозначущих наборів правил для різної ціле-

спрямованої діяльності (К. Черрі); акт відправ-
лення інформації від мозку однієї особистості до 
мозку іншої (П. Сміт, К. Беррі, А. Пулфорд); спе-
цифічний обмін меседжами, процес демонстрації 
емоційного та інтелектуального змісту (А. Б. Звє-
гінцев, А. П. Панфілов) тощо (Басін,1999:178).

«Із вищенаведених визначень можна дійти висно-
вку, що в широкому розумінні спілкування означає 
будь-яку людську дію, взаємини між індивідуумами, 
які виражають передачу певного повідомлення, 
змістових символів, спосіб їх популяризації у про-
сторі й оберігання у різні історичні періоди. Проте 
даний процес виконує свою суспільно-культурну 
функцію засобами конкретної знакової системи, яка 
в універсальних формулах притаманна усім видам 
мистецтва» (Микуланинець,2018:319).

Залежно від того, які критерії беруться за 
основу класифікації, виділяють різні види кому-
нікацій:

– за формою передачі інформації (монолог, діа-
лог, полілог);

– за кількістю комунікантів (інтраперсональна, 
міжособова, групова, масова);

– за засобами (вербальна, невербальна);
– за спрямованістю (пряма, непряма);
– за метою повідомлення (пізнавальна, пере-

конлива, експресивна, сугестивна (навіювальна), 
ритуальна);

– за формою комунікативної події (бесіда, лек-
ція, мітинг та ін.).

Як випливає з вищесказаного, комунікації поді-
ляються на вербальні та невербальні. Невербальні 
комунікації посилають повідомлення відправнику 
без застосування мовлення, а, наприклад, за допо-
могою жестів, міміки, погляду, манер, поз.

Невербальні форми комунікації, як і вербальні 
системи, виконують одну з найважливіших сло-
весних функцій мови – функцію спілкування.

Мова належить життєвому світу людини і 
водночас служить середовищем, у якому розгор-
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тається культурна творчість (Губман,2005:362). 
У Філософській енциклопедії мова сприймається 
як система знаків, що служить засобом людського 
спілкування, мислення та вираження.

За визначенням Б. Губмана, мова як найважли-
віша з культурних форм забезпечує повсякденне спіл-
кування людей, єдність бачення ними реалій життє-
вого світу. «Мова постає як знакова система, що має 
сукупність значень, певним чином упорядкована і 
призначена для комунікації» (Губман,2005,348).

Е. Фромм трактує мову як мову символів, за 
допомогою якої внутрішні переживання, почуття і 
думки набувають форми виразно відчутних подій 
зовнішнього світу. «Це єдина універсальна мова, 
винайдена людством, єдина для всіх культур у 
всій історії (Фромм,1992:183).

У своїй мовній теорії Ю. М. Лотман наголо-
шує, що мовою є будь-яка структура, яку людина 
використовує для комунікації. Комунікативний 
акт, з погляду Лотмана, – передача від одного 
суб'єкта іншому інформації, що міститься у тексті 
повідомлення (Лотман,2002:54).

Етикет, будучи вторинною моделюючою сис-
темою, надбудовується над первинною моделюю-
чою системою – мовою. Це положення відповідає 
відомій тези французького лінгвіста Фердинанда 
де Соссюра: «Мова є система знаків, що виража-
ють поняття, а, отже, її можна порівняти з писем-
ністю, з абеткою для глухонімих, з символічними 
обрядами, з формами чемності, з військовими 
сигналами тощо. Вона лише найважливіша з цих 
систем» (Соссюр,1977:54).

Відповідно до Ф. де Соссюра, під мовою 
мається на увазі «соціальний продукт, сукупність 
необхідних умовностей, прийнятих колективом, 
щоб забезпечити реалізацію, функціонування 
здатності до мовленнєвої діяльності, що існує у 
кожного носія мови» (Соссюр,1977:47-48].

Для церемоніальної культури характерна пере-
вага візуальних та акустичних засобів спілку-
вання над іншими. Мова жестів, відтворюваних 
під певний музичний супровід, є основою цере-
моніальної дії.

Візуально-акустична композиція – основа цере-
моніального дійства, в якому вербальна та пред-
метна мови наділені допоміжними функціями.

«Мовою жестів, поз, за допомогою особливого 
поводження з речами в ритуалі передається най-
більш значуща інформація, що має ключове зна-
чення для всього соціуму. Так, у всіх слов'янських 
народів свати давали знати батькам дівчини про 
мету свого приходу за допомогою певних дій. <…> 
В Україні сват застилав стіл привезеною з собою 
скатертиною» (Байбурин,Топорков,1977:25].

Твори мистецтва у ритуальному спілкуванні 
виконують функцію знаків, якими обмінюються 
учасники спілкування. Їхній комунікативний ста-
тус може змінюватися в процесі ритуалу.

Етикетні знаки мають певну форму і певний 
зміст, який розкривається під час церемоніаль-
ного дійства.

Музика є мовою, оскільки слугує міжсуб'єктній 
комунікації. «Музика є мовою мистецтва, сукуп-
ністю специфічних комунікативних актів, у яких 
передається звукова інформація певного роду, 
особливим чином структурована і виражена за 
допомогою сигнально-індексальних мовних засо-
бів» (Силинська,2016:25-30).

Музика займає важливе місце як у духовному 
житті окремої людини, так і в культурі суспільства 
загалом, будучи своєрідним символом цієї культури.

У політичній культурі музика – найважливі-
ший ідеологічний чинник. Сам собою державний 
гімн може бути чудовим твором у галузі музич-
ного мистецтва, але виконання гімну на дер-
жавному церемоніалі утверджує незалежність і 
територіальну цілісність країни. Як справедливо 
зазначає Т. І. Кузякіна: «Музика не тільки супро-
водить ту чи іншу подію чи ритуал, вона активно 
впливає на людей. <…> вона об'єднує людей у 
єдиному відчутті, співвідносному до ситуації, 
вона налаштовує їх на відповідний моменту лад» 
(Кузякіна,2021).

Музика є одним із універсальних та доскона-
лих інструментів спілкування. Реалізація цього 
спілкування відбувається у різноманітних комуні-
кативних процесах, один із яких – дипломатична 
церемоніальна культура.

Існує чимало визначень музичної комунікації. 
З погляду О. М. Якупова: «Музична комуніка-
ція – це динамічна система передачі, отримання та 
збереження інформації, органічно властива ціліс-
ному процесу створення, накопичення, поши-
рення, споживання та оцінки музичних цінностей 
<…>» (Якупов,1995).

У своєму дослідженні О. М. Якупов виділяє 
два види комунікативних засобів [297]. Перший 
(основний) – поєднує акустичні засоби. Дру-
гий вид поєднує візуальні засоби, які, у свою 
чергу, поділяються на два підвиди. До першого 
А. Н. Якупов відносить засоби сценічного анту-
ражу, які дозволяють сприймати музику в плані 
певного дійства, ритуалу, театралізованої вистави. 
У цьому випадку йдеться не лише про спектакль 
у музичному театрі, але й про будь-яке публічне 
виконання музики. Через візуальний (зоровий) 
канал можуть передаватися такі структури, як 
жест, пластика тіла, пантоміма та інше.

Захарова О. Мистецтво як комунікативна одиниця
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До другого підвиду візуальних засобів музич-
ної комунікації належить система запису, тобто 
графічна чи інша фіксація звуковисотності, ритму 
та інших елементів музичного твору. «Пізніше цей 
підвид візуальних засобів комунікації за розвине-
ного нотного запису, поряд з основним призначен-
ням, став своєрідним додатковим естетико-худож-
нім компонентом цілого. Так, П. І. Чайковський 
писав, що сам вид партитури служить йому насо-
лодою для очей» (Якупов,1995).

«Розвиток поліграфічних засобів стимулював 
подальше включення візуального каналу сприй-
няття до системи музичної комунікації, збільшило 
художній вплив музичного твору» (Якупов,1995).

Контакт людини з музичним твором можна 
реалізувати у різних формах. Одна з них – так 
зване живе спілкування. Саме ця форма, яка дає 
можливість найповнішого, цілісного сприйняття 
музичного твору, є найбільш актуальною в дипло-
матичному протоколі.

Як наголошує у своєму дослідженні В. Дутчак, 
«<…> упродовж ХХ ст. і до сьогодні спостеріга-
ється ще один рівень комунікації, зокрема – як 
взаємодія української материкової (теренної) та 
діаспорної культур, які функціонують у межах 
єдиного українського культурного простору. 
Також окремим напрямком міжкультурної комуні-
кації у бандурному мистецтві є взаємодія різних 
пластів – фольклорного, академічного, естрад-
ного, джазового та ін.» (Дутчак,2019:154].

Будь-який культурний процес має символічні 
властивості і тому може розглядатися як комуні-
кативний, тобто передає певну інформацію.

Однією з форм комунікації є танець. Як зазна-
чає у своєму дослідженні Жиленко М. Н., «Заво-
ювання танцем усе більших культурних про-
сторів, проникнення в ті галузі культури, в яких 
він раніше не грав істотної ролі або взагалі був 
відсутній, є характерною рисою нашого часу. 
Історичний розвиток театрального мистецтва, 
кінематографа, естради, масової індустрії розваг 
та інших сфер культури призвело до того, що в 
сучасних умовах вони активно використовують 
для своєї мети танець. Без перебільшення можна 
сказати, що танцювальне мистецтво стає одним 
із визначальних феноменів епохи: важко назвати 
хоча б одну сферу культури, яка б не зверталася 
до танцю» (Жиленко,2021). Особливість танцю-
вального мистецтва як засобу комунікації полягає 
в тому, що танець має на увазі не байдуже звер-
нення людей один до одного, а взаємну участь. 
У зв'язку з цим розгляд проблеми танцю як форми 
комунікації в соціокультурному просторі є досить 
актуальним.

У той же час мова танцю позанаціональна і 
універсальна за своїми мовними характеристи-
ками, вона не потребує перекладу і тому здатна 
виконувати об'єднуючу функцію, тобто є важли-
вим фактором культурної дипломатії.

«З культурно-семантичної точки зору будь-
який процес або феномен культури володіє сим-
волічними властивостями і тому може бути роз-
глянутий як комунікативний, тобто такий, що 
містить і виражає певну інформацію. Отже, в 
якості форми комунікації, здатної значною мірою 
вирішити в сучасному суспільстві проблему спіл-
кування, виступає і танець, який не просто віді-
грає певну роль у соціокультурній реальності, а 
й відображає в собі всю культуру в її цілісності: 
зміни різних сфер культури зумовлюють зміни і в 
сфері танцю. <…>

Будучи специфічним засобом комунікації, 
танець має на увазі спрямованість людей один 
до одного, взаємне піклування про долі один 
одного, глибинність спілкування. У зв’язку з цим 
розгляд проблеми танцю як форми комунікації в 
соціокультурному просторі є важливим і актуаль-
ним», –зазначає у своєму дослідженні І. І. Герц 
(Герц,2018:64).

Комунікативний аспект феномена танцю роз-
криває таку функцію танцю, як передачу інфор-
мації, зокрема думок, ідей і почуттів. «Танець є 
формою комунікації у просторі культури і визна-
чається як актуальне художнє висловлювання, в 
якому знаходять своє вираження світоглядні уста-
новки» (Герц,2018:63).

Слід зазначити, що у СРСР з'явилася нова 
форма народного танцю – фольклорно-сценічний 
танець, який займав важливе місце у програмах 
урядових концертів, куди запрошувався диплома-
тичний корпус. Формування народно-сценічного 
танцю пов'язане з розвитком професійного хорео-
графічного мистецтва. Він являє собою художню 
взаємодію елементів народного та класичного 
танцю та виступає об'єктом самостійного есте-
тичного досвіду. Функції фольклорно-сценічного 
танцю – церемоніальна, естетична комунікативна, 
ідеологічна, пропагандистська.

Однією з ознак розвитку та зміни культури 
є мода. Феномен моди широко досліджується у 
межах різних соціогуманітарних дисциплін: філо-
софія; психологія; соціологія; культурологія; мис-
тецтвознавство; міжкультурна комунікація та інші.

Кожна із зазначених дисциплін має свій пред-
мет і по-своєму визначає моду.

У культурології моду визначають як «наслі-
дування зразку, задоволення потреб у соціальній 
опорі», оскільки «поряд із наслідуванням мода 
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задовольняє потребу у відмінності, виділенні із 
загальної маси» (Іконнікова,1998:313).

Інше визначення підкреслює, що «мода – одна з 
масових форм комунікації, своєрідність якої поля-
гає в періодичній зміні інтересу, установок та цін-
нісних орієнтацій певних соціальних верств груп 
по відношенню до частини власних традицій, зви-
чаїв, звичок, змін, що відбуваються під впливом 
зміни соціальних психологічних та фізичних умов 
життя» (Петров,1999:26).

У мистецтвознавстві мода розглядається як 
антитеза творчості, як перешкода, яку має подо-
лати художник, музикант чи поет, щоб реалізувати 
свій задум» (Грусман,2010:4).

Відомий композитор і теоретик мистецтва 
М. К. Метнер стверджував, що «мода існувала 
завжди у всіх галузях, але мода на моду в мисте-
цтві з'явилася у наш час» (Метнер,1935:107).

Згідно з Метнером, «мода на моду» свідчить 
про деградацію мистецтва. тому критика моди – 
необхідна умова творчості. М. О. Ліфшиц крити-
кує модернізм у мистецтві і характеризує його як 
гонитву за сучасним смаком» (Ліфшиц,1078:77).

Сьогодні немає єдиного визначення поняття 
«мода». Водночас визначено понятійний апарат 
аналізу цього феномена. Вчені оперують такими 
поняттями, як «традиція», «мода», «стиль», «кос-
тюм» та інше.

Однією з важливих складових вивчення моди 
є дослідження костюма. Історію виникнення 
та розвитку костюма вивчають І. А. Алпатова, 
З. М. Ванькович, Р. У. Захаржевська, Є. У. Кірєєва, 
Т. У. Козлова, М. М. Мерцалова, Т. П. Неклюдова.

Вивчення костюма передбачає дослідження 
соціокультурних умов, оскільки костюм поєднує 
у собі всі напрями модних тенденцій.

«Циклічність – одна з основних властивостей 
моди. Відновлення модних стандартів минулого 
та їх трансформація у новому циклі історичного 
розвитку дають моді можливість функціонувати 
практично на будь-якому етапі існування суспіль-
ства (Грусман,2010: 8).

Одна з основних функцій моди – соціо-
культурна комунікація – здійснюється за допо-
могою інноваційних технологій, що відпові-
дають часу, театралізації модного дійства для 
глядачів, що перетворює моду на реальність 
іншого характеру(Грусман,2010: 8) .

Зміст та форми комунікації відображають сус-
пільні відносини та історичний досвід людей. 
«Комунікація – необхідна передумова функціону-
вання та розвитку всіх соціальних систем. Вона 
забезпечує зв'язок між людьми, уможливлює 
накопичення та передачу соціального досвіду, 

соціальної пам'яті, соціально значимого зна-
ння, а також поділ праці, організацію спільної 
діяльності та управління. Стилеві прототипи в 
даному контексті, безумовно, можна сприймати 
як комунікаційну систему передачі та відтворення 
знання. Отже, мода виступає дуже значущим 
соціальним каналом комунікації у суспільстві» 
(Грусман,2010: 17-18).

Участь у моді – специфічний різновид кому-
нікації для людей. Процес комунікації полягає в 
свідомій чи неусвідомленій передачі будь-яких 
сигналів. Комунікація у суспільстві здійснюється 
з допомогою офіційних знакових систем. У моді 
такими системами є модні стандарти та об'єкти. 
«Ці знаки разом із цінностями, що познача-
ються, – свого роду інформаційні повідомлення: 
це те, що передається в процесі комунікації моди» 
(Грусман,2010:18).

Протокольна мода, як соціокультурний фено-
мен, виконує певні культурні та соціальні функції. 
Насамперед це функція збереження та підтримки 
загальноприйнятих протокольних норм, традицій 
та умовностей, прийнятих у міжнародному спіл-
куванні.

Мода як соціальний феномен охоплює суспіль-
ство в цілому, але «дипломатична» мода – це при-
значення еліти. У цьому зв’язку дипломатичний 
церемоніал – це місце поширення певної культур-
ної інформації.

Особливість бального церемоніалу у тому, що 
він є об'єднанням різних художніх засобів, вико-
нуваних людьми, особливо обраними і підготов-
леними. У зв'язку з цим бальна мода відповідає 
театру чи святковому дійству.

У схему художнього комунікативного акту 
варто включити зовнішній об'єкт, що репрезен-
тується, який може бути відсутнім у конкрет-
ній ситуації. «Наприклад, картина, що зображує 
вазу з квітами, не буде безпосереднім втіленням 
вази з квітами. Це чуттєвий образ, сприйнятий 
суб'єктом через його оціночне сприйняття і одяг-
нений у матеріальну форму» (Силинська,2016). 
Ваза з квітами може бути тут і зараз, але її роль 
як зовнішнього об'єкта, що репрезентується, не 
можна виключити.

Як зазначає у своєму дослідженні Ю. М. Лот-
ман: «У тих випадках, коли знак є зображенням, 
план вираження виявляється пов'язаним з планом 
змісту. Це надзвичайно суттєво для мистецтва» 
(Лотман,2021).

Важливо відзначити, що різні види мистецтва 
можуть як мати комунікативний статус усередині 
самого церемоніалу (архітектура, музика, живо-
пис тощо), так і бути незалежними «гравцями» у 
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системі міжнародних відносин, сприяючи нала-
годженню взаєморозуміння між урядами різних 
держав, які беруть участь у спільних культурних 
проектах чи обміні культурними цінностями.

Одним із яскравих прикладів використання тво-
рів мистецтва як комунікативного фактору в сис-
темі міжнародних відносин є втілення образу імаму 
Чечні та Дагестану Шаміля у творах західноєвро-
пейського живопису та літератури, на сцені театру.

Провідник горян Північного Кавказу належить 
до тих постатей, які не можуть залишити бай-
дужими художників, поетів, письменників, ком-
позиторів. До нас дійшли зображення Шаміля, 
виконані такими знаменитими майстрами пензля, 
як Ф. Рубо, Т. Горшельт, Є. Лансере, Г. Гагарін, 
В. Верещагін, Н. Цвіркун, В. Тімм та іншими.

Історія Шаміля хвилювала і художників-іно-
земців, які створювали портрети імаму, керую-
чись лише уявою (Доногоно-Коркмас.1990). 26 
липня 1854 року у паризькому театрі «Сен – Мар-
тін» відбулася прем'єра постановки з п'яти дій 
французького драматурга Поля Меріса «Шаміль». 
Музику до спектаклю написав композитор 
М. Гондю, а головну роль зіграв М. Мелінге. Час 
дії у п'єсі – квітень-жовтень 1834 року, тобто рік 
обрання Шаміля імамом.

Таким чином, особистість Шаміля, втілена у 
творах західноєвропейського мистецтва, стала 
своєрідним комунікативним фактором у відноси-
нах Європейських держав із Російською Імперією.

При цьому імам Чечні та Дагестану демон-
струє не лише віротерпимість, а й шанобливе 
ставлення до творів сучасної європейської куль-

тури, відвідує бібліотеку, театр, військовий огляд 
та бал. Тим самим Шаміль як лідер створеної ним 
держави вступає в діалог з Європою, залишаю-
чись вірним своїм релігійним та моральним цін-
ностям, що визначає мету та характер культурних 
комунікацій.

Засоби комунікації створювалися людиною з 
найдавніших часів і продовжують розроблятися 
й у наш час. Крім мов та їхніх діалектів, існують 
засоби візуальної самоідентифікації та іденти-
фікації, які служать для зберігання та передачі 
інформації.

До одного з візуальних засобів комунікації від-
носяться геральдичні знаки в найширшому сенсі 
цього поняття – емблеми, герби, формений кос-
тюм і т. д., які відомі з найдавніших часів, коли 
виникла потреба не тільки самоідентифікації осо-
бистості, а й ідентифікації соціуму. Але при цьому 
геральдичні знаки можуть виступати не тільки 
як комунікативний фактор, а й безпосередньо як 
комунікативний об'єкт.

Як зазначає у своєму дослідженні О. Ю. Оле-
ніна, «<…> в процесі створення єдиного інформа-
ційно-комунікативного простору, обумовленого 
такими завоюваннями цивілізації, як глобальна 
система Internet, засоби зв’язку й пересування 
величезних мас людей¸ розвиток ЗМІ, особливу 
роль грає мистецтво з його універсальною мовою» 
(Оленіна,2009:103).

Толерантність мистецтва виявляється, зокрема, 
у його здатності поєднувати досягнення у сфері 
культури, пошуку етноконфесійного консенсусу, 
гармонізації людських відносин.
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ЕКЗЕРСИС ЯК СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ 
ВИКОНАВСЬКИХ ЗДІБНОСТЕЙ ТАНЦІВНИКІВ

Виконавський простір сьогодення висуває нові вимоги щодо формування творчої особистості фахівців в про-
фесійно-мистецькому, культурологічному, соціально-педагогічному аспектах. Удосконалення виконавської куль-
тури є своєрідним «лакмусовим папером» розвитку сценічно-виконавської майстерності хореографа. Дефініція 
«майстерність» складає «ядро», системну основу, передумову джерела виховання професійного артиста-тан-
цівника. Тому пріоритетним завданням закладу вищої освіти мистецького спрямування є підготовка бакалавра 
хореографії, здатного в майбутньому здійснювати творчу інноваційну сценічну та викладацьку діяльність на 
високому професійно-художньому рівні.

В роботі зроблено стисле теоретичне обґрунтування значення й вагомого впливу екзерсису класичного тан-
цю, як головної складової процесу формування танцівника, на якість його виконавських здібностей. Проблема-
тика і завдання статті полягають у площині тих наукових досліджень, які розробляють проблеми теорії та 
методики вивчення та викладання екзерсису класичного танцю.

Проведено комплексне аналітичне дослідження біомеханіки виконання базових рухів екзерсису класичного 
танцю. Обґрунтовано, що становлення технічно сильного танцівника-виконавця розпочинається з виховання 
фізичних якостей та професійних даних, а щоденне виконання екзерсису сприяє вдосконаленню виконавської 
майстерності. Дослідження специфіки вивчення та виконання базових вправ класичного екзерсису, простих на 
початку та надалі складніших, дає можливість виховати здібного танцівника здатного виконувати складні 
форми класичної хореографії. Висвітлюючи окремі аспекти досліджуваної проблематики, ми послуговуємося 
різноманітними науковими методами: аналітичним, порівняльним та узагальнюючим методами щодо розвитку 
та виховання фізичних якостей та професійних даних виконавця. Процес становлення особистості танцівника 
неможливий без його активної діяльності, розвитку рухових якостей, які підпорядковуються й залежать від 
його професійних даних, таких як виворотність, гнучкість, танцювальний крок, підйом й стрибок.

Ключові слова: класичний танець, екзерсис, фізичні якості, виконавські здібності.
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EXERCISE AS A BASIS OF FORMATION PERFORMING DANCERS ABILITIES

The performing space of nowadays puts forward new requirements for the formation of creative personality in experts 
in professional-artistic, cultural, socio-pedagogical aspects. Improving performance of the culture is a kind of "litmus 
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paper" in the development of stage-performance skills of a choreographer. The definition of "skill" creates "core", the 
systemic basis, the prerequisite for the source of education of a professional dancer. Therefore, the priority task of the 
institution of higher education in the field of art is to prepare a bachelor of choreography, that will be 'capable in the 
future to carry out creative innovative stage and teaching activities at a high professional and artistic level.

Purpose of the article is to make a brief theoretical reasoning of the meaning and significant classical dance exercise 
influence, as the main component of a dancer's formation to the quality of his performing abilities. a comprehensive 
analytical research of performing movements basic biomechanics in classical dance exercise was conducted. Problems 
and objectives of this article can be found in these researches that develop problems of theory and methods of studying 
and teaching the exercise of classical dance.

It is reasoned that the formation of a technically strong dancer-performer begins with the training of physical qualities 
and professional skills, and daily implementation of the exercise contributes to the performance skills improvement. 
The research of studying specifics and performing basic classical exercise movement, simple at the beginning and later 
more complex, gives the opportunity to educate a skillful dancer capable of performing complex forms of classical 
choreography. Highlighting some aspects of the research, we use a variety of scientific methods: analytical, comparative 
and generalizing methods for the development and education of physical qualities and professional performers skills. 
Process of development and formation of the dancer's personality is impossible without his active practice, development 
of motional qualities, which are subordinated and depends on his professional data such as inversion, flexibility, dance 
step, rise and jump.

Key words: classical dance, exercise, physical qualities, performing abilities.

Постановка проблеми. Формування виконав-
ських здібностей у танцівників розпочинається 
процесом з виховання та розвитку тих чи інших 
фізичних якостей й продовжується їх вдоскона-
ленням. Термін «виховання фізичних якостей» 
розглядаємо як зміни (розвиток), причиною яких 
є спеціальне втручання, цілеспрямована робота 
з передбаченням результатів (Е.Вільчаковський, 
Н.Денисенко, Ю.Шевченко, 2011: 15). 

Підґрунтям для виховання технічно сильного, 
висококваліфікованого танцівника є, перш за все, 
відповідні фізичні дані, а щоденний і наполе-
гливий тренінг допомагає йому вдосконалювати 
своє тіло. Виконувати екзерсис потрібно не лише 
початківцям, а й кваліфікованим танцюристам з 
метою постійного розвитку, закріплювання та вдо-
сконалювання основ виконавської майстерності. 
Помилковим є твердження про те, що екзерсис – 
це щось другорядне в мистецтві танцю, призна-
чене лише для «розігрівання» ніг та тіла загалом. 
Комплекс рухів екзерсису забезпечує реалізацію 
принципів класичного танцю, сприяє розвитку 
сили ніг, їх напруженості й виворотності, зги-
нання та розгинання, координаційних навичок та 
виховання апломбу.

Аналіз досліджень. На теоретико-кон-
цептуальному рівні інтерес становлять праці 
відомих педагогів-хореографів А.Ваганової 
(1980), Т.Благової (2010), Л.Захлинської (2008), 
Л.Цвєткової (2011) у яких вироблено методичні 
підходи щодо вивчення і виконання рухів та вправ 
екзерсису. У своїх розвідках автори висновують, 
що одним із засобів ефективного фізичного роз-
витку й формування виконавських здібностей 
танцівників є постійні заняття класичним тре-
нажем. Низка робіт, зокрема Т.Благової (2010), 

Ю.Ростовської (2008), торкається теоретико-мето-
дологічних аспектів професійно-педагогічної під-
готовки хореографів та висвітлює специфіку фор-
мування міцної теоретичної бази знань, широкого 
спектру практичних умінь і навичок, необхідних 
у майбутній діяльності. Слід відзначити роз-
робки, присвячені фізичному розвитку танцівни-
ків, а саме, біомеханіці виконання хореографіч-
них вправ, що сприяють виробленню стійкості, 
точності, силі та витривалості. Окреслена пробле-
матика стала предметом дослідження Т.Даймонда 
(2020), О.Петрика (2012), Ж.Хааса (2019). У нау-
кових доробках Е.Вільчковського, О.Денисенко, 
Ю.Шевченко (2011) розглянуто поняття «вихо-
вання», «розвиток», які означають у широкому 
розумінні зміни, що відбуваються в організмі, а у 
вузькому – поліпшення, того, чим володіє людина. 
Автори розкривають новий підхід до активізації, 
удосконалення фізичного розвитку засобами інте-
грації рухів і музики. У наукових роботах зазначе-
них фахівців розроблено цікаві інноваційні про-
екти інтегрованих заходів із фізичної культури. 
Високі вимоги сьогодення щодо майстерності 
танцівника, педагога-хореографа, балетмейстера, 
дають право стверджувати про те, що підґрунтям 
формування виконавських здібностей танцівників 
мають бути також партерний тренаж, гімнастика 
та акробатика.

Мета статті – здійснити стисле теоретичне 
обґрунтування значення й вагомого впливу екзер-
сису класичного танцю, як головної складової 
процесу формування танцівника, на якість його 
виконавських здібностей

Виклад основного матеріалу. Виконуючи 
еxercice (франц. – вправа) – першу частину заняття 
класичного танцю – вправи біля станка та посеред 
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зали, танцівники формують такі професійні якості 
як виворотність і силу м’язів ніг, гнучкість, пра-
вильну поставу, виховують потрібну постановку 
рук і голови, стійкість та координацію рухів, необ-
хідну для танцювальної техніки. З елементарних 
рухів, складників екзерсису, створюються різно-
манітні форми класичного танцю. 

Послідовність екзерсису і біля станка, і посеред 
зали може бути такою: plié, різні види battement 
tendu, rond de jambe par terre, petit battement sur le 
cou-de-pied, battement fondu та battements soutenu, 
різні види battements frappé, rond de jambe en l’air, 
battement relevé lent та battement developpé, grand 
battement jeté.

Екзерсис посеред зали, як правило, будується 
стисліше, коротше і більш технічно, спрямований 
на вільне просторове використання рухів та поз 
класичного танцю. Незважаючи на те, просто чи 
складно побудований екзерсис посеред зали, він 
має бути підґрунтям для наступних складових 
заняття класичного танцю – adagio та allegro.

Загалом, на заняттях з класичного танцю різно-
манітні комплекси вправ допомагають танцівни-
кам розвивати й підтримувати у належному для 
танцівника стані, такі фізичні дані як виворотність, 
підйом, гнучкість, танцювальний крок та стрибок. 
Під час виконання екзерсису танцівники постійно 
удосконалюють фізичні якості такі як стійкість, 
м’якість, гнучкість, точність, чіткість, швидкість, 
спритність, силу, легкість, координацію рухів – 
тобто розвивають необхідні для виконавської май-
стерності відповідні вміння та навички. Завдяки 
вдосконаленню фізичних якостей з’являться пози-
тивні результати у фізичному розвитку танцівника. 
У свою чергу це дає змогу швидко засвоювати 
рухи, які впливають на розвиток тіла, формування 
м’язів й кістково-суглобних тканин. 

Розгляд формування виконавських здібностей 
танцівників, розпочнемо з найпершого руху екзер-
сису – plié (пліє, франц. – від plier – згинати). Це 
присідання, які виконують на двох чи одній нозі, 
demi-plié – напівприсідання та grand plié – глибоке 
або гранично найнижче присідання. Ці рухи роз-
вивають ахілове сухожилля й зв’язки колінних 
і гомілковостопних суглобів, міцність та елас-
тичність яких є значущими в класичному танці. 
Також вправи на присідання (особливо глибокі) 
сприяють зміцненню м’язів поперекового відділу 
спини, оскільки вона, під час виконання plié, має 
бути у максимально вертикальному положенні.

Вправам plié в екзерсисі, а також присідан-
ням, які поєднуються з іншими рухами класич-
ного танцю, належить приділяти особливу увагу, 
оскільки, надзвичайна кількість різноманітних 

«па» розпочинаються саме з напівзігнутих ніг. Так 
наприклад, невід’ємною складовою усіх стрибків 
є demi-plié. Вони розпочинаються й закінчується 
еластичним і стриманим plié. 

Будь-який рух, чи як зазвичай фахівці-хорео-
графи уживають термін – pas (па, франц. – крок), 
не можливо виконати під час танцю не зігнувши 
ногу в коліні або, не відвівши її у тому чи іншому 
напрямку від опорної ноги. Саме відведення та при-
ведення сильно напруженої ноги ковзним рухом по 
підлозі від і до опорної ноги, це – battement (батман, 
франц. – бити, розмахувати). Група рухів battements 
одна із найбільших в екзерсисі, є фундаментом кла-
сичного танцю. Дотримуючись усіх методичних 
вимог щодо виконання battements, можна досяг-
нути правильного та ідеального напружування ніг 
від коліна до кінчиків пальців. 

Battements виробляють виворотність, розви-
вають силу м’язів ніг, еластичність підйому та 
пальців стопи. У процесі вивчення battement tendu 
(тандю, франц. – витягнутий, натягнутий), тан-
цівники розпочинають ознайомлення із трьома 
напрямками виконання рухів у класичному танці: 
вперед, убік та назад, набувають базових знань, 
умінь та навичок з основ танцювальної майстер-
ності й привчають правильно витягувати та фіксу-
вати ногу у кожному із цих напрямків. Поєднавши 
відведення напруженої ноги із напівприсіданням – 
отримуємо рух, який водночас, виробляє чіткість 
під час відведення ноги у заданому напрямку, й 
м’якість, еластичність під час приведення ноги до 
опорної у demi-plié. Під час виконання battement 
tendu із demi-plié, рухи обох ніг, мають бути коор-
динованими: втягування та згинання працюючої й 
опорної ніг відбувається одночасно. 

Одним із різновидів battement tendu є – double 
battement tendu (дубль, франц. – подвійний), або, 
як його ще називають – battement tendu рur- le-pied 
(пур-ле-пьє,франц. – від рur – згинати, скорочу-
вати, le-pied – гомілковий суглоб). Скорочення 
витягнутої стопи, тобто опусканням п’ятки, від-
бувається в II позицію (іноді в IV позицію). Опус-
кання п’ятки на підлогу може виконуватися один 
раз, двічі, тричі і більше. В момент опускання 
п’ятки м’язи працюючої ноги напружені, підйом – 
максимально витягнутий, центр ваги тіла зосе-
реджений на опорній нозі. Виконання цього руху, 
особливо кількаразове опускання п’ятки, активно 
сприяє розвитку ступні, зміцнює зв’язки, виро-
бляє пружність ахілового сухожилля, підйому й 
пальців ступні.

Ускладнюючи й додаючи до витягнутого й ков-
зного руху tendu кидковий рух ногою, отримуємо 
його складнішу форму – battement tendu jeté (жете, 
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франц. – кидати). В кінцевому результаті вивчення 
й виконання, кидка ногою має відбуватися легким 
ковзним та енергійним рухом, з дотриманням 
точного напрямку та висоти (від 22,5º й до 45º), 
залежно від темпу виконання. Повернення працю-
ючої ноги в позицію має відбуватися без будь-якої 
зупинки, а підйом може розслаблятися лише тоді, 
коли міцно витягнутий носок торкнувся підлоги. 
Окрім сили м’язів ніг, еластичності підйому та 
пальців ступнів, цей рух сприяє розвитку сприт-
ності танцівників, особливо коли його виконувати 
у швидкому темпі.

Похідним рухом від battement tendu є battement 
relevé lent – повільне піднімання ноги (релеве, 
франц. – піднімати, підвищувати). Саме плавне 
виконання цього руху на 90º та вище, розвиває 
величину й точність танцювального кроку та 
дає можливість танцівнику виробити у собі такі 
якості, як сила та витривалість.

Кульмінаційною точкою й ускладненням попе-
редніх рухів є grand battement jeté (гран, франц. – 
великий). Виконується цей рух в темпі швидкого 
та енергійного кидка на 90º та вище. Він виро-
бляє силу ніг, великий та вільний танцювальний 
крок, який у подальшому необхідний танцівни-
кам, особливо для виконання великих стрибків та 
складних обертальних рухів класичного танцю. 

До базових рухів екзерсису, які розвивають 
силу ніг, спритність, витривалість, м’якість та 
чіткість належать такі рухи екзерсису із групи 
battement як frappé (фрапе, франц. – вдаряти), 
fondu (фондю, франц. – танути), petit battement 
sur le cou-de-pied (пті, франц. – маленький; сюр 
ле ку-де-п’є, франц. – на кісточці, на щиколотці). 
Усі ці рухи сприяють формуванню у танцівників 
рухливості в колінних суглобах, виворотності й 
головне, допомагають засвоїти, такі необхідні у 
класичному танці положення витягнутої стопи 
працюючої ноги на кісточці опорної ноги. Адже 
ці положення є складовою низки рухів, які нале-
жать до екзерсису. Крім цього, sur le cou-de-pied 
як елемент дуже широко використовується в різ-
номанітних танцювальних рухах. Застосовуючи 
положення на кісточці опорної ноги, до виконання 
battement frappé ми відпрацьовуємо швидкі, точні 
й енергійні згинання й розгинання ноги. У petit 
battement – швидку й чітку зміну sur le cou-de-pied 
попереду та позаду з обов’язковим триманням 
максимально виворотного стегна й коліна працю-
ючої ноги. А виконуючи battement fondu, ті ж зги-
нання й розгинання, але вже обох ніг – працюючої 
й опорної, застосовуємо в повільному темпі. Цей 
рух є складнішим, а плавний характер його вико-
нання розвиває еластичність та силу ніг. 

Отже, у кожному pas класичного танцю нео-
дмінно є елемент plié, relevé та battement. Майстри 
танцю минувшини вважали, що із рухів plié та 
relevé, складаються всі класичні танці. Та зазвичай, 
щоб оволодіти будь-якими рухами обов’язково 
потрібно вміти виконувати battements. По суті, це 
група рухів ніг, яка складає основу танцю, а точ-
ніше, створює можливість танцю, оскільки навіть 
найпростіший батман потрібно виконувати худож-
ньо, тобто пластично осмислено, музикально, з 
розумінням методичних завдань. Найпростіший 
battement tendus сприяє не лише зміцненню ніг 
і пальців, а й розвиває підйом стопи. Такі рухи, 
як plié, relevé, battement – основа, першоджерело 
танцю, на якому тримається незліченна кількість 
різновидів рухів, обертів, стрибків.

Важливою у формуванні виконавських зді-
бностей танцівника є група рухів rond de jambe 
(рон де жамб, франц. – коло ногою) – круговий 
рух працюючої ноги en dehor (ан деор, франц. – 
назовні) і en dedan (ан дедан, франц. – усередину). 
Зазначимо, що напрямок en dehor – це також і 
напрямок ступнів, гомілок і колін, які вільно роз-
криті назовні й він є базовим у дотриманні осно-
вних положень і позицій ніг, канонізованих у кла-
сичному танці.

Ключовим терміном у назві цієї групи є rond, 
тобто – коло, проте у rond de jambe par terre пра-
цююча нога виконує фактично лише пів кола по 
підлозі. Однак, рух є значущими, оскільки роз-
виває обертальну рухливість тазово-стегнового 
суглоба й сприяє виворотності ніг. У русі rond de 
jambe en l’air, який є однойменним рухом попе-
реднього, також немає кола у повітрі. Працююча 
нога умовно виконує еліпсоподібний рух. Вона, 
згинаючись у коліні, спочатку описує дугопо-
дібну лінію назад й приводиться до опорної 
гомілки, не затримуючись у цьому положенні й 
поступово випрямляючись в коліні – поверта-
ється убік другої позиції на 45º, описуючи дуго-
подібну лінію попереду. Таким чином, виконавши 
рух у напрямку назовні його також виконують у 
протилежному напрямку – до опорної або всере-
дину. Rond de jambe en l’air тренує витривалість, 
оскільки працюючу ногу упродовж виконання 
вправи потрібно тримати нерухомо й виворотно 
у тазово-стегновому суглобі, проте цей рух роз-
виває легкість і чіткість обертального руху колін-
ного суглоба.

Будь-яке заняття класичного танцю розпочина-
ється з екзерсису ( вправ біля станка й посеред зали). 
Щоденне виконання базових вправ, на початку 
вивчення простих із поступовим ускладненням їх, 
дає можливість у подальшому виконувати складні 
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комбінаційні поєднання й форми у класичній хоре-
ографії. Екзерсис сприяє виробленню виворот-
ності, стійкості та балансу, які є необхідними на 
етапі переходу до виконання наступної складової 
заняття класичного танцю – adagio. 

 Незважаючи на те, просто чи складно побудо-
ваний екзерсис біля станка та посеред зали, він 
має бути підґрунтям для виконання adagio (італ. – 
повільно, спокійно) – комплексу вправ посеред 
зали, за допомогою яких виробляється стійкість 
та вміння гармонійного поєднання рухів ніг, рук 
і корпусу. У цій частині заняття можливі всі рухів 
класичного танцю – від port de bras до стрибків 
і обертів. Водночас, це робота над оволодінням 
позами класичного танцю і найрізноманітнішими 
прийомами й поєднаннями їх у комбінації та ком-
позиції. І якщо в екзерсисі відпрацьовується еле-
ментарна техніка танцювальної майстерності, то 
в adagio засвоюється характер, манера та техніка 
виконання поз класичного танцю у повільному 
темпі. Окрім вище зазначеного, саме adagio, де 
відпрацьовується баланс, стійкість, є сходин-
кою до наступної складової заняття класичного 
танцю – allegro. 

Allegro (італ. – веселий, радісний) – час-
тина заняття, у якому засвоюються різноманітні 
стрибки класичного танцю, а пози і рухи, відпра-
цьовані в adagio, виконуються в повітрі. Якщо в 
екзерсисі засвоюються елементарні навички, в 
adagio виконується робота над позами і танцю-
вальною фразою в повільному темпі, то тут усе 
об’єднується та відпрацьовується в темпі стрибка, 
малого та великого, простого та складного, 
м’якого й трамплінного, стрімкого та стриманого. 

Значення стрибкової частини заняття особливе, 
оскільки класичний танець побудований на allegro. 
Усе, що відбувається на землі, повторюється у пові-
трі. Стрибки формуються із попередньо засвоєних 
елементів екзерсису та адажіо. Ідея вертикальності 
ні на хвилину не зникає у класичній хореографії, 
ця вертикальність продовжується у стрибках, які є 
вершиною танцювальної техніки. 

Формуванню якісних властивостей рухо-
вих дій танцівників сприяють музично-ритмічні 
темпи під час вивчення та виконання танцю-
вальних «па». Слід зазначити, що усі рухи екзер-
сису класичного танцю розпочинають вивчати у 
повільному темпі. Саме повільні темпи вивчення 
рухів сприяють у подальшому розвиткові тех-
ніки танцю та допомагають досконало оволодіти 
точністю, ритмічністю, еластичністю виконання 
будь-яких «па». Окрім цього, вони сприяють 
виробленню стійкості під час виконання й фор-
мують такі якості як увага й пам'ять. Зрозумілим 

є й те, що чим більше часу триває навчання тан-
цівника, тим активніше прискорюються темпи 
виконання рухів, проте навчання повинно базува-
тися на принципах від простого до складного, від 
повільного й помірного темпів до швидкого або 
активнішого. 

Проблему взаємозв’язку темпів виконання 
різноманітних рухів та розвитку сили м’язів, їх 
витривалості, еластичності й рухливості пору-
шувала у своїх працях відома методистка та 
викладачка класичного танцю А.Ваганова. Вона 
зазначала, що «кожен рух класичного танцю має 
визначений просторовий малюнок та тривалість 
виконання. Виконуючи рухи їх можна уповільню-
вати або прискорювати. Усе залежить від стадії 
вивчення руху, від ступеню його технічного вдо-
сконалення, від узгодженості із загальним ритмом 
в танцювальній комбінації. Виконання кожного 
руху класичного танцю вимагає від танцівника 
певного напруження м’язів. Під час повіль-
них, ліричних темпів, м’язи напружуватимуться 
м’яко й протяжно, під час швидких темпів вони 
працюватимуть енергійно, стрімко, іноді різко» 
(А.Ваганова, 1980: 53). 

Музично-пластичне чергування повільних 
та швидких темпів екзерсису та стабільність у 
напруженні м’язів під час його виконання, надає 
можливість танцівникам поступово виробляти 
швидкість, спритність, витривалість, точність, 
легкість, м’якість, стійкість. Завдяки виробленню 
цих фізичних якостей у танцівників поступово 
формується динаміка й просторова свобода під 
час виконання будь-яких танцювальних рухів. 

Отже, динаміка рухових дій під час виконання 
екзерсису, поступове регулювання темпу музич-
ного супроводу розвиває в танцівників швидкість 
виконання. Як правило, швидкість яка особливо 
потрібна для виконання стрибків, сприятиме роз-
витку у танцівників таких рухових якостей, як 
спритність та витривалість.

Спритність – це здатність чітко виконувати 
рухи, стрибки тощо, які поєднані у комбінації 
й виконуються у швидкому темпі. Чітко і точно 
координовані рухові дії є одним з основних кри-
теріїв спритності. 

Виходячи із вищезазначеного, у танцівника, 
який має здатність технічно виконувати танцю-
вальні комбінації, поступово виробляється витри-
валість. Витривалість – здатність упродовж трива-
лого часу витримувати оптимальні навантаження 
під час виконання танцю й запобігати втомі. 

Важливими руховими якостями танцівника, 
яких досягають завдячуючи також і екзерсису 
є легкість, м’якість та еластичність виконання 
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рухів. Головним тут є вміння приховувати від 
інших (глядача) труднощі – витрату сил та енер-
гії упродовж виконання танцю. Легкість під час 
виконання будь-яких рухів, стрибків тощо в тан-
цівника з’являється тоді, коли він є достатньо 
гнучким, володіє відмінною стійкістю, точністю 
і бездоганною музикальністю. Пластику танцю 
збагачує м’якість виконання. Під час виконання 
рухів, вона аж ніяк не означає розслабленість у 
танці. У свою чергу еластичність рухів – це, вод-
ночас, м’якість, точність і пружність виконання. 

У науковому дослідженні з анатомії та біоме-
ханіки хореографічних вправ Ж.Хааса (2019: 47) 
зазначено, що однією з основних вимог класич-
ного танцю є збереження рівноваги тіла, стій-
кості, робота над якими відбувається упродовж 
всього періоду навчання й розпочинається вона 
саме з виконання екзерсису. Стійкість тобто 
aplomb (франц. – рівновага, самовпевненість) – 
здатність танцівника рухатися впевнено й точно, 
не втрачаючи рівноваги. Рівновага тіла зумовлена 
дією, яка впливає на нього із зовнішнього серед-
овища. На танцівника, який наприклад, виконує 
будь-яку статичну позу, діють дві зовнішні сили: 
тяжіння й реакції опори. Сила тяжіння дорівнює 
вазі людини й вертикально направлена донизу.

Проблему стійкості в класичному танці роз-
глянуто в багатьох фахових виданнях, зокрема, 
медико-біологічний аспект рівноваги висвітлено 
в підручнику з анатомії тіла в русі Т.Даймонд. 
Автор зосереджує увагу на тому, що не тільки ста-
тичне положення чи поза в танці, а також навіть 
найпростіший рух, потребують максимальної рів-
новаги. Він зазначає, що «рівновага тіла залежить 
від положення центру ваги відповідно до площі 
опори за умови, що площа опори – це поверхня, 
яку займають обидві ступні й простір між ними» 
(Т.Даймонд, 2020: 127). 

Щоденна наполеглива робота танцівника 
покращуватиме його виконавську техніку. Тех-
ніка танцю – це ритмічно-пластична точність 
виконання рухів і жестів. Оволодінню досконалої 

техніки класичного танцю сприяють регулярні, 
достатні за часом й об’ємом навантаження, відпо-
відної складності та інтенсивності. Танцівники-
професіонали добре знають, коли пропущено хоч 
незначну кількість занять екзерсису, це одразу 
негативно відображається на виконавській тех-
ніці. М’язи слабнуть, стають недостатньо слух-
няними під час виконання будь-яких рухів. Щоб 
знову вони набули достатньої сили, еластичності 
й могли вільно напружуватися й розслаблятися, 
потрібно прикласти чимало зусиль. 

Отже, м’язи танцівника повинні бути достатньо 
сильними й витривалими, водночас еластичними й 
рухливими, лише тоді вони будуть працювати ціле-
спрямовано, без надмірного перенапруження, що 
додасть танцівникові свободи у фізичних наванта-
женнях. Як наслідок, чим більше розвинуті рухові 
здібності м’язів, тим вільнішими, просторовішими 
й динамічнішими будуть дії танцівника. 

Висновки. Отже, для того, щоб осягнути про-
граму класичного танцю, танцівник постійно 
повинен розвивати певні рухові навички. Він 
має перебувати в так званому «тренувальному 
режимі». Процес розвитку та формування особис-
тості танцівника неможливий без його активної 
діяльності, розвитку рухових якостей, які підпо-
рядковуються й залежать від його професійних 
даних таких як виворотність, гнучкість, танцю-
вальний крок, підйом стопи й стрибок. 

Щоб оволодіти високою виконавською май-
стерністю класичного танцю необхідно не тільки 
пізнати і засвоїти його природу, його засоби вира-
ження, а й досконало вивчити його школу. Проте, 
школа класичного танцю містить у собі не лише 
канонізовані балетні рухи, пози чи стрибки, перш 
за все кожен виконавець повинен вивчати самого 
себе, можливості свого тіла, підкоряючи його собі, 
навчитися відчувати найдрібніші свої рухи, кожну 
лінію свого тіла, кожен його вигин, кожен м’яз. 
Коли танцівник усвідомить, що техніка рухів, які 
він відпрацьовує є засобом вираження його почут-
тів та думок, тоді його танець стане досконалим.
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ПОШИРЕННЯ ІДЕОЛОГІЇ БАУГАУЗУ НА ТЕРЕНАХ СХІДНОЇ ЄВРОПИ

За короткий період свого існування (1919-1933 рр.) школа Баугауз пройшла винятковий шлях від принципів екс-
пресіонізму до раціоналізму та функціоналізму. Школа сформувала сформувала інноваційну систему мистецької 
освіти. Їй вдалося успішно поєднати образотворче мистецтво та ремесло і це злиття стало застосовуватися 
у широкому спектрі архітектури, дизайну, живопису, скульптури, кіно, фотографії та інших видів мистецтва. 
Викладачами та учнями школи керувала спільна мрія про створення досконалішого світу. Баугауз діяв у Веймері, 
Дессау та Берліні, і в кожному з цих міст відбувався творчий обмін між вчителями та учнями, за яким слідувала 
різноманітність їх художніх стилів. Усі вони були новаторами, творчими людьми та представляли нову пара-
дигму у художній освіті. Закриття школи в Берліні у квітні 1993 р. нацистським режимом стало відправною 
точкою для поширення концепцій Баугаузу по всьому світу.

На сьогоднішній час, після того, як минуло більш ніж сторіччя з дня заснування школи, дослідження поширен-
ня концепцій та ідей Баугауза залишаються актуальними. Деякі з цих досліджень присвячені окремим аспектам 
історії Баугаузу, які не привертали увагу раніше, інші ж розширюють область дослідження та розглядають 
трансформацію ідей Баугаузу або паралельні з ним прояви Не менш важливо, що багато з цих досліджень роз-
глядають Баугауз, як експериментальний майданчик для розробки нового способу життя.

В цій статті досліджується поширення ідеології Вищої школи архітектури та дизайну Баугауз на території схід-
ної Європи через діяльність колишніх працівників та учнів школи, які були змушені емігрувати після закриття закладу. 

Баугауз розглядається як відправна точка для подальшої творчої діяльності архітекторів, митців та дизайнерів.
 Розглядається діяльність окремих груп викладачів та студентів Баугаузу, які сформувались під час діяльнос-

ті школи та після її офіційного закриття, і їхній вплив на подальший розвиток та трансформацію ідей Баугаузу. 
Досліджується інтернаціональний вплив школи на сучасну архітектуру та мистецтво.

Поширення ідеологїї Баугаузу сформувало основу для інтернаціональної мережі, яка створила умови для 
глобального дискурсу у сфері архітектури, мистецтва та дизайну. 

Ключові слова: Баухауз, Східна Європа, «Червона Бригада», Тель-Авів, «Біле місто».
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THE SPREAD OF BAUHAUS IDEOLOGY ON THE TERRITORY OF EASTERN EUROPE

During the short period of its existence (1919-1933), the Bauhaus school took an exceptional path from the principles 
of expressionism to rationalism and functionalism. The school formed an innovative system of art education. She managed 
to successfully combine visual arts and crafts and this fusion was applied in a wide range of architecture, design, painting, 
sculpture, film, photography and other art forms. Teachers and students of the school were guided by a common dream of 
creating a more perfect world. The Bauhaus was active in Weimar, Dessau, and Berlin, and in each of these cities there 
was a creative exchange between teachers and students, followed by the diversity of their artistic styles. All of them were 
innovators, creative people and represented a new paradigm in art education. The closure of the school in Berlin in April 
1993 by the Nazi regime became the starting point for the spread of Bauhaus concepts throughout the world.

To this day, after more than a century has passed since the founding of the school, studies of the spread of Bauhaus 
concepts and ideas remain relevant. Some of these studies are devoted to certain aspects of the history of the Bauhaus 
that have not attracted attention before, while others expand the scope of research and consider the transformation of 
Bauhaus ideas or parallel manifestations to it. Equally important, many of these studies consider the Bauhaus as an 
experimental site for the development of a new way life.This article examines the spread of the ideology of the Bauhaus 
Higher School of Architecture and Design in Eastern Europe through the activities of former employees and students of 
the school, who were forced to emigrate after the closure of the institution.

Bauhaus is considered as a starting point for further creative activity of architects, artists and designers.
The activities of separate groups of Bauhaus teachers and students, which were formed during the school's activities 

and after its official closure, and their influence on the further development and transformation of Bauhaus ideas are 
considered. The international influence of the school on modern architecture and art is studied.

The spread of the Bauhaus ideology formed the basis for an international network that created the conditions for a 
global discourse in the field of architecture, art and design.

Key words: Bauhaus, Eastern Europe, «Red Brigade», Tel Aviv, "White City".
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Постановка проблеми. Спадщина Бауга-
узу залишила чималий слід в історії архітектури, 
дизайну та мистецтва. На теперішній час існує 
чимало досліджень присвячених історії та поши-
ренню ідеології школи Баугауз як німецької інсти-
туції. Деякі проекти розглядали Баугауз в контексті 
світового впливу, одним із перших таких проявів 
була міжнародна наукова конференція «Bauhaus 
Model» яка проходила в Берліні у 2009 р. Через 
10 років ініціативу конференції продовжив німець-
кий виставковий проєкт "Bauhaus imaginista", який 
робить акцент на зв'язках школи з Америкою, 
Азією та Африкою. Проте основний напрямок 
досліджень був спрямований на виявлення зв'язків 
Баугаузу з міжконтинентальним модернізмом та 
авангардом, його східноєвропейська складова 
потребує більш ґрунтовного дослідження.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Незважаючи на те, що тематика поширення кон-
цепцій Баугаузу вже знайшла чимале своє зобра-
ження в працях багатьох наукових діячів, питання 
поширення концепцій та ідеології в окремих регі-
онах Європи через брак достатньої інформації 
залишаються актуальними. Зокрема у своїх науко-
вих дослідженнях історик культури, старший нау-
ковий співробітник Лейбніц-інституту історії та 
культури Центральної та Східної Європи (GWZO, 
Лейпциг) Б. Хок досліджує трансконтинентальні 
зв’язки Баугаузу з Східною та Центральною Євро-
пою, а також розглядає гендерну політику в школі 
(Hock, 2020: 120).

Т. Флірль – історик та публіцист, науковий рад-
ник Товариства Ернеста Травня у Франкфурті-на-
Майні у своїх працях розглядає діяльність другого 
директора Баугауза в період його перебування в 
Радянському Союзі (Flierl, 2019). Дослідниця 
Е. Зач в своїх працях досліджує діяльність єврей-
ських іммігрантів, переважно польського похо-
дження, які працювали над архітектурними про-
єктами в Тель-Авіві (Zach, 2012).

 В працях вітчизняних дослідників питання 
поширення ідеалогії та спадщини Баугаузу дослі-
джували: С. Прищенко, А. Будник, Н. Литви-
ненко, С. Мигаль, І. Кодлубай. 

Мета статті – дослідити та проаналізувати 
поширення концерпцій Баугаузу на территорії 
Східної Євпропи через діяльність окремих груп 
та персоналій.

Виклад основного матеріалу. На сьогодні, 
тема дослідження школи Баухауз не втрачає своєї 
актуальності. Зокрема з'являються дослідження, 
які висвітлюють окремі аспекти історії школи, 
або розширюють сферу вже досліджених питань. 
Деякі дослідження шукають зв'язки сучасних 

модерністських шкіл з Баугаузом або розглядають 
схожі паралельні прояви.

Якщо в Германії донедавна розглядали Баугауз 
переважно як німецьку інституцію, то на теперіш-
ній час все більше проєктів досліджують інтерна-
ціональний вплив школи на сучасну архітектуру та 
мистецтво. Відправною точкою таких досліджень 
можна вважати конференцію «Bauhaus Model» 
яка відбулась в Берліні у 2009 році. Після цього 
ініціативу продовжив проєкт німецький «Bauhaus 
Imaginista», який робить акцент на зв’язках школи 
з США, Азією та Африкою. На самому ресурсі 
проекту зазначають, що розглядають світове поши-
рення ідеологій Баугаузу не в історичному кон-
тексті, а як частину інтернаціональних зв’язків, 
які діяли до приходу націонал-соціалізму та були 
поновлені після Другої світової війни. Основний 
акцент цього дослідження робився на виявлення 
зв'язків Баугаузу з міжконтинентальним модерніз-
мом та авангардом, проте питання східноєвропей-
ської сторони залишається малодослідженим.

Крім поодиноких авторських робіт або кура-
торських проектів, метою яких є відстеження 
наслідування моделі Баугауза в конкретних наці-
ональних умовах, – угорському (Bajkay, 2011), 
чеському та словацькому (Abelovský, 1997), 
югославському (Meštrić, 2012) контекстах – пер-
шою спробою розповісти про численних студен-
тів, які прибули до Баугауза зі східної Європи в 
якості особливої групи став тематичний номер 
журналу «Centropa» (Albert, 2003). Однак цей 
революційний номер «Centropa» був присвячений 
лише молодим архітекторам, для яких навчання в 
Баугаузі було початковою точкою їхньої подаль-
шої діяльності, і залишав осторонь усі інші види 
мистецтва та художньо-проектної діяльності – як 
засоби, за допомогою яких школа брала участь у 
загальному модерністському русі.

Великий ажіотаж, який викликала школа що до 
кінця 1920-х вплинув на притоки студентів з різних 
країн та регіонів Європи, більше четвертини студен-
тів закладу були іноземцями зі Швейцарії Австрії, 
Чехословаччини, Угорщини, Польщі та США.

Відстеження їхнього переміщення в період 
після закриття Баугаузу, та виконані ними проєкти 
під час еміграції, вказують про мультикультурний 
та інтернаціональний вплив школи (Barron 1997).

Дослідження студентів та викладачів Бауга-
узу зі Східної Європи не тільки закріплює образ 
школи, як міжнародного закладу, а й розширюють 
географічні межі впливу Баугаузу, після офіцій-
ного закриття школи.

Деякі члени угорської спільноти школи похо-
дили міста Печ – вони були першими, хто прибув 
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до Баугаузу з цього регіону. Печське коло являти 
собою спільноту німецькомовної творчої молоді, 
збори якого часто відвідували архітектори Мар-
сель Брейєр і Фаркаш Мольнар. Прибувши до 
Веймара, Ф. Мольнар, разом з Андором Вейнін-
гером співпрацював з Альфредом Форбатом в 
Баугаузі, згодом він приєднався до кола митця, 
архітектора та скульптора Тео ван Дусбурга і 
заснував групу під назвою «KURI» ( пер. з нім. 
Конструктивне, Утилітарне, Раціональне, Інтер-
національне). В інтерпретації Ф. Мольнара аналі-
тичний процес виглядає так: «Регулярне замінює 
випадкове. Замість декоративного і виразного ми 
маємо конструктивне, утилітарне, раціональне, 
інтернаціональне... .» (Monoskop, 2014). На від-
міну від маніфесту Вальтера Гропіуса 1919 року, 
група «KURI» робила акцент конструктивізмі, 
який, за їхніми словами, побудує новий дина-
мічний світ з прояснених елементів. Принципи 
маніфесту «KURI» (опублікованого в Уті, Нові-
Сад, грудень 1922 р.) чітко окреслюють певний 
період у Баугаузі, наприкінці 1922 р., після між-
народної зустрічі конструктивістів у Веймарі, час, 
коли вплив Тео ван Дусбурга і думка його колеги 
Вілмоша Хушара була дуже відчутною. 

Завдяки популярності, яку отримала виставка 
Баугауз 1923 року, до школи прибула нова група 
східноєвропейських студентів. Одним із них був 
Тібор Вайнер, відданий послідовник Ханнеса 
Майєра, який розділяв його погляди на соці-
альне призначення архітектури. Коли Х. Майєр 
був звільнений з посади директора в Дессау у 
1931 році, Вайнер був депортований з Саксонії-
Анхальт і разом з Майєром та групою студентів 
вирушили до Росії (Talesnik, 2016: 165).

Х. Майєр викладав у Радянській архітектурно-
будівельній академії. Під час свого перебування 
в Радянському Союзі він виступав як консуль-
тант з міських проектів у Радянському інституті 
міського та інвестиційного розвитку та створював 
плани, пов'язані з аспектами розбудови Москви в 
рамках проекту першої п'ятирічки. Згодом групу 
Майєра назвали «Червоною бригадою Баухаузу». 
В Радянському союзі на той час вже знали про 
школу та розділяли її ідеологію.

Групу зустрічали мітингами пролетарської 
солідарності, а в Москві та Харкові організову-
вали тематичні виставки робіт студентів Баухаузу. 
Спочатку «Червона бригада» працювала над про-
єктами для Радянського державного інституту з 
проєктування вищих навчальних закладів, проте 
через деякий час розійшлась по різним колекти-
вам. Німецькі архітектори сповнені ентузіазму, 
відмовлялись від всіх пільг які їм надавали, та 

працювали й мешкали в тих самих умовах що і 
їхні радянські колеги.

Т. Вайнер в Радянському союзі працював у 
московському «Міськбудпроекті», а також брав 
участь у проєктуванні та будівництві в масшта-
бах усієї країни – у Баку, Ташкенті та Орську, біля 
казахстанського кордону. Він зіграв видатну роль 
в архітектурній історії Чилі: і як керівник віднов-
лення міст Чильян і Консепсьйон, зруйнованих 
землетрусом 1939 р., і як професор архітектури 
університету Чилі, де ввів модель навчання, що 
схожу на модель Баугаузу (Talesnik D., 2016: 160)

У 1948 р. Т. Вайнер повернувся до Угорщини, 
де було багато роботи для архітекторів у зв'язку 
з повоєнним відновленням. Зокрема Т. Вайнер 
керував проєктом Дунайвароша, яке було зразко-
вим соціалістичним містом, побудованим навколо 
сталеливарних цехів Дунайського металургійного 
комбінату – найбільшого промислового підприєм-
ства перших повоєнних років.

Це замовлення корелювало з дипломним про-
єктом Вайнера в Баугаузі –методичним дослі-
дженням «Wohnen im Sozialismus» ( пер. нім. 
Житлові будинки при соціалізмі).

Інша група уродженців Східної Європи, яка 
поширювала ідеалогію та концепцію Баугаузу – 
польські студенти, переважно єврейського похо-
дження.

 Серед них були: Ар'є Шарон, Шмуель Мес-
течкін, Едгар Хехт (Хед), Шломо Бернштейн і 
Ханін Френкель спершу переїхали до Палестини, 
де як молоді соціалісти-сіоністи, були членами 
кібуцу (Albert, 2003) після чого вирушили назад 
до Європи. - У тому числі в Баугаузі в Дессау. 
Деякі виїхали з Німеччини до інших європей-
ських країн.

Будівельна діяльність сіоністських іммігран-
тів у Палестині велася в першій третині ХХ ст. 
переважно в містах Хайфа та Єрусалим. Сучасні 
квартали створювалися довкола старих міських 
центрів.

Для новоприбулих, які пройшли навчання в 
Дессау і розділяли соціалістично-колективіст-
ський світогляд, Кібуц був місцем підготовки 
культурної та соціальної революції. Уявлення 
Баугауза про колективістську промислову утопію 
збігалися з мріями єврейських поселенців про 
громадське сільське життя. Погляди Баугауза на 
колективне житло, простоту, функціональність та 
подолання індивідуалізму можна було легко пере-
нести в новий контекст, і такі міста як Тель-Авів, 
Єрусалим, Хайфа стали полігоном для випро-
бування візіонерських принципів європейського 
дизайну.

Зеленюк О. Поширення ідеології Баугаузу на теренах Східної Європи
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Крім розвитку кібуцного руху на півночі кра-
їни, за проєктами Муніо Вайнтрауба було збудо-
вано близько 8000 об'єктів по всій Палестині, най-
важливішим з яких став Кір'ят-Хаїм – передмістя 
Хайфи. Тут на основі архітектурних принципів 
Баугауза Вайнтрауб розробив масове якісно спро-
єктоване та доступне житло (Albert, 2003).

Імена цих архітекторів, які провели якусь час-
тину свого життя, створюючи «обличчя» Палес-
тини, яка перебуває під британським мандатом, 
тією чи іншою мірою відомі – хоч і не настільки, 
як імена європейських архітекторів, які теж буду-
вали в цьому регіоні. Але їхня спадщина все ще 
потребує подальшого вивчення, якщо розглядати 
Баугауз як відправну точку для подальшої реалі-
зації творчого потенціалу архітекторів та дизай-
нерів які інтегрують та розвивають ідеологію Бау-
гаузу в різних частинах світу.

Висновки. В наукових дослідженнях все ще 
схильні покладатися на імена майстрів і назви 
шедеврів, попри це, що ексклюзивна природа 

такого роду канонів останні десятиліття підда-
ється інтенсивній критиці. Таке прагнення орієн-
туватися на творчість кількох «зірок» в окремих 
напрямах і на найвідоміші їхні проєкти маскує 
інтернаціональну природу Баугаузу, та фактору, 
що поширення та трансформації ідей школи фор-
мує армія «невідомих» архітекторів, дизайнерів 
та митців, які роблять це так само як і їхні каноні-
зовані колеги.

Досліджуючи поширення ідеології Бауга-
узу найбільш новаторським аспектом діяльності 
школи можна вважати те, що школа стала основою 
транскультурної та інтернаціональної мережі, яка 
створила умови для глобального дискурсу у сфері 
архітектури, мистецтва та дизайну. Ця своєрідна 
мережа, сприяла зближенню центру та периферії, 
створюючи умови для глобального діалогу, учас-
ники якого могли й не зустрічатись один з одним. 
Частина цього культурного обміну відбувалася 
через тексти та зображення, що зрівнювало шанси 
учасників.
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ТРАНСФОРМАЦІЇ ЖАНРУ ФОРТЕПІАННОГО КОНЦЕРТУ У ТВОРЧОСТІ 
УКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ НА МЕЖІ XX – XXI СТ.

У статті розглянуто особливості трансформації жанру фортепіанного концерту у творчості сучасних 
українських композиторів. Акцентовано, що жанр фортепіанного концерту, як вагома складова виконавської 
та педагогічної практики, позначена перманентними пошуками у сфері музичного мислення та мови, не набув 
вичерпного висвітлення в сучасній музикології. Мета статті – висвітлення напрямів трансформації жанру фор-
тепіанного концерту в сучасному національному музичному просторі. Джерела формування українського варі-
анту жанру були пов’язаними з національними традиціями фортепіанної інтерпретації обробок фольклорного 
мелосу, розвитком жанрів чабарашки, варіацій на народній пісні, думки, шумки, рапсодії, фантазії та сонати, а 
також із тривалою акумуляцією у ньому досвіду класицистського та романтичного модифікування. 

На рівнях стилю, мови та системи засобів виразності фортепіанні концерти сучасних українських мит-
ців віддзеркалюють специфіку постмодерністського світобачення та водночас резонують із культурно акуму-
лятивною «аурою» фортепіанного концерту, надають йому статусу знаку культурної пам’яті в її цілісності. 
Жанрова модель концерту для фортепіано з оркестром у творчості сучасних українських композиторів, позна-
чена актуалізацією семантичного потенціалу та інтенсифікацією апробації нових алгоритмів музичного мис-
лення, засобів виразності, синтезування жанрів тощо, постає в таких трансформаціях, як: суб’єктивізація 
концептуально-образних обріїв і драматургічної логіки; редукативно спрямована кристалізація-мінімалізація 
структури (Перший та Третій концерти І. Щербакова, 9 камерна симфонія «Quid pro quo» Є. Станковича, 10 
Камерна симфонія «Dictum II» Є. Станковича); наповнення класичної 3-частинної моделі жанру численними 
знаками-алюзіями, репрезентантами цілісного в синхронії та діахронії досвіду музичного мистецтва (фортепі-
анний концерт В. Птушкіна); концептуальна меморіалізація (Другий концерт І. Щербакова); формування «бага-
товимірної» композиційно-структурної організації, співвіднесеної із різними історико-культурними моделями 
жанру та насиченої знаками жанрів різної історико-культурної природи (Другий концерт Б. Фроляк); деструк-
ція академічного локусу функціонування, обумовлена модуляцією у сферу автохтонної традиції (Третій концерт 
І. Щербакова) та сферу масової культури («Dictum II» Є. Станковича).

Ключові слова: фортепіанний концерт, жанр, культурна пам’ять, концептуально-жанрові модифікації, 
драматургічна логіка.
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TRANSFORMATIONS OF THE PIANO CONCERTO GENRE IN THE WORKS 
OF UKRAINIAN COMPOSERS AT THE TURN OF THE 20TH AND 21st CENTURIES

The article considers the features of the transformation of the piano concerto genre in the works of contemporary 
Ukrainian composers. It is emphasized that the genre of piano concerto, as an important component of performing and 
pedagogical practice, marked by permanent research in the field of musical thinking and language, has not received 
comprehensive coverage in modern musicology. The study aims at highlighting the directions of transformation of the 
genre of piano concerto in the modern national music space. The sources of the Ukrainian version of the genre were 
connected with national traditions of piano interpretation of folk melodies, development of chabarashka genre, variations 
on folk songs, dumkas, shumkas, rhapsodies, fantasies and sonatas, as well as with long-term accumulation of the 
experience of classicist and romantic modifications.

At the level of style, language and system of means of expression, piano concertos of contemporary Ukrainian 
artists reflect the specific character of the postmodern worldview and at the same time resonate with the culturally 
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accumulative «aura» of piano concerto, giving it the status of cultural memory in its entirety. The genre model of piano 
concerto with orchestra in the works of contemporary Ukrainian composers, marked by updating the semantic potential 
and intensification of testing the new algorithms of musical thinking, means of expression, synthesis of genre, etc., 
appears in such transformations as: subjectivization of conceptual horizons and dramatic logic; reductively directed 
crystallization-minimalization of the structure (I. Shcherbakov’s First and Third Concertos, Ye. Stankovich’s 9th Chamber 
Symphony « Quid pro quo», Ye. Stankovich’s 10th Chamber Symphony «Dictum II»); filling the classical 3-part model 
of the genre with numerous allusions, representatives of the integrity in synchrony and diachrony of the experience of 
musical art (V. Ptushkin’s piano concerto); conceptual memorialization (I. Shcherbakov’s Second concerto); developing 
a «multidimensional» compositional and structural organization, correlated with different historical and cultural 
models of the genre and saturated with signs of genres of different historical and cultural nature (the Second Concert by 
B. Frolyak); destruction of the academic locus of functioning due to modulation in the sphere of autochthonous tradition 
(I. Shcherbakov’s Third Concerto) and in the sphere of mass culture (Ye. Stankovich’s «Dictum II»).

Key words: piano concerto, genre, cultural memory, conceptual and genre modifications, dramatic logics.

Постановка проблеми. Від початку станов-
лення в європейському та національному музич-
них просторах жанр фортепіанного концерту був 
позначений не тільки атрибутивною відкритістю 
до новацій, що обумовлювало його статус твор-
чої царині, в якій закладалися модуси розвитку 
музичного мислення, складалися нові системи 
засобів виразності. Як сфера репрезентації твор-
чої позиції та виконавської майстерності піаніста, 
жанр фортепіанного концерту мав перманентне 
значення однієї з найвагоміших складових кон-
цертного та педагогічного репертуару. Зберігаючи 
ці феноменологічні та функціональні маркери, 
фортепіанний концерт у сучасних обріях наці-
онального музичного мистецтва постає в чис-
ленних трансформаціях, які демонструють його 
співзвучність тенденціям суб’єктивізації творчих 
світів і стильових настанов. І саме така розмаї-
тість національного варіанту жанру фортепіан-
ного концерту обумовлює його вагомість у кон-
тексті музично-педагогічного процесу як чинника 
забезпечення, з одного боку, масштабності та гли-
бини тезаурусу піаніста-виконавця, а з іншого – 
його готовності до вирішення новаційних творчих 
завдань та самореалізації як універсальної твор-
чої особистості.

Аналіз досліджень демонструє, що жанр фор-
тепіанного концерту, попри активізацію уваги до 
нього сучасних українських митців і виконавців, а 
також зростання потреби в апробації його нових 
зразків у педагогічній практиці, не є вичерпно 
опанований українським музикологічним зна-
нням. Розвідки таких науковців, як Енджі Пань 
Хунь, О. Колісник, А. Луніна, Лю Фань, Б. Реше-
тилов, Г. Савченко, Ю. Чекан, надають музиколо-
гічному дискурсу з особливостей фортепіанного 
концерту в національному його варіанті певної 
щільності, наповнюючи його аналітичним осяг-
ненням окремих зразків концертного жанру у 
творчості Є. Станковича, І. Щербакова, Б. Фро-
ляк, В. Птушкіна тощо. Проте при значущості 

таких розвідок цілісна картина феноменологічної 
та онтологічної національної модифікації жанру 
фортепіанного концерту очікує на створення. 
Дисонанс між інтенсивністю апробацій нових 
жанрових модифікацій фортепіанного концерту 
у творчості сучасних українських митців, його 
затребуваністю у виконавській та педагогічній 
практиці та рівнем його дослідження у сучасній 
музикології детермінує актуальність статті.

Мета статті – висвітлення напрямів трансфор-
мації жанру фортепіанного концерту в сучасному 
національному музичному просторі.

Виклад основного матеріалу. Жанр концерту 
в українському національному фортепіанному 
мистецтві, на відміну від європейського варіанту 
жанру, постав із певним хронологічним запізнен-
ням. Проте його національну феноменологію й 
онтос маркує не тільки «відкладене» у часі фор-
мування, а й багатожанрова та водночас фоль-
клорна основа, на якій складалися його типоло-
гічні ознаки. Це усталені в контексті художньої 
практики XIX ст. національні традиції фортепіан-
ної інтерпретації обробок фольклорного мелосу 
(В. Зінтарського, Г. Ходорковського та ін.), розви-
ток жанрів чабарашки, варіацій на народній пісні, 
думки, шумки (В. Заремби, А. Коціпінського, 
М. Завадського, М. Лисенка, М. Калачевського), 
рапсодії, фантазії (М. Завадського, М. Лисенка) 
та сонати (М. Лисенка), в яких кристалізувалися 
принципи атрибутивні риси концертного жанру. 
Вагомим детермінантом специфіки національ-
ного варіанту жанру фортепіанного концерту 
було також його формування на ґрунті тривалого 
накопичення в європейському музичному про-
сторі XVIII – XIX ст. досвіду класицистського та 
романтичного модифікування.

Тривала акумуляція «готового» європейського 
доробку й національна орієнтованість стали тією 
основою, на якій у на межі XIX – XX ст. постали 
перші зразки національного жанру фортепіанного 
концерту у творчості В. Пухальського, С. Людке-
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вича, В. Фемеліді. Парадоксальним чином сти-
льово, мовно та виразово плюралістичні пошуки 
сучасних українських композиторів (при збере-
женні його традиційного статусу жанру як царини 
експериментальної апробації новацій музич-
ного мислення та мови) закарбовують специфіку 
постмодерністського світобачення та водночас 
резонують із культурно акумулятивною «аурою» 
фортепіанного концерту. Це забарвлює його 
певною інтенсифікацією семантичного потен-
ціалу, надає статусу знаку апелювання, з одного 
боку, актуалізованого на рівні наукового рефлек-
сії до у вимірах гуманітаристики концепту істо-
ричної пам’яті (Стасевська, Уманець, 2020), з 
іншого – актуалізованого художньої практикою 
постсучасності тяжіння до всеохопної репрезен-
тації в межах твору пам’яті художнього опану-
вання світу. Саме такими видається можливим 
позиціонувати сучасні інтерпретації жанру фор-
тепіанного концерту у творчості сучасних укра-
їнських композиторів – І. Щербакова, Б. Фроляк, 
А. Загайкевич, К. Цепколенко, С. Пілютикова, 
В. Птушкіна, А. Саратського, А. Комликової, 
В. Самолюка тощо.

Низка фортепіанних концертів І. Щербакова 
(1996, 2006, 2013), резонуючи із постмодерніст-
ською ревізією минулого, формує дихотомічну 
єдність «образу фортепіано як співучого інстру-
мента і ностальгійного образу фортепіано як сим-
волу «золотого віку» музичного мистецтва, сим-
волу високої культури взагалі» (Лю, 2017: 47), а 
також концентрує в собі визначальні спрямування 
трансформації жанрової моделі фортепіанного 
концерту.

У Першому концерті для фортепіано з орке-
стром таким модусом трансформації є кристаліза-
ція-мінімалізація жанру, яка резонує із камерним 
«вектором» еволюції українського жанру форте-
піанного концерту. Б. Решетілов у зв’язку із цим 
акцентує, що «через відчуття вичерпаності кла-
сичної циклічної моделі симфонії все більшого 
розповсюдження отримують камерні форми реа-
лізації симфонічного жанру, зокрема і концертів» 
(Решетілов, 2021: 167).

Меморіальний варіант фортепіанного концерту 
репрезентований у творчості І. Щербакова Дру-
гим концертом «Пам’яті Дмитра Шостаковича». 
Така концептуальна варіація жанру певним чином 
резонує із загальною тенденцією «меморіаліза-
ції», виявленою як у творчості митця (Концерт 
для флейти з оркестром «Пам’яті Олега Киви»), 
так і в царинах української скрипкової мініатюри 
(Мельник, 2016; 8-9), фортепіанного програмного 
циклу («Мардонгі» С. Луньова) тощо.

Тенденція камернізації здобула продовження у 
Третьому фортепіанному концерті митця І. Щер-
бакова. Твір водночас є своєрідним перетином 
провідних тенденцій модифікування жанру – його 
драматизації та співвіднесеності з фольклор-
ною цариною. Ланкою зв’язку із фольклорними 
автохтонними джерелами національного музич-
ного мистецтва слугує мелос колискової «Котик 
сіренький». Завдяки такому цитуванню жанр фор-
тепіанного концерту маркується й притаманною 
загалом творчості митця вокальністю (найяскра-
вішим репрезентантом якої слугує апробований у 
Сонаті № 3 «Piano Gesang» образ «фортепіано, що 
співає»), а також наповнюється певною дихото-
мічною єдністю інструментального та вокального 
начал. «Внесення» вокального начала – в його 
мисленнєво-мовно-виразових вимірах – у суто 
інструментальний жанр створює мікс культур – 
романтичної та сучасної та водночас європейської 
та національної.

Дивовижний синтез традицій та новацій демон-
струє фортепіанний концерт В. Птушкіна (2011). 
Сенс такого синтезу визначений глибинними сві-
тоглядними настановами творчості митця, у цен-
трі якого, на думку Г. Савченко, «постає Людина 
з її радощами та стражданнями, вірою та сумні-
вами – це і наш сучасник, який поринає в кон-
флікти навколишньої дійсності, й узагальнений 
образ Людини, яка переживає типовий, тисячоліт-
тями відібраний досвід життя та смерті сповіді та 
каяття, втрат і надії» (Савченко, 2018: 80).

Власне архітектонічна специфіка твору «від-
силає» до класичної усталеної 3-частинної схеми. 
Проте численні історико-культурні та індивіду-
ально-стильові алюзії надають своєрідних кон-
цептуальних нюансів класицистській ясності 
структури твору. Такими є у 1-й частині скерцозні 
асоціації з Першим концертом для фортепіано 
С. Прокофьєва, бароковий контраст елементів 
головної теми, значущість класицистського сим-
фонічного мислення в побічній партії, роман-
тична віртуозність пасажів у головній партії та 
дрібної техніки, темпової лабільності та барвистої 
гри регістрами, зокрема в розробці.

Потенційна синтетичність жанру фортепіан-
ного концерту – потужний чинник формування 
різновекторних шляхів його еволюції в націо-
нальному просторі. Вагомість декількох із них, 
спрямованих на концептуалізацію жанру (Луніна, 
2012: 154], його мікстову репрезентацію в сим-
фонічній модифікації та максимальному інтегру-
ванні в царину симфонічного мислення, демон-
струють 9 камерна симфонія «Quid pro quo» та 
10 камерна симфонія «Dictum II» Є. Станковича, 
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створені для фортепіано з камерним оркестром.
9 камерна симфонія «Quid pro quo» не тільки від-

дзеркалює сутнісні для митця константи творчого 
світобачення – національну основу (детерміновану 
опорою на фольклорні джерела, усну традицію та 
доробок національного професійного мистецтва 
в його історико-культурній цілісності), опору на 
європейську спадщину (також в її історико-куль-
турній цілісності) та авангардистські спрямування 
(Чекан, 2013: 157-158). Твір позначений водночас 
і суміщенням тенденцій симфонізації та камерні-
зації жанру фортепіанного концерту, а також його 
міксовим єднанням із жанром елегії.

Це засвідчує композиційно-структурна органі-
зація структура твору, в якому в одночастинність 
«стискається» 3-частинна модель симфонічного 
циклу. Водночас алюзія «багаточастинності» в 
межах невпинного розгортання музичних подій 
резонує, з одного боку, з ранньокласичним варі-
антом симфонічного жанру, з іншого – з роман-
тичною свободою «розхитування» меж жанрових 
моделей, зокрема й циклічних, їхнього наповне-
ння наскрізним розвитком музичного тематизму, а 
також із актуалізацією жанрів, позбавлених уста-
лених структурно-композиційних меж.

Чинником сутнісного трансформування тра-
диційних засад концертування, концептуального 
архетипу жанру та симфонічного мислення у творі 
є, зокрема, головна партія 1-ї частини. На фактично 
всіх рівнях музичного мислення вона деструктурує 
перцептуально усталені виміри, що на рівні мелосу 
виявляється в тривалому мікроінтонаційному 
коливанні. Певна «втрата» значимості атрибу-
тивного загалом для музичного мистецтва засобу 
виразності детермінує суттєві «зсуви» в ієрархії 
виразової системи як твору, так і сформованої в 
його межах модифікації жанру. На рівні фактури 
це виявляється в поліпластовому мисленні, як у 
головній партії, так і творі загалом, в якому фор-
тепіано, скрипки-соло та власне пласт супроводу. 
На рівні тембру це виявляється в набутті плас-
тами звучності статусу своєрідних «персонажів», 
а також у сонорній – тембровій пересемантизації 
фортепіано, звучання кого в надвисокому регістрі 
алюзійно співвідноситься з тембром флейти. На 
рівні темпу переформатування системи засобів 
виразності знаходить вираження в мікротривалос-
тях мелосу, на рівні динаміки – у фактичній від-
сутності динамічних градацій і безумовній пріо-
ритетності максимально низького рівня динаміки 
(що певним чином резонує із славетними «Тихими 
піснями» В. Сильвестрова).

Зауважимо, що 9 камерна симфонія «Qui pro 
qui» демонструє й вагомість тенденції переосмис-

лення ролі та статусу засобів музичного мислення. 
Специфіка тематизму детермінує деактуалізацію 
традиційного ладо-гармонійного протиставлення 
тем – носіїв змісто-та структуротворного кон-
флікту. О. Колісник у зв’язку із цим акцентує, що 
«у темі А (а також А1 і А2) використаний принцип 
дванадцятищаблевої модальності (у межах два-
надцятищаблевої тональності застосовані вузько 
обсягові поспівки-мотиви із постійною зміною 
опорних тонів) без відчуття ладу, в той час як у 
темі В (В1, В2) спостерігаємо вживання дванад-
цятищаблевої мінорної тональності» (Колісник, 
2017: 170). Водночас вагомість засобів поліфоніч-
ного мислення, зокрема імітаційної поліфонії в 
межах поліфонічність

Підміна конфлікту, як рушійної сили концептот-
ворення, образною та мовно-виразовою близькістю 
детермінує кардинальну зміну принципів драма-
тургії – тривалий час традиційна для концертного 
жанру драматургія-дія конфліктно-контрастного 
типу поступається місцем медитативній драма-
тургії-спогляданню, лірично забарвленому пере-
буванню в самому середовищі мінливих нюансів 
емоційно-почуттєвого світовідчуття.

Дещо інші виміри модифікування жанрової 
моделі концерту репрезентує 10 Камерної сим-
фонії Є. Станковича «Dictum II». Твір позначений 
як вагомістю тенденції концентрації циклічного 
архетипу жанру фортепіанного концерту в одно-
частинну структуру, так і опорою на архітектонічні 
маркери жанру – сонатну форму, еквівалентами 
частин якої слугують розділи твору, диференці-
йовані на рівнях образності, фактури та тональної 
організації. Проте за збереження таких сутнісних 
покажчиків жанру, які «відсилають» до його кла-
сицистського варіанту, «Dictum II» Є. Станковича 
містить наявно виражену тенденцію тембрової 
пересемантизації – зміни концептуально-тембро-
вих маркерів партій. Так, пріоритетність тембру 
скрипки-соло (у другому мотиві теми вступу 
та, особливо – у головній партії) певним чином 
деструктурує визначальну роль і статус фортепі-
ано в межах жанру фортепіанного концерту.

Певним чинником такої деструкції видається 
можливим визначити й концептотворну сутність 
хоральності в побічній партії. З одного боку, це 
певним чином «дискредитує» значущість вірту-
озного концертування, з іншого – саму концеп-
туальну сутність жанру, виявлену в опозиції осо-
бистісного та колективного начал, індивіда та 
колективу, сольного та оркестрового звучання.

Виміри трансформування жанру концерту для 
фортепіано у «Dictum II» Є. Станковича детермі-
новані також алюзійною модуляцією традиційно 
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академічного жанру в царину «третього пласту» 
музичного мистецтва (за В. Конен). Віддзерка-
люючи специфіку постмодерністського світо-
бачення, такій модуляції піддається хоральність, 
закріплена в європейській традиції у статусі носія 
вищих духовних цінностей. О. Колісник акцентує, 
що «трансформація квазі-хоральної теми побічної 
партії у образ, полярно протилежний до почат-
кового, відбувається шляхом категоричної зміни 
музично-виразових засобів: нового мелодико-
інтонаційного малюнку, переходу до хроматичної 
тональності, чергування акордової та поліфоніч-
ної фактури, підвищення динамічного нюансу, 
зміни метро-ритмічної організації» (Колісник, 
2016: 137).

Переконливим свідченням домінантної значу-
щості тенденції редукційної трансформації жан-
рового моделі фортепіанного концерту Другий 
концерт Б. Фроляк. Насамперед це виявляється 
в специфічній архітектонічній багатовимірності, 
яка має основою згортання композиційно-струк-
турної «пам’яті» жанру. З одного боку, концерт 
являє собою двочастинний цикл із кодою, з 
іншого боку, внутрішнє членування твору демон-
струє зв’язок із ранньокласичним варіантом 
жанру, виявлений на рівні темпової диференці-
ації композиційних складових (Allegro, Adagio 
та Cadenza, Allegro). Додатковий вимір компози-
ційно-структурної плюралістичності твору фор-
мується завдяки апеляції до традиційного маркера 
класичного варіанту жанру – каденції в розділах. 
Однак такий маркер постає у різних концептуаль-
них модифікаціях: перша каденція е сферою зосе-
редження психологічного начала, друга – власне 
цариною технічної віртуозності.

Водночас специфічним знаком апеляції до пра-
джерел інструментальної традиції у Другому кон-
церті Б. Фроляк є, з одного боку, алюзії жанрової 
моделі сюїти, що знаходить вираження в струк-
турній, тематичній, темповій тощо диференціації 
5 розділів. З іншого боку, в інтерпретації Б. Фро-
ляк численні «посилання» на історико-культурні 
знаки музичного мистецтва надають жанровій 
моделі фортепіанного концерту часової та про-
сторової об’ємності. Алюзії прелюдії (у вступі) та 
токати ( в заключній партії) пов’язують жанр, який 
є первинно світським за природою та гомофонно-
гармонічним за специфікою музичного мислення, 
із сакральною традицією та поліфонічним мис-
ленням, аріозна кантиленність в Аdagio – зі сфе-
рою музичного театру з його первинною пріори-
тетністю вокального начала.

Багаторівнева трансформація жанрової моделі 
фортепіанного концерту у творі Б. Фроляк виявля-

ється і на рівні драматургії, яка демонструє різні 
алгоритми творчого осягнення музичної процесу-
альності – з одного боку, як диференційованої на 
етапи – стадії розвитку, з іншого боку, репрезен-
тованої як принципово неподільної, цілісної, що 
виявляється в специфічній стретності- накладанні 
епізодів (що є також і посиланням на барокову 
поліфонічну традицію).

Висновки. Жанрова модель концерту для фор-
тепіано з оркестром у творчості сучасних укра-
їнських композиторів постає як царина історико-
культурної пам’яті, актуалізації семантичного 
потенціалу жанру та водночас як сфера апробації 
нових алгоритмів музичного мислення, засобів 
виразності, синтезування жанрів тощо. У числен-
них модифікаціях жанру фортепіанного концерту 
видається можливим окреслити такі провідні 
спрямування, що водночас позначені й тяжінням 
до синтезування:

– суб’єктивізація концептуально-образних 
обріїв і драматургічної логіки;

– редукативно спрямована кристалізація-міні-
малізація структури (Перший та Третій концерти 
І. Щербакова, 9 камерна симфонія «Qui pro qui» 
Є. Станковича, 10 Камерна симфонія «Dictum II» 
Є. Станковича);

– наповнення класичної 3-частинної моделі 
жанру численними знаками-алюзіями, репрезен-
тантами цілісного в синхронії та діахронії досвіду 
музичного мистецтва (фортепіанний концерт 
В. Птушкіна);

– концептуальна меморіалізація (Другий кон-
церт І. Щербакова);

– формування «багатовимірної» композиційно-
структурної організації, співвіднесеної із різними 
історико-культурними моделями жанру та наси-
ченої знаками жанрів різної історико-культурної 
природи (Другий концерт Б. Фроляк);

– деструкція академічного локусу функціону-
вання, обумовлена модуляцією у сферу як авто-
хтонної традиції (Третій концерт І. Щербакова), 
так і масової культури («Dictum II» Є. Станковича).

Подальші перспективи дослідження форму-
ються у зв’язку із потребою сучасного національ-
ного музикологічного знання у повного та деталь-
ного висвітлення еволюційних шляхів сучасного 
фортепіанного концерту в різноманітті його 
трансформацій, зокрема у творчості А. Загайке-
вич («L`Itineraire» для фортепіано з оркестром), 
К. Цепколенко (концерти-драми для фортепіано з 
оркестром), С. Пілютикова («Чорний дзвін», кон-
церт для фортепіано з оркестром), А. Комликової 
(концертіно для фортепіано з оркестром / для двох 
фортепіано) тощо.

Зимогляд Н. Трансформації жанру фортепіанного концерту у творчості українських композиторів...
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ТРАДИЦИОННЫЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА БАЯТЫ

Статья посвящена лингвистическому разбору текстов баяты, как образца народного творчества. Лингвис-
тический разбор проводится на фонетическом, лексическом и грамматическом уровнях. При фонетическом раз-
боре текстов баяты использование количественных показателей фонем исследовалось статистическим мето-
дом. Была рассчитана частота употребления гласных, согласных, сонорных звуков. Наряду с этим, объектами 
разбора стала проблема количества слов, употребляемых в текстах баяты и проблема видов лексем по их 
языковому происхождению. В статье определена частотность слов в строках баяты, а также их фонемная 
структура. Лексический разбор дает анализировать характер применения ономастических единиц в текстах 
баяты. Наблюдается изменение фонемной оболочки слов в текстах баяты с целью рифмования. Показано, что 
грамматический разбор художественного текста ведется в двух направлениях. Первое направление охватывает 
морфологический, а второе – синтаксический разбор. Грамматический анализ художественного текста может 
осуществляться в двух направлениях. Первое направление должно включать морфологический, а второе – син-
таксический анализ. Первый этап морфологического анализа художественного произведения будет охватывать 
объединение слов, используемых в произведении, по частям речи и определение количественных показателей 
слов, относящихся к ним. После этого необходимо выявить грамматические особенности слов, относящихся к 
каждой части речи, проанализировать текст по грамматическим категориям, изучить словообразовательные 
и словоизменительные суффиксы в диахроническом плане. Поскольку баяты состоят всего из четырех строк, 
их раздельный морфологический анализ позволит сделать обобщающие выводы лишь при большом количестве 
анализируемого текста. То же самое можно сказать и о синтаксическом разборе баяты.

Ключевые слова: баяты, текст, фонетический анализ, частотность, гласный, согласный, сонорные звуки, 
фонетическая структура, лексический анализ, строка, размер строки.
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ТРАДИЦІЙНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТЕКСТА БАЯТИ

Стаття присвячена лінгвістичному розбору текстів баяти як зразка народної творчості. Лінгвістичний роз-
бір проводиться на фонетичному, лексичному та граматичному рівнях. При фонетичному розборі текстів баяти 
використання кількісних показників фонем досліджувалося статистичним методом. Була розрахована частота 
вживання голосних, приголосних, сонорних звуків. Поряд із цим, об'єктами розбору стала проблема кількості слів, 
що вживаються в текстах баяти та проблема видів лексем за їх мовним походженням. У статті визначено час-
тотність слів у рядках баяти, а також їхня фонемна структура. Лексичний аналіз дає аналізувати характер 
застосування ономастичних одиниць у текстах баяти. Спостерігається зміна фонемної оболонки слів у текстах 
баяти з метою римування. Показано, що граматичний аналіз художнього тексту ведеться у двох напрямках. Пер-
ший напрямок охоплює морфологічний, а другий – синтаксичний аналіз. Граматичний аналіз художнього тексту 
може здійснюватись у двох напрямках. Перший напрямок має включати морфологічний, а другий – синтаксичний 
аналіз. Перший етап морфологічного аналізу художнього твору охоплюватиме об'єднання слів, використовуваних 
у творі, частинами мови та визначення кількісних показників слів, що належать до них. Після цього необхідно 
виявити граматичні особливості слів, що належать до кожної частини мови, проаналізувати текст за граматич-
ними категоріями, вивчити словотвірні та словозмінні суфікси у діахронічному плані. Оскільки баяти складаються 
всього з чотирьох рядків, їх роздільний морфологічний аналіз дозволить зробити узагальнюючі висновки лише при 
великій кількості тексту, що аналізується. Те саме можна сказати і про синтаксичному розборі баяти.

Ключові слова: баяти, текст, фонетичний аналіз, частотність, голосний, приголосний, сонорні звуки, 
фонетична структура, лексичний аналіз, рядок, розмір рядка.
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TRADITIONAL LINGUISTIC ANALYSIS OF THE BAYATA TEXT

The article is devoted to the linguistic analysis of bayati texts as an example of folk art. Linguistic analysis is carried 
out at the phonetic, lexical and grammatical levels. In the phonetic analysis of bayati texts, the use of quantitative 
indicators of phonemes was studied by a statistical method. The frequency of use of vowels, consonants, sonorous sounds 
was calculated. Along with this, the objects of analysis were the problem of the number of words used in the texts of the 
bayati and the problem of the types of lexemes according to their linguistic origin. The article determines the frequency of 
words in the lines of bayata, as well as their phonemic structure. Lexical analysis makes it possible to analyze the nature 
of the use of onomastic units in the texts of bayats. There is a change in the phonemic shell of words in the bayati texts for 
the purpose of rhyming. It is shown that the grammatical analysis of a literary text is carried out in two directions. The 
first direction covers morphological, and the second – syntactic analysis. The grammatical analysis of a literary text can 
be carried out in two directions. The first direction should include morphological, and the second – syntactic analysis. 
The first stage of the morphological analysis of a work of art will cover the unification of the words used in the work by 
parts of speech and the determination of the quantitative indicators of words related to them. After that, it is necessary to 
identify the grammatical features of words related to each part of speech, analyze the text by grammatical categories, and 
study word-forming and inflectional suffixes in a diachronic plan. Since bayats consist of only four lines, their separate 
morphological analysis will make it possible to draw generalizing conclusions only with a large amount of analyzed text. 
The same can be said about the syntactic analysis of the bayat.

Key words: bayats, text, phonetic analysis, frequency, vowel, consonant, sonorous sounds, phonetic structure, lexical 
analysis, line, line size.

Введение. Традиционный лингвистический 
анализ художественного текста осуществляется 
на трех основных уровнях – фонетическом, лек-
сическом и грамматическом, причем грамматиче-
ский уровень должен охватывать как морфологи-
ческий, так и синтаксический анализ.

Фонетический анализ баяты (форма уст-
ного народного стиха). Звуковая гармония в баяты 
может считаться одним из важных вопросов при 
их создании. В этих поэтических образцах особое 
внимание уделяется последовательности звуков с 
близкими знаменателями, и наибольшее внима-
ние уделяется употреблению в стихе слов, начи-
нающихся с одной и той же фонемы. Тот факт, что 
каждый стих состоит из семи слогов, позволяет 
ограничить глубину стиха четырьмя строками:

Желта заколка в волосах, (Başında sarı sancaq),
Игрушкой стала та заколка; (Sancaq olub 

oyuncaq);
Ах, в чем же здесь вина моя, (Mənim nə təqsirim 

var),

Ты простоват, и я без толка (Sən naşı, mən 
utancaq) (Bayatılar, 1985: 99).

В этом баяты по 3 слова в каждой из первых 
двух строк и по четыре слова в третьей и чет-
вертой строках. В четырех стихах были исполь-
зованы четырнадцать слов, что показывает, что 
размер слова стиха составляет 14: 4 = 3,5. Из 
четырнадцати слов начинаются на определен-
ные звуки следующие слова: 4 – «s», 2 – «o», 
2 – «n», 2 – «m» и остальные четыре слова на 
«b», «t», «u», «v». Гласная фонема записана в 
строке три раза. Слоговая структура слов в 
первом куплете CV-CVC-CV (başında), CV-CV 
(sarı), CVC-CVC (sancaq), во втором – CVC- 
CVC (sancaq), V- CVC (olub), V- CVC – CVC 
(oyuncaq), в третьем – CV- CVC (mənim), SV 
(nə), CVC -CV- CVC (təqsirim), CVC (var), в чет-
вертом – SVS (sən), CV-CV (naşı), SVS (mən), 
V- CVC – CVC (utancaq). 

Результаты статистического анализа баяты на 
фонемном уровне приведены в таблице 1.

Таблица 1
№ фонема F № фонема F № фонема F
1. a 12 7. m 4 13. o 2
2. N 10 8. ı 3 14. ş 2
3. ə 5 9. i 3 15. t 2
4. s 5 10. u 3 16. d 1
5. q 5 11. r 3 17. e 1
6. c 4 12. b 2 18. v 1

Всего 18 фонем; F=68
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В таблице показана частота использования 
фонем. Статистический анализ показывает, что а 
(F=12) и n (F=10) использовались наиболее часто. 
Затем три фонемы – «ə», «s», «q» – по пять раз, две 
фонемы – «s» и «m» – по четыре, четыре фонемы – 
«i», «ı», «u», «r» – 3 раза, четыре фонемы – «b», 
«o», «ş», «t» – два раза и три фонемы – «D», «I», 
«v» – 1 раз. Всего 18 фонем имеют в общей слож-
ности 68 применений. В процентном отношении 
на фонему «a» приходится 17,64 % всех проявле-
ний, а на фонему «n» – 14,7 %. Эти две фонемы 
охватывают 32,34% всего использования фонем. 
Пять высокочастотных фонем регистрируются 
всего 37 раз, что составляет 54,4% от всей фонем-
ной обработки.

А. Гурбанов провел статистический анализ 
текста стихотворения на фонетическом уровне. 
Он обратился к стихотворению С. Рустама 
«Чапаев» и пришел к выводу, что основное место 
в тексте занимают гласные и сонорные согласные 
(n, l, m, r, y), близкие им по произношению. Среди 
оставшихся согласных есть согласные p и z, кото-
рые употребляются продуктивно» (Qurbanov, 
1986: 67).

В проведенном нами статистическом анализе 
на основе баята фонемы p и z вообще не были 
зафиксированы. Однако в статистическом ана-
лизе А. Гурбанова эти фонемы продуктивны. Как 
отмечалось, в стихотворении С. Рустама «Чапаев» 
согласная ç использовались с целью художествен-
ной переаллитерации. Автор в основном исполь-
зовал слова с согласной ç (çap, çınqıl, çay, çap, 
çapa-çapa, çapay и др.).

Определим частоту использования гласных и 
сонорных звуков (n, l, m, r, y), упомянутых А. Гур-
бановым, в баяты. Анализ показывает, что в ана-
лизируемом нами баяты присутствуют гласные 
«a», «ə», «i», «ı», «u» и «o». В тексте отсутствуют 
гласные «ü», «ö», «е». Обработанные гласные рас-
пределяются количественно следующим образом: 
a = 12, ə = 5, i = 3, ı = 3, u = 3, o = 2. Эти глас-
ные использовались в общей сложности 28 раз, 
и шесть гласных составляют 41,18% всех фонем. 
Согласные составляют 58,82% от общего разви-
тия. Сонорные звуки по активности распределя-
ются в тексте баяты следующим образом: n = 10, 
m = 4, r = 3, l = 1. Общее количество сонорных 
звуков – 18. 

Указанные гласные и сонорные согласные 
в общей сложности использованы 48 раз. Эти 
десять фонем составляют 70,58% всех фонемных 
применений, что подтверждает вывод А. Гурба-
нова о большем применении гласных и сонорных 
в поэтическом тексте. Конечно, количественные 

показатели фонетического анализа баяты невоз-
можно точно вычислить на основе текста одного 
баяты. Для получения точных результатов необ-
ходимо рассмотреть больше художественных 
текстов. 

Следует также отметить, что баяты имеют 
специфическую систему рифмовки. Известно, 
что рифмой называется созвучие, сходство, соче-
таемость форм, произношение или сходство слов 
в конце стихов в стихотворных образцах. В азер-
байджанской поэзии рифмовка возможна как вну-
три, так и в конце стиха. Рифмы, образованные 
повторением только одного звука, называются 
абстрактными, а рифмы, образованные повторе-
нием нескольких звуков – сложными рифмами. 
Рифмы, образованные повторением нескольких 
совпадающих звуков в схожих словах, являются 
неполными рифмами. Когда несколько слогов в 
конце стиха совпадают, рифма считается завер-
шенной. Согласно произношению рифмы имену-
ются слуховыми. 

В поэтическом образце повтор последнего 
слова с тем же значением не считается рифмой, и 
в этом случае рифма строится на слове перед ним, 
что является одной из форм сложной рифмы и 
значительно усиливает гармонию и поэтический 
эффект поэтического рисунка. Такая рифмовка 
чаще используется в жанре баяты, как образца 
устного народного творчества. В этом особен-
ность рифмовки баяты. Повторение последних 
слов здесь – одна из отличительных черт баяты. 
Есть еще один интересный аспект повторения 
последнего слова. Это можно проследить в нижес-
ледующем баяты:

 “Mən aşiqəm, qara yaz, (Я влюблен, пишу в 
снегу об этом)

Ağ kağıza qara yaz. (На белой бумаге черни-
лами черными.)

Yaz hamıya xoş gəldi, (Весна приветлива ко 
всем,)

Mənə oldu qara yaz” (Ко мне же обернулась тра-
урным лицом) (Bayatılar, 1985: 22).

Хотя рифмовка типа ААВА повторяет сочета-
ние «qara yaz» в конце стиха, это не смысловой, 
а графо-фонетический повтор. Первым компонен-
том сочетания «qara yaz» в первом куплете явля-
ется слово «qar», то есть атмосферное явление 
снег, и словоформа, образованная от суффикса 
дательного падежа. Второй компонент – это 
корень глагола yaz (писать). Это повелительная 
форма второго лица единственного числа. Пер-
вым компонентом комбинации «qara yaz» в конце 
второго куплета является слово, обозначающее 
цвет (черный). Второй компонент снова является 

Азизова П. Традиционный лингвистический анализ текста баяты
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корнем глагола yaz (писать). Первый и второй 
куплеты рифмуются друг с другом по первому 
компоненту. Здесь две словоформы с одинаковым 
написанием – первая «qar + a» (суффикс датель-
ного падежа), вторая «qara» (цвет) образуют 
рифму. Слово «yaz» в конце обоих строк не счи-
тается рифмой, потому что оно является корнем 
глагола. В сочетании «qara yaz» в конце четвертой 
строфы баяты первый компонент – «qara» (назва-
ние цвета), второй компонент – название времени 
года «yaz». Эти два слова, объединенные по при-
знаку сходства, образовали фразеологическое 
словосочетание. В основе рифмы лежит корень 
глагола писать «yaz» (в сочетании с названием 
времени года). Если быть точнее, то рифмование 
идет в соотношении фразеологического и свобод-
ного словосочетания.

Эта особенность рифмования баяты влияет 
на наличие здесь фонем и вызывает изменения в 
частотности их применения. Если мы посмотрим 
на этот баяты, который мы привели в качестве 
примера, то можно записать четыре слова со зву-
ком yaz и три слова qara. Если четыре слова yaz 
обеспечивают употребление каждой из фонем u, 
a, z в данном баяты не менее четырех раз, то слово 
qara повторяется трижды так же, как и фонемы q, 
r и a – шесть раз. В результате повторения соче-
тания qara yaz и дополнительного слова yaz реа-
лизуется следующее частотное распределение 
фонем: a – 10, y – 4, z – 4, q – 3, r – 3.

Кроме того, в баяте есть еще 9 слов и форм: 
mən, aşiqəm, ağ, kağıza, hamıya, xoş, gəldi, mənə, 
oldu. Мы также можем рассчитать частотность 
использования фонем в этих словах и построить 
таблицу этих частот (табл. 2).

В этом баяты фонема «a» используется с наи-
большей частотой и привлекает внимание исполь-
зованием более 11 фонем второго ранга.

В этом баяте, имеющем всего 63 фонемы, при-
няли участие 28 гласных (44,13%) и 36 гласных 
(55,87%). По сонорному распределению А. Гур-
банова (в качестве сонорного он также упомянул 

гласную «u»), их общее количество составило 16 
(25, 38%). Общее количество гласных и сонарных 
звуков – 44, что составляет 69,51%. Результат еще 
раз подтверждает, что общее количество гласных 
и сонорных звуков в данном поэтическом тексте 
достаточно большое.

Во втором изученном нами баяты распределение 
по типам слогов выглядит следующим образом:

Таблица 3

I строка Mən aşiqəm qara yaz CVC, V-CV-CVC, 
CV-CV, CVC

II строка Ağ kağızı qara yaz VC, CV-CV-CV, 
CV-CV, CVC

III строка Yaz hamıya xoş gəldi CVC, CV-CV-CV, 
CVC, CVC-CV

IV строка Mənə oldu qara yaz CV-CV, VC-CV, 
CV-CV, CVC

Общая производительность использования 
слоговых типов следующая. CV-17, CVC-8,  
VC-2, V-1. В баяты зарегистрировано всего  
4 слоговых типа, наиболее продуктивным из 
которых является CV (17), наименее развитым –  
V (1). CVC-16, CV-9, V-3 наблюдается в ранее 
проанализированном баяты. В этом баяты не 
было зафиксировано ни одного слога типа VC. 
Наиболее продуктивным типом был CVC. В пер-
вом баяты общее количество типов CVC и CV 
составило 25, а во втором баяты – 25. Это под-
тверждает продуктивность типов CV и CVC для 
баяты. Для баяты вообще необходимо увеличить 
количество статистических вычислений, чтобы 
определить, какой тип слога CVC или CV более 
продуктивен. В первом баяты численность слов 
в строке равнялась 3,5, а во втором баяты этот 
показатель равен четырем. Для уточнения этого 
параметра необходимо продолжить статистиче-
ские расчеты разрядности стиха.

Лексический анализ баяты. Лексический 
анализ художественного произведения требует, 
прежде всего, определения словарного фонда 

Таблица 2
№ фонема число № фонема число № фонема число
1. a 16 8. ı 2 15. ş 2
2. ə 5 9. n 2 16. h 1
3. y 5 10. ğ 2 17. k 1
4. z 5 11. i 2 18. g 1
5. m 4 12. l 2 19. x 1
6. q 4 13. o 2 20. u 1
7. r 3 14. d 2

всего 20 фонем; 63 применения 
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этого произведения. Если лексическое исследо-
вание языка осуществляется на основе общего 
словарного фонда, то лексический анализ 
образца художественного творчества осущест-
вляется на основе словарного фонда произведе-
ния. Определение единиц словарного фонда про-
изведения варьируется в зависимости от объема 
произведения. Словарный состав произведения 
прямо пропорционален объему. Другими сло-
вами, чем больше объем работы, тем больше ее 
словарный запас. 

Если для исследователя не совсем проблема-
тично вычислить и различить слова в стихотворе-
ниях, то анализ поэм и прозаических произведе-
ний в этом направлении затруднен. В наше время 
можно ускорить эту работу с применением ком-
пьютерных технологий. На наш взгляд, при лек-
сическом анализе произведений художественного 
творчества большого объема в первую очередь 
необходимо составить частотный словарь художе-
ственных произведений, а затем сгруппировать их 
и анализировать лексические единицы в нужном 
аспекте и направлении. 

Лексический анализ конкретного произведе-
ния осуществляется на основе лексических еди-
ниц, входящих в это произведение. Баяты – это 
четырехстрочное произведение устного народ-
ного творчества. Размер слова каждого стиха, 
разумеется, ограничен. Для баяты можно вычис-
лить среднюю длину стиха и вообще определен-
ное среднее количество слов в баяты на основе 
выборки. С этой целью в сборниках баяты, 
изданных в 1984 и 1985 гг., на основе случайного 
отбора в порядке 1, 5, 10,... 20,... 30, 35... баяты 
было подсчитано число слов каждой строки в 
каждом баяты, и путем деления на общее коли-
чество баяты был найден средний размер слова 
в строке и баяты. Эти расчеты показывают, что 
для книги, опубликованной в 1984 году, средняя 
длина строки каждого куплета составляет 3,25 
слова, а для книги, опубликованной в 1985 году, 
средняя длина строки составляет 3,36 слова. Для 
двух книг показатель равен 3,3 (табл. 4).

Таблица 4
1984 1985 Cəmi

10 слов
11 слов
12 слов
13 слов
14 слов
15 слов
16 слов
17 слов
19 слов
20 слов

2
3
8
21
10
4
6
1
–
–

1
4
13
16
20
8
3
–
–
1

3
7
21
37
30
12
9
1
–
1

всего 55 66 121

Общее количество слов в баяты в среднем  
13 (1984 г.), 13,41 (1985 г.), всего частотность в 
среднем 13,2 слова.

Баяты, содержащее 20 слов, следующего 
содержания: 

Mən aşiqəm, yüz il yaz, (Я влюблен, считай, сто лет,)
Yüz il bahar, yüz il yaz, (И сто весен, и сто лет),
Sənin kimi gül açmaz, (Весна ж не расцветет, как ты,)
Dövran keçsə yüz il yaz. (Хоть сто лет проживет 

она) (Bayatılar, 1985: 26).
Большое количество слов в баяты обусловлено 

в основном употреблением односложных слов 
(mən, yüz, il, yaz, gül). В Баяти yüz и il приведены 
по четыре раза, а yaz – три раза. Общее количе-
ство односложных слов – 13, что составляет 65% 
от общего количества слов в баяты. Основная 
часть слов в этом баяте азербайджанского проис-
хождения, а заимствованные – это уже освоенные 
в нашем языке слова.

Распределение количества использованных 
слов в строке в 55 баяты, отобранных из книги 
1984 г. (Azərbaycan bayatıları, 1984) и 65 баяты, ото-
бранных из книги 1985 г., приведено в таблице 4.

В книге 1984 г. 129 строк (58,61%) из 55 баяты, 
задействованных в статистическом анализе, 
состоят из 3 слов, 79 строк из 4 слов (35,9%). 
Отсюда следует, что стихи, состоящие из трех и 
четырех слов в баяты, составляют 94% от общего 
количества стихов. В баяты в целом в каждой 
строке – три или четыре слова. Большинство 
строк состоят из трех слов.

Cədvəl 4
1984 1985

2 слова 3 слова 4 слова 5 слов 2 слова 3 слова 4 слова 5 слов

I строка 2 32 20 1 31 32 1
II строка 2 26 26 - 2 29 33 1
III строка 1 37 17 - 5 42 16 2
IV строка 4 34 16 1 7 40 17 1

9 129 79 2 15 142 98 5

Азизова П. Традиционный лингвистический анализ текста баяты
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Статистический анализ баятов, отобранных 
из книги 1985 г., дал почти аналогичные резуль-
таты. Количество трехсловных стихов из 66 бая-
тов составило 142 (54,61%), четырехсловных 
стихов – 98 (37,69%). Общее количество стихов, 
состоящих из трех и четырех слов, составило 140 
(92,1%), что очень близко к приведенному выше 
результату.

Сделаем лексический разбор некоторых баяты.
Mən aşiq gecə məndə, (И ашуг, и ночь при мне,)
Dərd artar gecə məndə. (Ночь меня разбередила)
Qızdırma alar canım, (Душу охватило жаром,)
Ləbindən gec əməndə (Поцелуй ведь запоздал.) 

(Bayatılar, 1985: 27).
Слова в данном баяты представлены в следую-

щей частотности: 

Таблица 5

слово
Всего 

использовано 
раз

Слово 
Всего 

использовано 
раз

mən
gecə
dərd

artmaq
aşiq

3
2
1
1
1

qızdırma
almaq

can
ləb
gec

əmmək

1
1
1
1
1
1

В азербайджанском варианте всего использо-
вано 14 слов. Наиболее употребляемое слово – 
местоимение mən. Слово gecə используется в баяты 
дважды. Слово ləb архаично, хотя использование 
его характерно для образцов классической поэ-
зии. Оно также используется как синоним слова 
dodaq в современной поэзии. Кроме того, в дан-
ном баяты использовалась лексическая единица 
aşiq. Следует отметить, что первые строфы баяты 
играют роль вступительного элемента изложения. 
В то же время следует отметить, что в азербайд-
жанском языке aşiq является освоенной и часто 
употребляемой лексической единицей.

Aşiq (Ашиг) происходит от арабского и озна-
чает «любимый, возлюбленный, влюбленный» 
(Ərəb və fars sözləri, 1985: 29).

Слово Lab заимствовано персидского языка, 
слово, означающее «губы», также в классической 
литературе используется в значении ləbi-dərya-
dəniz sahili; ləbi-cüy-arx qırağı (край, берег, окра-
ина) (Ərəb və fars sözləri, 1985: 313).

O da məni yandırır, (И то меня жжет,)
Bu da məni yandırır, (И се меня жжет,)
Soyundum, suya düşdüm (В воду бросился раз-

девшись,)
Su da məni yandırır (И вода меня жжет) 

(Bayatılar, 1985: 69).

В азербайджанском варианте всего использовано 
15 слов. Одним из них был адат «da» (в значении и), 
который трижды употреблялся в этом баяты. Кроме 
того, местоимение mən и глагол yandırır использо-
вались трижды. Эти три слова используются в тек-
сте девять раз. Дважды использовано слово вода, 
все остальные – по одному разу. Все слова в баяты 
азербайджанского происхождения и продуктивно 
используются в современном языке.

Eləmi, Dağıstana, (Значит, так вот? В Дагестан?)
Yol gedir Dağıstana (В Дагестан мой путь 

направлен).
Ağlasana, gözlərim, (Плачьте же, мои глаза),
Yaşından dağ istana” (Так, чтобы гора вся 

взмокла) (Bayatılar, 1985: 36).
Лексический состав баята небогат, в азербайд-

жанском варианте он состоит всего из 10 слов. 
В этом баяты нет ни одного заимствованного 
слова. В отличие от вышеперечисленных баяты 
ономастическая единица Dağıstan была употре-
блена дважды. Словоформа istana в четвертой 
строфе баяты на самом деле должна быть islana. 
Для рифмовки фонема «l» заменена на «t».

Лексический анализ этих баяты, взятых нами 
наугад, еще раз доказывает, что в образцах народ-
ного творчества, в общем лексическом пласте 
языка больше употребляются единицы народного 
происхождения, которые до сих пор продуктивно 
используются. Производные слова, записанные в 
баятах, также являются единицами, давно вошед-
шими в азербайджанский язык и освоившимися 
здесь. Большинство из них находится в общем 
лексическом словаре.

В каждом языке имеется заимствованный лек-
сический пласт из самых разных языков. Заим-
ствования попадают в язык на основе языкового 
общения. Связи азербайджанского языка с пер-
сидским и арабским языками имеют древнюю 
историю. Вот почему в азербайджанском языке 
есть много арабизмов и парсизмов, в том числе 
прошедших определенную трансформацию. 
Отсюда, заимствования в азербайджанском языке 
делятся на две основные группы: заимствования 
из арабо-персидских языков, заимствования из 
русского языка и посредством русского языка. 
В годы независимости наблюдается тенденция 
к тому, когда азербайджанский язык заимствует 
слова непосредственно из английского языка. 
В последнее время растет и число слов, заим-
ствованных из турецкого языка. Все это вполне 
закономерно, поскольку это – языковое явление, 
связанное с конвергенцией родственных языков 
и замещением лексических единиц языка лексе-
мами национального происхождения.
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Тот факт, что азербайджанские баяты имеют 
древнюю историю, подтверждает низкая вероят-
ность заимствований здесь из русского языка. 
Однако в лексическом составе баяты присут-
ствуют такие заимствования, как samovar, istəkan, 
stəkan, fanar, fayton, kolxoz, fabrik. Такие заимство-
вания могли быть продуктом творчества в сфере 
баяты XIX-XX вв., а также посредством слов и 
дополнений респондентов при сборе баяты.

С. Кочарли разделил производные арабо-
персидские слова, используемые в лексическом 
составе азербайджанских баяты, на две группы: 
1) слова живой разговорной речи; 2) слова, 
используемые для создания образов, характер-
ных для художественной литературы (Кочарли, 
2014: 45-46). Считаем, что вторую группу слов, 
выделенную автором в азербайджанских баяты, 
связывать только с созданием художественного 

образа было бы неправильно. Правильнее при-
нять развитие этих единиц как событие, связан-
ное со временем создания баяты и особенностями 
азербайджанского языка в этот период, а также с 
традициями нашей классической поэзии.

Заключение. Поскольку исследование посвя-
щено не изучению языка баяты в целом, а линг-
вистическому анализу конкретного художествен-
ного произведения, нет необходимости искать 
примеры каждого из слов, различающихся по 
степени применения в баяты, в качестве диалек-
тизмов, историзмов, архаизмов, различных тер-
минов, ономастических единиц. Следует отме-
тить, что относительно языка азербайджанских 
баяты, их общих филологических проблем прово-
дились различные исследования (Кочарли, 2014; 
Касумов, 1954; Aлиев, 1980; Cəfərzadə, 1977, и так 
далее).
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ОСОБЛИВОСТІ КЛАСИФІКАЦІЇ КОМУНІКАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ 
ЗА ТЕМАТИЧНИМ ПРИНЦИПОМ У БАГАТОМОВНОМУ СЛОВНИКУ

У статті розкрито особливості класифікації комунікативного матеріалу за тематичним принципом у бага-
томовному словнику на прикладі українсько-англійсько-французького словника «Туризм». Проаналізовано наукові 
дослідження й публікації, у яких висвітлено особливості укладання перекладних багатомовних словників. Виявле-
но доцільність укладання словників такого типу та їх функціональне призначення в навчальному процесі.

Визначено завдання, критерії, принципи укладання тримовного словника в галузі туризму. Визначальними кри-
теріями укладання багатомовного словника є тематичний відбір реєстрових слів і словосполучень вхідної мови, 
їх еквівалентний переклад на дві іноземні мови, семантична цінність, частота вживання та обсяг лексичного 
матеріалу, раціональний спосіб подачі комунікативного матеріалу, швидкий спосіб пошуку потрібного терміна. 
Головними принципами побудови словникової статті є раціональність, компактність, графічна привабливість.

Багатомовний тематичний словник містить впорядкований перелік лексичних одиниць з перекладом на дві 
іноземні мови та виконує одночасно навчальну й перекладну функції. Зазначено, що класифікація лексичного 
матеріалу за тематичним принципом у словнику є найбільш практичною для вдосконалення рівня іншомовної 
комунікативної компетенції, мовленнєвих вмінь і навичок. Встановлено, що перекладні словники є лексикогра-
фічною основою, необхідним додатковим матеріалом у процесі вивчення іноземної мови. Тематичний принцип 
підбору комунікативного матеріалу надає можливість системно вивчати лексику, краще її запам’ятовувати та 
коректно застосовувати в морфологічних фразах.

Наголошено, що актуальною тематикою усного мовлення на заняттях з іноземної мови є соціально-культур-
на сфера, до якої належить тема туризму та подорожей, що охоплює майже всі сфери життєдіяльності сус-
пільства. Туризм як один з основних засобів міжоособистісних зв’язків, міжнародних контактів є мотиваційним 
фактором до вивчення іноземних мов.

Ключові слова: багатомовний словник, комунікативна компетенція, тематичний принцип, туризм, термін, 
терміносполука.
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PARTICULARITIES OF COMMUNICAYIVE MATERIAL CLASSIFICATION 
ACCORDING TO THEMATIC PRINCIPLE IN THE MULTI-DICTIONARY

The features of communicative material according to thematic principle in the multi-dictionary by the example of 
Ukrainian-English-French dictionary «Tourism» have been revealed in the article. The scientific investigations and 
publications containing the peculiarities of multi-dictionaries’ compilation were analyzed. It has been shown the expediency 
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of creating such dictionaries as well as their functional purpose concerning the educational process. The tasks, criteria and 
principles of compiling the trilingual dictionary in the area of tourism were determined. The crucial criteria of the multi-
dictionary compilation are the thematic selection of the registry words and word combinations of the input language, their 
equivalent translation into the two foreign languages, semantic value, the using rate and the extent of lexical material, an 
efficient way of communication material presenting and an easy approach to the search of a necessary term as well. The 
basic principles of structuring the dictionary article are the rationality, compactness and graphic attractiveness.

Polylingual thematic dictionary embraces the orderly list of the lexical units accompanied by the translation into the 
two foreign languages and performs both education and translation functions.

It was pointed out that the classification of a dictionary lexical material according to the thematic principle is 
considered to be the most utilitarian for developing the level of communicative competence, language abilities and skills. 
The translation dictionaries were determined to be a lexicographical background and necessary complementary material 
in the process of foreign language learning. The thematic approach to the selection of communicative material promotes 
systematic vocabulary learning and its memorizing as well as being able to use it correctly in the morphological phrases.

It was accentuated that a social and cultural sphere including the subject of tourism and traveling is an extremely urgent 
theme of an oral speech at the classes of foreign language since it covers almost all the spheres of social vital activity. 
Tourism as one of the major means of the interpersonal relations and international contacts is a strong motivational 
factor in the learning of foreign languages.

Key words: multi-dictionary, communicative competence, thematic principle, tourism, term, term combination. 

Постановка проблеми. До ефективних допо-
міжних засобів вивчення іноземної мови за про-
фесійним спрямуванням в навчальному процесі 
належить тематичний перекладний словник, який 
містить комунікативний матеріал, що сприяє 
швидкому засвоєнню необхідної мовної бази. Кла-
сифікація лексичного матеріалу за тематичним 
принципом у словнику є найбільш практичною 
для вдосконалення рівня іншомовної комуніка-
тивної компетенції, мовленнєвих вмінь і навичок. 
Актуальність укладання такого типу словників 
зумовлена потребою володіння іноземною мовою 
в різних сферах діяльності, швидкому засвоєнню 
спеціалізованої термінології, розумінню літера-
тури фахового спрямування. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Значна кількість сучасних досліджень присвя-
чена необхідності укладання перекладних галу-
зевих словників: теоретичним засадам укладання 
навчальних словників (Полуектова, 2012), лінгвіс-
тичним та лексикографічним методам створення 
словників (Селіверстова, 2013), терміну як пред-
мету лексикографії й тлумачно-перекладній термі-
нографії (Симоненко, 2017), особливостям відбору 
та систематизації термінів (Коцюк, 2011), концеп-
туальності реєстрових слів-термінів та дискурсу 
словникової статті (Биховець, Голубовська, Жалай, 
Линник, Пархоменко, Рахманова, Рубашова, 2012), 
етапам укладання словників (Теличко, 2019), укла-
данню друкованих термінологічних словників 
вузької спеціалізації (Рижкова, Величко, 2016), 
методиці створення реєстру та словникової статті 
у процесі підготовки електронного галузевого 
багатомовного інтерактивного словника (Ярмола, 
Лобачова, Велика, 2019) та ін.

Підготовка та створення галузевих чи тематич-
них перекладних словників, особливості їх укла-
дання та функціонування передбачають компетент-

ність укладачів. Створення будь-якого словника, на 
думку Л. Симоненко, є багатогранною теоретичною 
та практичною роботою, що вимагає відомостей з 
різних галузей знання й філології в цілому (Симо-
ненко, 2017: 37). Перекладні словники, як зазначає 
К. Селіверстова, репрезентують склад термінів від-
повідної галузі, впливають на мовну компетенцію 
фахівців, зумовлюють оновлення галузевих тер-
мінологій, роблять доступними наукові джерела 
інформації, сприяючи порозумінню між носіями 
різних мов та поглибленому вивченню використа-
них у словнику мов (Селіверстова, 2013: 34).

Здійснюючи переклад терміну з однієї мови 
на іншу, необхідно розуміти його контекст. Біль-
шість термінів мають різні значення в різних галу-
зях науки і техніки, а інколи навіть і в одній і тій 
же галузі (Ярмола, Лобачова, Велика, 2019: 78). 
У багатомовному словнику, за словами Л. Коцюк, 
здійснюється пошук слова або словосполучення 
однією мовою, а переклад подається декількома 
мовами (Коцюк, 2011: 242). 

Таким чином, перекладні словники є лекси-
кографічною основою, необхідним додатковим 
матеріалом у процесі вивчення іноземної мови. 
Тематичний принцип підбору комунікативного 
матеріалу надає можливість системно вивчати 
лексику, краще її запам’ятовувати та коректно 
застосовувати в морфологічних фразах.

Мета публікації – розкрити особливості кла-
сифікації комунікативного матеріалу за тематич-
ним принципом у багатомовному словнику на 
прикладі українсько-англійсько-французького 
словника «Туризм» (Бабкіна, Волошин, 2017). 

Досягнення мети статті передбачає виконання 
таких завдань:

– проаналізувати наукові дослідження й публі-
кації, у яких висвітлено особливості укладання 
перекладних багатомовних словників;
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– визначити завдання, критерії, принципи 
укладання тримовного словника в галузі туризму; 

– дослідити особливості класифікації й струк-
турування комунікативного матеріалу за тематич-
ним принципом.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Перекладні багатомовні словники виконують 
різні функції, насамперед – навчальну. Основне 
призначення навчального словника, як ствер-
джує А. Полуектова, полягає у відборі й активі-
зації лексичного й граматичного матеріалу. Такі 
словники створюють основу лексикографічного 
забезпечення навчального процесу (Полуектова, 
2012: 77). У навчальних словниках, на думку 
Л. Симоненко, варто якнайповніше подавати гра-
матичну, семантичну характеристику термінів, 
правописні норми, наголошення (Симоненко, 
2017: 45). Навчальні словники спрямовані на 
засвоєння форми лексичної одиниці, її семан-
тики, правильного застосування в морфологічних 
фразах. У них подано відповідники різних мов з 
урахуванням семантичної структури слів чи сло-
восполучень, які перекладаються, а також – особ-
ливості їх функціонування в кожній мові.

У процесі укладання такого типу словни-
ків актуальним є відбір тем для освітніх цілей. 
Засвоєння лексичного матеріалу за тематич-
ним принципом буде значно ефективнішим, 
ніж запам’ятовування не пов’язаних між собою 
лексичних одиниць. Тематичний принцип під-
бору матеріалу дає можливість системно вивчати 
лексику та краще її запам’ятовувати. Зазвичай, 
навчальні словники, укладені за тематичним прин-
ципом, є добре структуровані, легкі для сприй-
няття, містять інформацію за певною тематикою з 
метою формування мовленнєвих вмінь і навичок. 
Вони є додатковим матеріалом у вивченні інозем-
них мов. 

Найактуальнішою тематикою усного мовлення 
на заняттях з іноземної мови є соціально-куль-
турна сфера, до якої належить тема туризму та 
подорожей, що охоплює майже всі сфери життє-
діяльності суспільства. Туризм – це галузь, яка 
посідає важливе місце в житті людей, є основним 
засобом міжоособистісних зв’язків, політичних, 
економічних, соціальних, культурних міжнарод-
них контактів, що є мотиваційним фактором до 
вивчення іноземних мов. Для активного засво-
єння лексики за цією тематикою було укладено 
багатомовний українсько-англійсько-французь-
кий тематичний словник, що охоплює терміноло-
гію в галузі туризму. Окрім того, словник містить 
географічні назви та вирази щоденного вжитку, в 
яких може виникнути потреба під час подорожі. 

Важливого значення в процесі укладання слов-
ника має його призначення. Українсько-англій-
сько-французький тематичний словник «Туризм» 
призначений для студентів, які мають певний 
рівень знань з англійської мови, а французьку 
вивчають як другу іноземну мову. Багатомовний 
тематичний словник містить впорядкований пере-
лік лексичних одиниць з перекладом на дві іно-
земні мови та виконує одночасно навчальну й 
перекладну функції.

Призначення й функціональність будь-якого 
словника визначають реєстр лексичних одиниць та 
категорій реєстрових слів-термінів. У багатомов-
них словниках подаються відповідники рідної та 
іноземних мов, враховуючи семантику структури 
слів чи словосполучень, особливості їх функціо-
нування в кожній мові. Обсяг реєстру переклад-
них словників, як зазначає Л. Симоненко, повинен 
якнайповніше задовольняти інтереси численних 
перекладачів та осіб, які вивчають нову для них 
мову (Симоненко, 2017: 41). Укладання словників 
передбачає дотримання певних етапів, принципів, 
критеріїв.

Визначальними критеріями укладання багато-
мовного словника в галузі туризму є тематичний 
відбір реєстрових слів і словосполучень вхідної 
мови, їх еквівалентний переклад на дві іноземні 
мови, семантична цінність, частота вживання та 
обсяг лексичного матеріалу, раціональний спосіб 
подачі комунікативного матеріалу, швидкий спо-
сіб пошуку потрібного терміну. Головними прин-
ципами побудови словникової статті є раціональ-
ність, компактність, графічна привабливість. 

Укладання тримовного словника передбачає 
вирішення наступних завдань: підбір реєстро-
вих слів тематичного спрямування; систематиза-
ція і подача інформації словникового матеріалу; 
побудова корпусу словника і словникової статті; 
лексикографічна інтерпретація відібраних лек-
сичних одиниць; функціонально-стилістична 
адекватність перекладних еквівалентів; вияв-
лення синонімів до вказаних термінів; граматична 
характеристика окремих термінів; інверсійність 
терміносполук (Бабкіна, Волошин, 2019: 25). 

Будова словника будь-якого призначення базу-
ється на структурі та змісті словникової статті. 
Структура українсько-англійсько-французького 
тематичного словника має форму таблиці з гори-
зонтальними і вертикальними розмежуваннями 
та складається з трьох колонок: у першій колонці 
подається реєстрове слово чи словосполучення 
вхідної мови (української), у двох наступних – 
переклад терміну (вихідне слово), слово-відповід-
ник англійської та французької мов.
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Українська мова English Le français
туристичний 

центр tourist centre centre m 
touristique 

У словнику, який побудований за алфавітним 
принципом, застосований абетково-гніздовий 
спосіб – подано ключове слово і похідні слово-
сполучення, з яким воно має смислові зв’язки. 
До реєстру увійшли як терміни-однослови, так і 
терміносполуки. Словосполучення подаються в 
словниковій статті під реєстровим словом за пер-
шістю основного (опорного) слова в алфавітному 
порядку.

Українська мова English Le français
подорожувати
~ автостопом;
~ кораблем;
~ літаком;
~ машиною;
~ морем;
~ потягом;
~ туристичним 
автобусом

to travel; to 
voyage
to hitch-hike;
to voyage by 
ship;
to travel by 
plane;
to travel by car;
to voyage over 
sea;
to travel by 
train;
to travel by 
tourist bus

voyager; faire en 
voyage
faire de l’auto-
stop;
voyager en 
bateau;
voyager en avion;
voyager en 
voiture;
voyager par mer;
voyager en train;
voyager en 
autocar

Реєстрові слова належать до різних частин 
мови. Дієслова подаються в інфінітиві. Якщо 
вхідне слово є іменником або прикметником, воно 
вживається переважно в однині. Біля терміну 
французького еквівалента курсивом подано гра-
матичну ремарку – рід і число іменника: m (ч. р.), 
f (ж. р.), pl (мн.). 

Застосування артиклів та прийменників є важ-
ливими складниками в утворенні терміносполук: 
надалі, на майбутнє (укр.), for the future (англ.), à 
l’avenir (франц.); у короткий час (укр.), in a short 
time (англ.), en un temps très court (франц.); при-
нада для туристів (укр.), attraction for the tourists 
(англ.), attraction f pour les touristes (франц.); зво-
ротною поштою (укр.), by a return post (англ.), 
par retour du courrier (франц.) тощо. Означе-
ний артикль у вхідній мові може бути незмін-
ним елементом терміносполуки: наступного дня 
(укр.), the next day (англ.), le lendemain (франц.); 
Ла-Манш (укр.), the English Channel (англ.), La 
Manche (франц.); Гаага (укр.), the Hague (англ.), 
La Haye (франц.) тощо.

Переклад терміносполук може не відповідати 
граматичній категорії вхідної мови: ділова поїздка 
(укр.: прикметник + іменник), business trip (англ.: 
прикметник + іменник), voyage m d’affaire (франц.: 

іменник + прийменник + іменник); запізнюватися 
(укр.: дієслово), to be late, to come late (англ.: діє-
слово + прислівник); être en retard (франц.: діє-
слово + прийменник + іменник); верхова їзда 
(укр.: прикметник + іменник), riding (англ.: імен-
ник), équitation f (франц.: іменник); ходити в похід 
(укр.: дієслово + прийменник + іменник), to hike 
(англ.: дієслово), randonner (франц.: дієслово); 
жити в наметі (укр.: дієслово + прийменник + 
іменник), to tent (англ.: дієслово), camper (франц.: 
дієслово), піший туризм (укр.: прикметник + 
іменник), hiking (англ.: іменник), tourisme m à pied 
(франц.: іменник + прийменник + іменник) тощо.

Укладання словникової статті передбачає 
застосування інверсії. Передусім інверсія засто-
совується, коли вхідне слово є іменником, що 
супроводжується різними прикметниками: 
туризм (автомобільний, екологічний, рекреацій-
ний, спортивний, фестивальний тощо); потяг 
(вантажний, кур’єрський, поштовий, пасажир-
ський, товарний тощо); транспорт (автомобіль-
ний, залізничний, морський, повітряний, річковий 
тощо). Якщо прикметник є опорним словом і за 
його допомогою створений сталий термін, тоді він 
передує іменнику: адміністративний район, дер-
жавний кордон, дорожня карта, залізнична колія, 
купівельна спроможність, митний огляд, пошто-
вий індекс, страховий поліс, туристичний табір, 
юридична особа тощо. 

У вхідній мові неусталеність окремих понять 
вимагає запозичення термінів іноземного похо-
дження: бізнес-тур (укр.), business-tour (англ.), 
tour m d’affaire (франц.); бістро (укр.), bistro 
(англ.), bistro m (франц.); бюро (укр.), bureau 
(англ.), bureau m (франц.); вебсайт (укр.), website 
(англ.), website m (франц.) вето (укр.), veto (англ.), 
veto m (франц.) тощо. Перекладні словники пови-
нні наводити нові лексичні утворення для позна-
чення понять. Як зазначає К. Селіверстова, збага-
чення рідної термінології за рахунок інших мов 
можливе через заміну українських термінів на 
терміни, які точніше позначають самі поняття 
(Селіверстова, 2013: 34).

Реєстр перекладного слова розширено за допо-
могою синонімічного ряду, де кожний синонім 
має своє змістове навантаження. Наприклад: 
додаток (укр.), supplement (англ.), supplément m 
(франц.) – як доповнення; annex (англ.), annexe 
f – як додаток до документа чи листа тощо. Сис-
темні зв’язки між термінами встановлені за допо-
могою посилань через позначку див., щоб уник-
нути повтору терміносполук у декількох статтях. 
Деякі дефініції, що є складовими узагальнених 
понять, витлумачуються через відсилання до цих 
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понять: туристичний відпочинок на природі – див. 
туризм зелений.

Створення реєстру словника передбачає підбір 
термінів вхідної мови і рівнозначні відповідники 
у мові перекладу, щоб чітко передати семантику 
реєстрового слова. Важливим, на думку Л. Симо-
ненко, є розроблення в словниках лексико-семан-
тичних відношень (синонімії, полісемії, омоні-
мії), питання еквівалентності в мові перекладу, 
граматичної та семантичної характеристики тер-
мінів, їх частиномовне представлення в реєстрі 
(Симоненко, 2017: 39). Переклад реєстрового 
слова може мати декілька еквівалентів перекладу 
англійською і французькою мовами з різним зна-
ченням, що подається з уточненням курсивом у 
круглих дужках українською мовою.
Українська 

мова English Le français

край land; country 
(країна);
area (місцевість) ; 
border; extremity 
(межа); 
end (кінець);
edge (крайня лінія 
чогось) 

pays m ; contrée f 
(країна);
parages m,pl 
(місцевість);
bord m; extrémité f 
(межа);
bout m (кінець); 
côté m (бокова 
частина) 

Таким чином, у процесі укладання словника 
важливого значення набуває формування його 
реєстру, еквівалентний переклад термінів, їх уточ-
нення, граматична і семантична характеристика. 
Тримовний тематичний словник «Туризм» пере-
дає значення терміну однієї мови засобами двох 

інших, використовуючи різні способи перекладу, 
синонімічний ряд, запозичені слова, застосову-
ючи різні уточнювальні позначки.

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Досягнення мети та вирішення визна-
чених завдань дослідження дають підставу для 
формування висновків: багатомовні словники 
виконують навчальну і перекладну функції, є 
лексикографічною основою та необхідним додат-
ковим матеріалом у процесі вивчення іноземної 
мови. Опанування лексичним матеріалом багато-
мовного тематичного словника «Туризм» є важ-
ливою складовою процесу вивчення англійської 
та французької мов. Комунікативний матеріал у 
сфері тематики туризму представляє широкий 
спектр термінів і терміносполук, необхідних у 
процесі спілкування під час приватних та ділових 
подорожей за кордон.

Отже, у статті розкрито особливості класи-
фікації комунікативного матеріалу за тематич-
ним принципом у галузі туризму; проаналізо-
вано наукові дослідження й публікації, у яких 
висвітлено особливості укладання перекладних 
багатомовних словників; визначено завдання, 
критерії, принципи укладання тримовного україн-
сько-англійсько-французького тематичного слов-
ника «Туризм». 

Перспективи подальших досліджень убачаємо 
в необхідності подальшого впорядкування лексич-
ного матеріалу в галузі туризму, беручи до уваги 
сучасні інформаційні складові в цій сфері, та пошук 
рівнозначних відповідників у перекладі, спромож-
них передати семантику реєстрового слова.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Бабкіна М., Волошин М. Особливості структурування лексичного матеріалу при укладанні багатомовного 

тематичного словника. Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики: науковий жур-
нал. 2019. Вип. 1 (17). С. 21–30.

2. Бабкіна М.І., Волошин М.М. Туризм: українсько-англійсько-французький тематичний словник для студентів 
освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Львів: ВД “Панорама”, 2017. 112 с.

3. Голубовська І.О., Жалай В.Я, Биховець Н.М., Линник Т.Г., Пархоменко А.Ф., Рахманова І.І., Рубашова Л.М. 
Укладання термінологічних словників: концептуальність реєстрових слів-термінів, дискурс словникової статті та 
напрямки майбутніх досліджень. Лінгвістика XXI століття: нові дослідження і перспективи. 2012. Вип. 37. С. 2–20.

4. Коцюк Л.М. До проблеми впорядкування термінів лексикографії: назви словників, що здійснюють лексикогра-
фічний опис декількох мов і зв’язків між ними. Наукові записки. Серія “Філологічна”. 2011. Випуск 20. С. 237–244.

5. Полуектова А.Ю. Теоретичні засади укладання навчального словника-мінімуму лінгвістичної термінології. 
Наукові праці. Філологія. Мовознавство. 2012. Випуск 183. Том 195. С. 76–80.

6. Рижкова В.В., Величко А.М. Актуальні проблеми прикладної лексикографії: специфіка укладання друкова-
них термінологічних словників вузької спеціалізації (галузь авіаційного двигунобудування). Гуманітарний часопис. 
2016. № 3. С. 75–82.

7. Селіверстова К.Т. Підготовка галузевих словників: здобутки і особливості методики укладання перекладного 
словника. Архіви України: наук.-практ. журнал. 2013. № 5. С. 25–62.

8. Симоненко Л.О. Термін як предмет лексикографії. Мовознавство. 2017. № 1. С. 34–48. 
9. Теличко М.В. Етапи укладання термінологічних словників: дискурс словникової статті. Молодий вчений. 2019. 

№ 4.2 (68.2). С. 229–231.
10. Ярмола О.В., Лобачова С.В., Велика К.І. Методика створення реєстру та словникової статті у процесі підго-

товки електронного галузевого багатомовного інтерактивного словника. Молодий вчений. 2019. № 6.1 (70.1). С. 75–80.



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

REFERENCES
1. Babkina M., Voloshyn M. Osoblyvosti strukturuvannya leksychnoho materialu pry ukladanni bahatomovnoho 

tematychnoho slovnyka [The peculiarities of a lexical material structuring in compiling a multilingual dictionary]. Aktualʹni 
problemy romano-hermansʹkoyi filolohiyi ta prykladnoyi linhvistyky: naukovyy zhurnal. 2019. Vyp. 1 (17). S. 21–30 
[in Ukrainian].

2. Babkina M.I., Voloshyn M.M. Turyzm: ukrayinsʹko-anhliysʹko-frantsuzʹkyy tematychnyy slovnyk dlya studentiv 
osvitnʹo-kvalifikatsiynoho rivnya «bakalavr» [Tourism: Ukrainian-English-French thematic dictionary for students of 
educational qualification level "bachelor"]. Lʹviv: VD “Panorama”, 2017. 112 s. [in Ukrainian].

3. Golubovska I.O., Zhalay V.Ya., Bykhovets N.M., Linnyk T.G., Parkhomenko A.F., Rakhmanova I.I., Rubashova L.M. 
Ukladannya terminolohichnykh slovnykiv: kontseptualʹnistʹ reyestrovykh sliv-terminiv, dyskurs slovnykovoyi statti ta 
napryamky ta napryamky maybutnikh doslidzhenʹ [Compilation of terminological dictionaries: conceptuality of register 
words-terms, discourse of dictionary article and directions of future researches]. Linhvistyka XXI stolittya: novi doslidzhennya 
i perspektyvy. 2012. Vyp. 37. S. 2–20 [in Ukrainian].

4. Kotsyuk L.M. Do problemy vporyadkuvannya terminiv leksykohrafiyi: nazvy slovnykiv, shcho zdiysnyuyutʹ 
leksykohrafichnyy opys dekilʹkokh mov i zvʺyazkiv mizh nymy [On the problem of organizing the terms of lexicography: 
the names of dictionaries that provide a lexicographic description of several languages and the relationships between them]. 
Naukovi zapysky. Seriya “Filolohichna”. 2011. Vypusk 20. S. 237–244 [in Ukrainian].

5. Poluektova A.Yu. Teoretychni zasady ukladannya navchalʹnoho slovnyka-minimumu linhvistychnoyi terminolohiyi 
[Theoretical principles of compiling a minimum educational vocabulary of linguistic terminology]. Naukovi pratsi. Filolohiya. 
Movoznavstvo. 2012. Vypusk 183. Tom 195. S. 76–80 [in Ukrainian].

6. Rizhkova V.V., Velichko A.M. Aktualni problemi prikladnoyi leksikografIyi: spetsifIka ukladannya drukovanih 
terminologichnih slovnikiv vuzkoyi spetsializatsiyi (galuz aviatsiynogo dvigunobuduvannya) [The issue of practical 
lexicography: compiling of paper dictionaries of specific terms (aviation engine construction)]. Gumanitarniy chasopys. 
2016. № 3. S. 75–82 [in Ukrainian].

7. Seliverstova K.T. Pidhotovka haluzevykh slovnykiv: zdobutky i osoblyvosti metodyky ukladannya perekladnoho 
slovnyka [Preparation of industry dictionaries: achievements and features of the methodology of compiling a translation 
dictionary]. Arkhivy Ukrayiny : nauk.-prakt. zhurnal. 2013. № 5. S. 25–62 [in Ukrainian].

8. Symonenko L. О. Termin yak predmet leksykohrafiyi [The term as the subject of lexicography]. Movoznavstvo. 2017. 
№1. S. 34–48 [in Ukrainian].

9. Telychko M.V. Etapy ukladannya terminolohichnykh slovnykiv: dyskurs slovnykovoyi statti [The stages of compiling 
terminological dictionaries: discourse of a dictionary article]. Molodyy vchenyy. 2019. № 4.2 (68.2). S. 229–231 [in Ukrainian].

10. Yarmola O.V., Lobachova S.V., Velyka K.I. Metodyka stvorennya reyestru ta slovnykovoyi statti u protsesi pidhotovky 
elektronnoho haluzevoho bahatomovnoho interaktyvnoho slovnyka [The research of register and vocabulary entry compiling 
methodology in the process of electronic interactive multilingual dictionary of industrial terms composing]. Molodyy vchenyy. 
2019. № 6.1 (70.1). S. 75–80 [in Ukrainian].

Бабкіна М., Волошин М. Особливості класифікації комунікативного матеріалу за тематичним принципом...



Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 52, том 1, 2022128

Мовознавство. Лiтературознавство

УДК 8.81.811.111
DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863/52-1-18

Ірина БАСАРАБА,
orcid.org/0000-0002-3209-9119

викладач кафедри іноземних мов
Національної академії Державної прикордонної служби України

(Хмельницький, Україна) irynaborovyk2017@ukr.net

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ХУДОЖНЬОГО ВІЙСЬКОВОГО ТЕКСТУ

У статті піднімаються питання визначення понять, що використовуються у художніх текстах на військо-
ву тематику, пояснюється різниця понять «військовий» та «воєнний», проводиться аналіз літератури, що при-
свячується художнім текстам на військову тематику. В дослідженні, що проводиться на основі автентичних 
англомовних текстів, здійснено аналіз художніх та стилістичних прийомів, що використовуються авторами 
текстів для досягнення поставленої перед мети. Окрім того, у статті описуються труднощі, що виникають 
перед перекладачем під час перекладу художніх текстів на військову тематику. В роботі узагальнюються сти-
лістичні методи, що використовуються авторами художніх творів на військову тематику, а також поясню-
ються основні причини їх використання, як в ході написання твору, так і в ході його перекладу. Проведений 
аналіз творів на військову тематику дозволив виділити 3 основні рівні функціонування художніх текстів, а саме 
семантичний, тематичний та асоціативний. Під час аналізу художніх творів на військову тематику їх умовно 
було поділено на три основні категорії, твори, в яких тема війни є провідною; твори з частковою темою війни 
та твори з вкрапленнями військової тематики. Окрім цього, проведений аналіз лексико-семантичного простору 
творів на військову тематику дозволив виділити характеристики, що притаманні усім творам.

На думку автора доречно було б окреслити інші семантичні класифікації художніх текстів на військову 
тематику, що дозволило проводити подальші дослідження за поданою темою. Визначено, що лексико-семан-
тичний простір художніх творів на військову тематику характеризується наступними особливостями: праг-
матичною спрямованістю на читача; використання лексико-семантичних угрупування, що виступають в ролі 
одного зі способів визначення ідейних понять в творі; формуванням підсистем та мікросистем, а також трьома 
напрямами розгортання (асоціативний, тематичний, семантичний). Визначено основні категорії художніх тво-
рів на військову тематику.

Ключові слова: текст, військовий текст, лексико-семантичний простір, художній прийом.
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FUNCTIONAL FEATURES OF MILITARY PROZE

The article raises the issue of defining the concepts used in literary texts on military themes, explains the concept 
«military», analyzes the literature on literary texts on military themes. The study, conducted on the basis of authentic 
English-language texts, analyzed the artistic and stylistic techniques used by the authors of the texts to achieve the goal. 
In addition, the article describes the difficulties that arise for the translator when translating literary texts on military 
topics. The paper summarizes the stylistic methods used by authors of works of art on military themes, as well as explains 
the main reasons for their use, both during the writing of the work and during its translation. The analysis of works on 
military themes allowed the author to identify 3 main levels of functioning of artistic texts, namely semantic, thematic 
and associative. During the analysis of works of art on military themes, they were conditionally divided into three main 
categories, works in which the theme of war is leading; works with a partial theme of war and works with interspersed 
military themes. In addition, the analysis of the lexical and semantic space of works on military themes allowed to identify 
the characteristics that are inherent in all works.

According to the author, it would be appropriate to outline other semantic classifications of literary texts on military 
themes, which would allow further research on this topic. It is determined that the lexical and semantic space of proze 
on military themes is characterized by the following features: pragmatic focus on the reader; the use of lexical and 
semantic groups, which act as one of the ways to define ideological concepts in the work; formation of subsystems and 
microsystems, as well as three directions of fuctioning (associative, thematic, semantic). The main categories of works of 
art on military themes are determined.

Key words: text, military text, lexical-semantic space, artistic reception.
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Басараба І. Функціональні особливості художнього військового тексту

Постановка проблеми. Тема війни в сучасних 
художніх текстах вважається прямим відобра-
женням подій та явищ, що мають місце зараз по 
всьому світі, зокрема, в Україні. Насьогодні вій-
ськова тематика є однією з найбільш актуальних, 
яка глибоко проникає у різні твори та жанри. Така 
ситуація підтверджує парадигму щодо згубного 
впливу військових дій на кожну людину, вказує 
на абсурдність війни в цілому, важливість миру 
і необхідність зберегти його будь-якими спосо-
бами. Аналіз підходів щодо використання худож-
ніх прийомів з метою емоційного забарвлення 
тексту дозволив виявити певні особливості вжи-
вання тих чи інших лексичних одиниць. Оскільки 
мова йде про адекватний переклад англомов-
них художніх військових текстів, то важливим є 
донесення до читача не лише головної ідеї твору, 
але і його емоційно-естетичного навантаження. 
Саме вміле використання специфічних прийомів 
у тексті дозволяє автору твору досягнути мети – 
заставити читача думати над прочитаним та пере-
живати певні емоції. В цьому контексті, цікавим 
питанням було б виявлення зазначених особли-
востей художніх військових текстів.

Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. Здійснений аналіз наукової та методичної 
літератури засвідчив виявлення низки наукових 
праць, що присвячені даній проблемі. Дослід-
ники Г. Стрелковський, Л. Нелюбін, Н. Ульянова, 
В. Чеботарєва займались безпосередньо вивчен-
ням та дослідженням англомовних та іншомовних 
військових текстів та тексів на військову тема-
тику. Так, у своїх працях Л. Нелюбін характери-
зував змістове навантаження текстів через їхню 
військову термінологію, Г. Стрелковський дослі-
джував жанри військових текстів, Н.Ульянова 
виявляла лінгвістичні особливості військових 
текстів, а В. Чєботарєва досліджувала англомов-
ний військовий термін в різних аспектах, зокрема 
соціокультурному та лінгвістичному. Проте, на 
нашу думку, питання лінгвістичних особливостей 
художніх англомовних військових текстів і до сьо-
годні є малодослідженими.

Отже, мета статті полягає в узагальненні лек-
сико-граматичних характеристик та функціональ-
них особливостей художніх текстів на військову 
тематику.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Поняття «військовий» має досить широке зна-
чення і автоматично включає в себе набагато 
вужче поняття «воєнний». Під поняттям «воєн-
ний» прийнято вважати все «те, що стосується 
війни та воєн» (Пономарів). Поняття ж «військо-
вий» традиційно вживається з усталеними термі-

нами та поняттями, котрі використовуються при 
інтерпретації художніх текстів, в яких йде мова 
про якісь військові події, описуються побут, життя, 
особливості та військово-культурні аспекти пев-
ного народу. Зважаючи на це, художні твори на 
військову тематику характеризуються своїм гли-
боким символізмом, трагізмом та психологізмом.

Співвідношення понять «воєнний» та «вій-
ськовий» має чітке розмежування між термінами 
«література на військову тематику» та «літера-
тура на воєнну тематику». Тексти на військову 
тематику дослідниками прийнято вважати осо-
бливим видом текстів, що формуються, транс-
формуються, перекладаються та поширюються 
професіоналами переважно серед професіоналів. 
Зважаючи на сучасну геополітичну ситуацію в 
світі та, зокрема в Україні, серед цивільного насе-
лення зростає стурбованість щодо національної та 
транснаціональної безпеки. Обсяг літератури на 
військову тематику в останні десятиріччя почав 
невпинно збільшуватись, що зумовлене висо-
ким рівнем загроз військових подій, розвитком 
сучасної військової освіти, широкого розголосу 
військових місій у засобах масової інформації та 
допомоги, що виділяється політиками і владою у 
сфері військового фінансування. Всі ці фактори 
призвели до широкої популярності військових 
термінів, жаргонізмів, сленгізмів у засобах масо-
вої інформації та публіцистиці, причому все час-
тіше вони почали вживатись у повсякденному 
житті, впливаючи на характер та природу між-
особистісних відносин у громадянському житті. 
Проте виклик, з яким стикаються перекладачі, 
пов’язаний з тим, що запозичення, що надходять 
з військового світу бувають іноді неправильно 
витлумачені, а це може призвести до двозначнос-
тей та неправильного розуміння співрозмовника. 
Глобальні виклики, з якими стикається світова 
безпека та тісна інтеграція північно-атлантичних 
та європейських військових структур зумовлюють 
потреби в прагматично правильному та семан-
тично точному перекладі та інтерпретації військо-
вих текстів, документів, правил, посібників, адже 
правильність перекладу та змістовна точність є 
важливими питаннями для військових та перекла-
дачів при здійсненні перекладів військових тек-
стів. Тому у світі росте попит на військових пере-
кладачів, що здійснюють переклад специфічних 
текстів та мають добре розвинені міжкультурні 
та тематичні компетенції. В Україні аспекти вій-
ськового перекладу досліджувались такими нау-
ковцями як: М. Білан, Д. Василенко, В. Балабін, 
О. Солодяк, Б. Дзісь, П. Матюша, Л. Гончарук. 
Окрім того, жанрово-стилістичні аспекти текстів 
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на військову тематику та особливостей їхнього 
перекладу розглядались у роботах В. Карабан, 
В. Демецької, Л. Коломієць, М. Новикової, В. Рад-
чук, О. Дзери тощо.

Відомий український науковець В.Карабан 
зазначає, що переклад текстів на військову тема-
тику «характеризується своїми значними особли-
востями у плані як жанрів текстів, так і принципів, 
закономірностей та труднощів перекладу» (Кара-
бан, 2012: 104). Відповідно до теорії дослідника 
військового перекладу Л.Нелюбіна саме військо-
вий переклад є «одним із видів спеціального пере-
кладу з яскраво вираженою військовою комуніка-
тивною функцією. Відмінною рисою військового 
перекладу є велика термінологічність і гранично 
тонке, чітке викладення матеріалу за відносної 
відсутності образно-емоційних виражальних засо-
бів». (Нелюбин, Дормидонтов, Васильченко, 1981).

Описуючи військові тексти, їх умовно можна 
поділити на власне військові тексти та тексти, 
що пов’язані з військовою тематикою, зокрема і 
художні. Хоча тексти на військову тематику можна 
розглядати в контексті мови спеціального призна-
чення, вони значно відрізняються від саме військо-
вих текстів (Inese Kočotea, Tatjana Smirnova, 2016). 
Тексти, пов’язані з військовою тематикою, мають 
певні особливості, в основі котрих лежить широ-
кий спектр використання лінгвістичних ресурсів 
і відрізняються від суто військових за жанром. 
Такі тексти об’єднує одна комунікативна мета, що 
лежить в певному соціокультурному контексті, що 
дуже часто є пов’язаною з професійною спільно-
тою (M. Rogers, 2015). В основі такої мети лежать 
функції, що виконує текст, і саме вони визнача-
ють форму тексту. Тексти на військову тематику 
характеризуються своєю точністю, лаконічністю 
та чіткістю, дуже часто діалоги в таких текстах 
позбавлені певної виразності зумисне. Правильна 
інтерпретація військових текстів має важливе зна-
чення, тому такі тексти зазвичай створюються на 
основі однозначності, з метою уникнення можли-
вості інтерпретацій при перекладі. 

Військові тексти пишуться з розрахунку, що 
реципієнтами інформації будуть професіонали 
військової справи, що володіють достатнім рівнем 
тематичної компетентності та з легкістю зможуть 
інтерпретувати такі тексти залежно від намірів 
інформатора, тобто людини, що ділиться інфор-
мацією, у даному випадку, автора. Проте тексти, 
що пов’язані з військовою тематикою, спрямовані 
на набагато ширшу аудиторію з різними рівнями 
знань та компетентностей, тому дуже часто в таких 
текстах можна зустріти додаткову уточнюючу 
інформацію, з метою полегшення обробки даних. 

Такі тексти написані авторами, що більшою мірою 
ознайомлені з військовою справою лише поверх-
нево та навряд чи мають досвід роботи з військо-
вою лексикою. Тексти на військову тематику зазви-
чай пишуться на мові війни та армії, яка швидко 
розвивається в ході процвітання оборонних та 
військових технологій, реформації Збройних Сил 
та розробки новітнього озброєння. Окрім цього, 
дуже часто в текстах на військову тематику вжи-
вається військова термінологія, що є характерною 
особливістю як військових так і текстів на вій-
ськову тематику. В останніх, варто зазначити, саме 
використання сленгізмів та жаргонізмів є харак-
терною особливістю неформального військового 
спілкування. Мова військових взагалі вважається 
гібридною мовою, адже під час свого історичного 
розвитку відбувалось постійне запозичення інтер-
націоналізмів, зокрема лексичні одиниці фран-
цузького, німецького та латинського походження, 
що максимального адаптувались до фонологічного 
сприйняття реципієнтів (V. Ivir, 1989). 

Станом на даний момент, саме англійська мова 
стала мовою інтернаціонального спілкування, 
тому багато лексичних одиниць опосередковано 
чи напряму запозичені з інших мов світу для 
позначення того чи іншого предмета чи явища.

Як результат всього вище сказаного, перекла-
дач, що спеціалізується на перекладах і військових 
текстів, і текстів на військову тематику, повинен 
володіти достатньо високим рівнем тематичної 
компетентності, зокрема повинен бути ознайом-
лений з військовими засобами, технікою, споря-
дженням, особливостями військових структур, 
сленгізмів, жаргонізмів, процедур та процесів, а 
також володіти загальними поняттями про армію 
та війну. Окрім цього, людина, що інтерпретує тек-
сти на військову тематику має бути компетентною 
і в суміжних з воєнною тематикою, а саме, еко-
номіка, політика, актуальні безпекові проблеми та 
військові операції. Технічний переклад текстів на 
військову тематику потребує широкого розвитку 
лінгвістичної компетенції та міжкультурної ком-
петентності для здійснення успішної комунікації 
та точної передачі інформації.

Аналіз сучасної літератури на військову тема-
тику та її лексико-семантичного змісту дозволив 
виділити рівні її функціонування та особливості 
кожного з них. В основі семантичного рівня 
лежить авторський задум, тобто певні особливості 
військових явищ та дій, аналіз глибини впливу 
на суспільство в цілому та на людину опосеред-
ковано; підґрунтям тематичного рівня є основна 
тема твору на військову тематику, тобто стан та 
діяльність людини або у воєнний, або у післявоєн-
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ний період; в основі третього, асоціативного рівня 
лежить загальне естетичне задоволення від про-
читаного тексту за допомогою переосмислення чи 
експресивного, чи стилістичного забарвлення. 

Сучасна художня література на військову тема-
тику характеризується змішанням різних жан-
рів, стилів, а також наявністю декількох погля-
дів або спогадів декількох людей про одну і ту 
саму подію. Тому автори часто використовують 
прийом «колажу», тим самим руйнуючи ефект 
лінійності оповіді, і створюючи множинність 
сприйняття навколишнього світу. Так у творі 
Jeffrey Archer “Best Kept Secret”, автор веде опо-
відь від імен декількох персонажів та сімей, тим 
самим даючи можливість читачам самостійно 
приймати ту чи іншу сторону. Він вміло поєд-
нує різні часові рамки, почергово описуючи різні 
роки післявоєнного періоду у Великій Британії, 
зокрема 1945-1955 роки. Такі прийоми викорис-
товуються авторами художніх текстів на військову 
тематику з метою зацікавлення читача. Такі спо-
соби зацікавлення зустрічаються і в творі Jeffrey 
Archer «Best Kept Secret», і у творі Robert Harris 
«Enigma». Характерною особливістю обох творів 
є «обірваність», адже кожен розділ не має чіткого 
або передбачуваного завершення. Окрім цього 
художні твори на військову тематику характери-
зуються елементами фрагментації (в художній 
текст вставлені елементи листів, записок та іноді 
спогадів). Досить популярним елементом авто-
рів текстів на військову тематику є використання 
засобу «ретроспекції», тобто спогади про пере-
жите, минулі події, війну (Patrick Robinson «Nimitz 
Class, Bernard Cornwell «The Fort»).

Художні прозові тексти на військову тематику 
пишуться авторами, котрі не мають конкретного 
власного військового досвіду, проте автори нама-
гаються справити ефект на читача, тобто надають 
їм можливість сприймати щось чуже та далеке для 
них, як щось більш реалістичне та близьке. Таким 
чином, читачі мають можливість сприймати опи-
сані події максимально наближено (E. Cobley, 
1995: 147).

Слід зазначити, що сучасні художні твори на 
військову тематику характеризуються такою осо-
бливістю як «жанрова дифузність», тобто поєд-
нання в одному творі декількох стилів та жанрів, 
тим самим створюючи так звану стилістичну 
гібридність художнього тексту. Так автори поєд-
нують такі жанри як любовні історії та детективи, 
додаючи туди елементи, наприклад, пригодниць-
кого жанру тощо. У всіх проаналізованих нами 
творах спостерігалась сукупність жанрів на всіх 
рівнях. Окрім цього, популярним у художніх тво-

рах є прийом опису, який наштовхує читача на 
атмосферу військових станів та тих часів. Так у 
творі Robert Harris “Enigma”, автор веде опис («The 
university was returned to a darkness it hadn’t known 
since the Middle Ages”; “In the wartime blackout 
centuries had dissolved»), тим самим наштовхуючи 
читача на усвідомлення та сприйняття атмосфери 
війни тих часів.

Художні твори на військову тематику умовно 
поділяються науковцями на 3 основних категорії:

– твори, в яких тема війни є провідною;
– твори з частковою темою війни;
– твори з вкрапленнями військової тематики;
Обираючи при написанні творів з провідною 

темою війни, автори намагаються передати чита-
чеві всі військові жахіття та наслідки, а часом 
приховану абсурдність, наводячи читача на думку 
«Ніколи знову!». До таких творів можна відне-
сти події, описані в творі Patrick Robinson «Nimitz 
Class» та Patrick Robinson «Enigma» («Jericho? 
Jericho? To the Provost he was at best a dim memory, 
a fuzzy adolescent blob on a college photograph. 
Once, perhaps, he would have remembered the name, 
but the war had shattered the sonorous rhythm of 
intake and graduation, all was in chaos.»).

У творах з вкрапленнями військової тематики 
такі теми як взаємини між людьми, описи дитин-
ства чи минулого виходять на перший план, а тема 
війни лише опосередковано розглядається в таких 
творах (Jeffrey Archer «Best Kept Secret»: «The 
Lord Chancellor picked up a fountain pen and wrote 
the names ‘Barrington’ and ‘Clifton’ on the top line 
of the page, under which he began to write the pros 
and cons of each man’s case. By the time he’d covered 
three pages in his neat copperplate hand, BigBen had 
struck eight times. But still he was none the wiser.») 
У художніх текстах автори часто використовують 
прийоми іронії, що апелює до читачів та привер-
тає увагу до проблеми, що піднімається автором 
у творі: «Emma usually liked Giles’s girlfriends, 
who were always attractive, often a little scatty and 
without exception adored him, even if most of them 
didn’t last long enough for her to get to know them. 
But that was not to be the case this time».

Кінцівку художніх творів на військову тематику 
часто автор може залишати відкритою, тим самим 
спонукаючи читачів до власних роздумів та ство-
рення найбільш оптимальних варіантів фіналу.

Щодо лексико-семантичного простору художніх 
текстів на військову тематику, то дослідники вважа-
ють його досить складною системою, що можуть 
об’єднують в собі підсистеми (групи, поля). В основі 
таких об’єднань зазвичай лежить спільна тематика та 
їхнє концептуальне значення. Інтерпретація, загальне 

Басараба І. Функціональні особливості художнього військового тексту



Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 52, том 1, 2022132

Мовознавство. Лiтературознавство

сприйняття читачем тексту та емоційний стан, що 
викликається від сприйняття тексту, залежить від лек-
сичних одиниць, що обираються автором при напи-
санні художнього твору на військову тематику.

Лексико-семантичний простір творів на вій-
ськову тематику характеризується особливостями, 
що притаманні усім творам. Сюди відносимо:

1. Три напрями розгортання. Сучасні дослідники 
вважають, що в результаті тісної взаємодії семантич-
ної та лексичної підсистем формуються асоціативні, 
семантичні та тематичні особливості розвитку зна-
чень лексичних одиниць (C.Bremond, 1993). В ході 
опрацювання творів на військову тематику можна 
виокремити три основні осі функціонування лексико-
семантичного простору. Сюди відносимо асоціативну 
(стилістика тексту), тематичну (лінгвістичне наванта-
ження тексту) та семантичну (змістове навантаження 
тексту). Єдність цих трьох осей формують загальну 
ідею художнього твору на військову тематику, під-
креслюючи безглуздість війни та наслідки військових 
дій для більшості людей.

2. Формування мікросистем. В ході дослі-
дження творів на військову тематику лексичні оди-
ниці об’єднуються в лексико-асоціативні, лексико-
тематичні та лексико-семантичні групи та поля. 
Найбільшими угрупуваннями за своїм об’ємом, в 
основі яких лежить спільна смислова основа вва-
жаються лексико-семантичні поля, тобто групи 
слів, що об’єднуються типовою темою чи ситу-
ацією (в ході нашого дослідження формувались 
лексико-семантичні поля військово-організаційних 
фразеологічних одиниць; лексико-семантичні поля 
військово-повсякденних фразеологізмів; лексико-
семантичні поля загальновживаних фразеологіч-
них одиниць, що використовуються військовос-
лужбовцями). (Hope J., Wright L, 2005).

Дослідник A.G.Berrio стверджує, що лексико-
семантичні угрупування відображають особли-
вості внутрішньої організації тексту, тобто відступ 
від мікроструктури до макроструктури та навпаки 
від метатем до різних підтем (A.G.Berrio, 1992)

Дослідники стверджують, що асоціативне зба-
гачення лексем відіграє важливу роль при сприй-
нятті текстів на військову тематику, адже вони 
надають можливість до яскравішого та експре-
сивнішого сприйняття художнього твору читачем. 

3. Лексико-семантичні угрупування як один зі 
способів визначення ідейних понять в творі. 

Лексико-семантичні поля зазвичай складаються 
з різних частин мови, між ними можуть встанов-
люватись різноманітні ієрархічні зв’язки, що зна-
ходяться в межах груп та підгруп. Поля в просторі 
художніх творів не можуть існувати самостійно, 
досить часто вони взаємодіють, при цьому накла-

даючись один на одного. Звідси можна зробити 
висновок, що одна і та ж одиниця може бути струк-
турною одиницею одночасно декількох лексико-
семантичних полів (Geeraerts D., 2009).

Говорячи про художні твори на військову тема-
тику можна визначити, що в основі таких понять 
лежать теми воєн, їхнього безпосереднього впливу 
на емоційний стан кожного індивіда та на поведінку 
в цілому. Тому військова тематика в художніх тек-
стах виражаються лексемами, що позначають вій-
ськові реалії: And so they were forced to the conclusion 
that what Jericho was burning in his grate was his 
work – work so secret, nobody could be allowed to see 
even a fragment of the waste. … he was a government 
scientist, they decided. No, he worked in Intelligence. 
Three days later, early on the morning on Friday  
26 February, the mystery was given a fresh twist (Robert 
Harris “Enigma”). Як бачимо згадки про війну 
«мають відлуння» навіть у наративних лініях пер-
сонажів. Окрім цього, автор використовує прийом 
загадок чи таємниць з метою інтригування читачів.

4. Прагматична спрямованість на читачів. Лек-
сико-стилістичні засоби використовуються авто-
рами для реалізацій прагматичних цілей. Прагма-
лістичний підхід орієнтований на інтерпретацію 
смислового навантаження художніх творів на 
військову тематику. Прагмалістика фокусується 
на впливі обраних художніх стратегій на читача 
(«Crypto-communist, crypto-fascist… By the way, 
you’re not either, are you?» I’m not a burial place of 
the dead, no. (Robert Harris, Enigma) 

Отже, в таблиці 1 узагальнено основні особли-
вості художніх творів на військову тематику.

Стилістичні засоби, 
що використовуються 
авторами в текстах на 

військову тематику

Детермінанти та чинники 
особливості

Вибір тематики Нестабільність у всьому 
світі

Іронія Бажання підкреслення 
абсурдності війни

Повтори Зумовлюються бажанням 
наголошення на певну 
проблему

Символізм Бажання автора спонукати 
читачів до роздумів

Метафори, порівняння Зумовлюються повною 
мірою передати жахіття 
війни та її вплив на 
суспільство

Загадка Бажання автора інтригувати
Опис Достовірність подій
Кілька поглядів на 
одну і ту ж подію

Зумовлюється бажанням 
автора дати можливість 
до власних роздумів та 
самостійної оцінки ситуації
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Натяки Спонукання читача  
до власних розслідувань  
та «розкручування»

Цитати Зумовлюють відчуття, 
що світ має елемент 
циклічності

Відкритий фінал Спонукання читача  
до створення власної 
кінцівки твору

Епіграфи Представляють 
завуальовано основну 
тему твору

Ретроспекція Зумовлюється бажанням 
зруйнувати часові рамки

Орієнтованість на 
історичну літературу

Бажання автора 
підкреслити, що це все 
відбувається насправді

Висновки. Отже, в ході здійсненого дослі-
дження автором було визначено основні стиліс-
тично-семантичні особливості художніх творів на 
військову тематику. Визначено, що лексико-семан-
тичний простір художніх творів на військову тема-
тику характеризується наступними особливостями: 
прагматичною спрямованістю на читача; лексико-
семантичні угрупування виступають в ролі одного 
зі способів для визначення ідейних понять в творі; 
формуванням підсистем та мікросистем, а також 
трьома напрямами розгортання (асоціативний, 
тематичний, семантичний). Визначено основні 
категорії художніх творів на військову тематику. 

Продовжуючи розпочате дослідження, у 
подальшому варто приділити увагу стилістичним 
засобам художніх текстів у межах кожної окремої 
категорії та провести їх класифікацію.
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ЕКЗИСТЕНЦІАЛ СТРАХУ ТА ЙОГО РІЗНОВИДИ 
У ТВОРАХ АРТУРА ШНІЦЛЕРА

У статті зроблено спробу дослідити домінантні рівні екзистенціалу страху у творах австрійського пись-
менника Артура Шніцлера. Провідними екзистенційними мотивами художнього доробку мистця є відчай, три-
вога, самотність, смерть, страх, які, як правило, несуть негативний характер. Виявлено, що страх смерті 
присутній у багатьох творах А. Шніцлера, але у надзвичайно згущеному вигляді це почуття становить основу 
новели «Вмирання». Важливою формою оповіді у новелі стають підсвідомі почуття і комплекси, які автор вино-
сить на поверхню тексту, детально аналізуючи складні взаємини двох молодих людей.

З’ясовано, що страх героїні новели «Мертві мовчать» пов’язаний з інстинктом самозбереження, боязню 
втратити соціальний статус, а індивідуальна свідомість детермінована довкіллям. Протагоніст новели «Лей-
тенант Густль» боїться бути викритим за ганебний вчинок, а отже – за власне суспільне становище. 

А. Шніцлер часто використовує екзистенціал страху у своїх творах, проте головним чином як негативне 
явище людської психіки. Герої багатьох його творів потрапляють у складні межові ситуації, переживають 
страх та цілу гаму почуттів, які ним спричинені. Встановлено, що у творах А. Шніцлера мова йде про різні види 
страху та опанування страхом, наприклад: страх очікування смерті, страх руйнації світу, страх викриття 
ганебного вчинку, боязнь втрати честі, побоювання за власну суспільну позицію, страх відповідальності тощо. 

Екзистенціал страху та його різновиди виявлено в художніх творах австрійського письменника на лексичному 
рівні, що сприяє особливій манері оповіді у новелах «Лейтенант Густль» та «Мертві мовчать». У новелі «Вмиран-
ня» та оповіданні «За одну годину» страх має сюжетно-композиційну функцію, він представлений не ситуативно 
чи локально, а охоплює твори повністю, виступаючи як елемент стилю. Страх викликаний не «межовою ситуа-
цією», тобто винятковою подією, а сприйняттям протагоністами оточуючої дійсності. Як емоційний складник 
художніх творів А. Шніцлера екзистенціал страху актуалізується за допомогою різноманітних текстових компо-
нентів, які, з одного боку передають авторські емоції, а з іншого – моделюють ймовірні емоції читача.

Ключові слова: екзистенціал страху, емоція, межова ситуація, оповідна манера, сюжетно-композиційна 
функція.
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EXISTENTIAL OF FEAR AND ITS VARIETIES IN THE WORKS 
BY ARTHUR SCHNITZLER

In the article we attempt to consider the dominant levels of existential fear in the works of the Austrian writer Arthur 
Schnitzler. The leading existential motives of the writer’s artistic heritage are despair, anxiety, loneliness, death, fear, 
which, as a rule, have a negative character. It was found that the fear of death is present in many works by A. Schnitzler, 
but in an extremely condensed form this feeling forms the basis of the short story «Dying». An important form of narration 
in the novel are the subconscious feelings and complexes, which the author brings to the surface of the text, analyzing in 
detail the complex relationships of two young people.

It was found out that the fear of the heroine of the short story «The dead are silent» is connected with the instinct of 
self-preservation, the fear of losing social status, and the individual consciousness is determined by the environment. The 
protagonist of the short story «Lieutenant Gustl» has a fear of being exposed for a shameful act, and consequently a fear 
for his own social position.

A. Schnitzler often uses the existential potential of fear in his works, but mainly as a negative phenomenon of the 
human psyche. The heroes of many of his works find themselves in difficult boundary situations, experience fear and the 
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whole range of feelings caused by it. It is established that in the works of A. Schnitzler we are talking about different 
kinds of fear and dread, for example: fear of waiting for death, fear of the destruction of the world, fear of exposure of a 
shameful act, fear of losing honor, fear for their own social position, fear of responsibility, etc.

The existential potential of fear and its varieties are found in the works of the Austrian writer at the lexical level, which 
contributes to the special manner of narration in the short stories «Lieutenant Gustl» and «The dead are silent». In the short 
story «Dying» and the story «For one hour» fear has a narrative and compositional function; it is not presented situational 
or local, but covers the works completely, acting as an element of style. Fear is not caused by a «boundary situation», 
in other words, by an exceptional event, but by the protagonists’ perception of the surrounding reality. As an emotional 
component of A. Schnitzler’s works, the existential potential of fear is actualized through various textual components, which, 
on the one hand, convey the author’s emotions, and on the other hand, model the reader’ likely emotions.

Key words: existential of fear, emotion, boundary situation, narrative style, narrative-compositional function.

Постановка проблеми. Для творчості австрій-
ського письменника Артура Шніцлера (1862 – 
1931) характерна екзистенціальна проблематика, 
тому у центрі творів завжди перебуває людина з її 
проблемами, почуттями та емоціями. Провідними 
екзистенціалами художнього доробку мистця є від-
чай, тривога, самотність, смерть, страх, які, як пра-
вило, несуть негативний характер. Страх у різних 
формах є необхідною емоційною складовою життя 
окремої особистості, певного колективу, а відтак – 
і цілого суспільства. Зважаючи на те, що система 
образів будь-якого літературного твору неодмінно 
пов’язана з усіма сферами суспільного життя (соці-
ально-економічною, політичною, культурною), 
а також і з історичною ситуацією, актуальність 
заявленої теми визначається необхідністю роз-
гляду способів експлікації страху та його різнови-
дів в ідейному змісті творів А. Шніцлера.

Аналіз досліджень. Вивчення феномену 
страху у літературних творах стає актуальним 
сьогодні, оскільки його переживання особливо 
загострилося. Дослідники творчої спадщини 
А. Шніцлера (В. Андрієвська, Д. Затонський, 
М. Євшан, І. Мегела, Я. Поліщук, К. Шахова) зосе-
реджували увагу на проблемах жанру та стилю, 
проблематиці та поетиці творів автора. Однак в 
поодиноких розвідках, присвячених екзистенцій-
ним аспектам творчості А. Шніцлера не здійсню-
вався ґрунтовний аналіз екзистенціалу страху та 
його різновидів.

Мета статті полягає у дослідженні домінантних 
рівнів екзистенціалу страху у творах А. Шніцлера.

Виклад основного матеріалу. Страх є склад-
ним різноплановим явищем, яке апелює до най-
давніших інстинктів людини. Автори терміно-
логічного словника з екстремальної та кризової 
психології стверджують, що «страх – це емоція, 
що виникає в ситуаціях загрози біологічному чи 
соціальному існуванню індивіда і спрямована на 
джерело дійсної чи уявної небезпеки» (Алексан-
дров, 2010: 125). До різновидів страху відносимо 
тривогу, паніку, побоювання, боязнь, фобії, зане-
покоєння, переляк, афект, жах, відчай та ін. 

Страх смерті розлитий тонким ефіром по всіх 
творах А. Шніцлера, але у надзвичайно згуще-
ному вигляді це почуття становить основу новели 
«Вмирання» (1894). Її сюжет сконцентрований 
навколо ситуації, яку екзистенціалісти (М. Гайдеґ-
ґер, К. Ясперс, Г. Марсель, А. Камю, Ж.-П. Сартр) 
згодом назвуть «межовою» – страх очікування 
смерті (детальніше див.: Бродська, 2016: 75–80). 
Вона домінує тоді, коли ситуативний пріоритет 
скеровує рух, «коли людина опиняється між жит-
тям і смертю або перед необхідністю вирішаль-
ного для неї екзистенціального вибору» (Шахова, 
2000: 27). Важливою формою оповіді у новелі ста-
ють підсвідомі почуття і комплекси, які А. Шніц-
лер виносить на поверхню тексту, детально аналі-
зуючи складні взаємини двох закоханих молодих 
людей – Фелікса і Марії. Ці стосунки виявляються 
в їхніх словах, учинках та ще більше в емоційних 
змінах на підсвідомому рівні. 

Події аналізованої новели розпочинаються 
у той день, коли Фелікс, хворий на туберкульоз 
молодий письменник, дізнається про те, що жити 
йому залишилося тільки один рік. Марія як кохана 
дівчина вирішує померти разом із ним. Із плином 
часу героїня дедалі більше утверджується у цьому 
намірі: «Я з тобою жила, з тобою я і помру. Я при-
сягаю тобі» (Шніцлер, 2002: 67). Проте Фелікс 
відраджує свою кохану від такого вчинку: «Не 
присягай, бо одного дня благатимеш мене повер-
нути тобі твою обітницю» (Шніцлер, 2002: 68). 
В очікуванні неминучого маятника смерті зако-
хані удвох проводять цілий рік – день за днем, 
місяць за місяцем. 

Наступне розгортання сюжету новели є автор-
ським зображенням того, як героїня на свідомому 
та підсвідомому рівні переглядає адекватність 
свого рішення. Марія усвідомлює абсурдність 
свого становища. Її охоплює незбагненна тривога, 
в неї з’являється відчуття невідворотної біди: 
«Я не роблю пожертву, я чиню так, бо не можу 
інакше. А що ж тоді буде? Як довго це ще трива-
тиме? Немає жодного порятунку. А що тоді? Що 
тоді?» (Шніцлер, 2002: 116).
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Черговий приступ хвороби звалює Фелікса з 
ніг. Попри це, він із новою, немов вампіричною 
силою мучить свою кохану і переконує вчинити 
разом із ним самогубство: «Я хочу нагадати тобі 
про твою обіцянку, – сказав він поспішно, – що ти 
хочеш померти зі мною. Я заберу тебе з собою, я 
не хочу залишати цей світ сам. Я люблю тебе і не 
залишу тут» (Шніцлер, 2002: 142). Дівчина наля-
кана, «від страху вона була неначе паралізована», 
розгублена, вона не знає, як їй вийти з цього скрут-
ного становища. Тому вона телеграфує Альфреду, 
в якому вбачає не тільки лікаря, але й свого рятів-
ника. З вікна своєї кімнати Фелікс спостерігає за 
тим, як Альфред і Марія підходять до будинку. 
Коли вони заходять до кімнати, хворий поволі зга-
сає: «він лежав на підлозі, у білій сорочці, розпро-
стертий, з широко розставленими ногами, а біля 
нього – перекинутий стілець, за спинку якого він 
тримався одною рукою. З кутика уст підборіддям 
текла кров. Здавалося, що його губи і вії посмику-
ються…» (Шніцлер, 2002: 144).

Новела «Вмирання», на думку А. Бльодорна, 
«є серйозним психологічним досвідом, у якій 
смерть розглядається з точки зору психоаналізу» 
(Бльодорн, 2014: 174). Погляд на твір під кутом 
боротьби людської свідомості з руйнівним стра-
хом смерті, підкреслює германіст, виявив «багато 
рівнів суб’єктивності персонажів» (Бльодорн, 
2014: 175). У цій новелі А. Шніцлер прагнув 
відобразити не соціальні проблеми, а насампе-
ред динаміку психологічних станів створених 
персонажів саме у момент «межової ситуації» – 
очікування смерті одного з головних героїв. Свій 
художній замисел автор конструктивно реалізував 
і в діалогах, і в переході від зображення зовніш-
ніх сцен, вчинків, жестів, рухів, усієї специфічної 
атмосфери спільного життя Марії та Фелікса до 
внутрішнього монологу кожного з них. 

У новелі «Мертві мовчать» (1897) страх смерті 
показано надзвичайно різнобічно. Викликаний 
конкретною життєвою ситуацією він умовно ділить 
новелу на дві частини. Перша частина змальовує 
зустріч коханців та їхню прогулянку. Боязнь бути 
побаченими, впізнаними і викритими проступає 
з перших речень: «Дивно, – подумав Франц, – до 
Пратерштрассе якихось сто кроків, але так і зда-
ється, що ти потрапив у глухе угорське містечко... 
Ну і нехай – тут ми хоч можемо почуватися в без-
пеці; тут їй нічого боятися зустрічі зі знайомими» 
(Шніцлер, 1961: т. 1: 296). Ситуативно обумовле-
ний страх Емми, породжений ситуацією любовної 
інтриги, прочитується у підтексті, який вибудовує 
тривожний наратив, пронизаний лейтмотивом 
жіночої нервозності: «Я відпустила фіакр ще біля 

Карлтеатру. Я, здається, вже один раз їхала з тим 
самим кучером» (Шніцлер, 1961: т. 1: 296). Проте 
молода жінка не спокійна, вона лякається, коли 
повз них проходить якийсь пан, але Франц утішає 
її, запевняє, що знайомих тут не має. 

Пердчуття тривоги відчувається також і у роз-
мові закоханих. Молодий чоловік наполягає на 
розголошенні таємниці про їхній зв’язок, на необ-
хідності припинення обману, він навіть шанта-
жує Емму тим, що розповість про все її чолові-
кові. Жінка ж просить зберігати усе в таємниці і 
надалі. А. Аурнгамме звертає увагу на ім’я геро-
їні – Емма, дослідник вважає, що «Шніцлер, оче-
видно, навмисно вибрав його, розраховуючи на 
асоціацію з мадам Боварі. Ця асоціація цілком 
виправдана, оскільки сюжетно перегукується з 
одним із епізодів роману Флобера» (Аурнгамме, 
2013: 104). Проте друга частина твору повністю 
руйнує перше враження, і на цьому тлі рельєфніше 
виступає інтерпретація образу головної героїні 
автором, зокрема його ставлення до неї як персо-
нажа новели. Події тут передаються через внутріш-
ній монолог Емми, яка перебуває біля померлого 
Франца. Ось ілюстративний уривок: «Не можна 
так, адже це жахливо, я ж не можу допустити, щоб 
мене застали тут з ним ... Чого я чекаю? – промай-
нуло в неї; думки гарячково змінювали одна одну. – 
Чого я чекаю? Людей? Навіщо я їм? Вони прийдуть 
і запитають … а я …чому я тут? Усі будуть питати, 
хто я така, що я їм відповім? Нічого. Ні слова не 
скажу, якщо хтось прийде, мовчатиму. Ні слова... 
не можуть вони змусити мене говорити» (Шніцлер, 
1961: т. 1: 305). Тут повною мірою знаходить вияв 
форма любовного зв’язку, яка задана на початку 
новели. Збереження цих стосунків у таємниці для 
героїні є життєво необхідними, оскільки відносини 
з коханцем еквівалентні з її внутрішнім світом, а 
для оточуючих вони б виглядали дещо дивними, 
навіть страшними. 

Звідси – для Емми існує дві сторони життя: 
перша – зовнішня сторона – безпосередньо 
пов’язана з суспільством, статусом, який вона у 
ньому займає, з доброчесністю, з добрим ставлен-
ням до неї чоловіка і з її дитиною. Друга – вну-
трішня сторона, пов’язана з таємницею, кохан-
ням, страхом. Смерть Франца – ось та об’єктивна 
обставина, яка руйнує багатолике життя Емми. 
Слушною є думка Б. Маттіас: «Уся сутність вну-
трішнього життя героїні спрямована у цей момент 
на руйнацію її іншої складової, інакше кажучи, на 
руйнацію усталеного світу» (Маттіас, 1999: 134).

Переживання смерті коханого Еммою зосеред-
жені в основному на страху, боязні руйнації світу, 
частина якого вже зруйновна смертю Франца. 
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І тепер єдиним можливим способом, щоб втри-
мати від руйнування другу складову свого міфу 
героїні видається зрада. І вона зважується на 
неї, залишає померлого на одинці, відмовляється 
від нього, від їхнього кохання і свого душевного 
світу. Таким чином можна говорити про тісний 
зв’язок між смертю і феноменом страху. «Страх 
небуття у даному випадку розкриває не якусь час-
тину людського буття, не особливий аспект існу-
вання, а все існування, цілісність усієї структури 
соціального буття людини» (Мовчан, 2019: 96). 
З моменту усвідомлення необхідності зради Емма 
починає моделювати світ за цілком іншими зако-
нами. Якщо до цього він моделювався за зако-
нами кохання: любові до Франца, до чоловіка, 
до дитини, то тепер він моделюється за прин-
ципом зради, яку здійснила сама протагоністка. 
«Ох, чому не вона лежить зараз мертва, як він? 
Йому можна позаздрити: дня нього не існує тепер 
ні небезпеки, ні страху. А вона боїться всього. 
Боїться, що її застануть тут і запитають: хто ви?.. 
Що їй доведеться піти в поліцію, і всі про це 
дізнаються… Що її чоловік… її дитина…» (Шніц-
лер, 1961: т. 1: 305), тут проступає нова модель – 
зрада по відношенню до чоловіка та дитини. «І 
раптом у її свідомості виринає думка, що, як він 
не помер?... Що, якщо він живий, якщо уже прий-
шов до тями і раптом усвідомив, що він посеред 
ночі зовсім один на дорозі ... а якщо він кличе її 
... якщо розповідає лікарям, що з ним була жінка. 
І…так, що тоді? Її шукатимуть… і Франц здога-
дається… Франц зрозуміє… адже він так добре її 
знає… він збагне, що вона втекла, він оскаженіє; 
і щоб помститися, назве її ім’я» (Шніцлер, 1961: 
т. 1: 310). Тут зрада створює ситуацію, коли і в 
іншій людині підозрюється зрадник. Як бачимо, 
страх героїні пов’язаний з інстинктом самозбере-
ження, а індивідуальна свідомість детермінована 
довкіллям. Небезпечне соціальне середовище, що 
загрожує людині втратою статусу, здатне посилю-
вати природжений інстинкт самозбереження та 
породжувати відповідний страх. У фіналі новели 
героїня зізнається у скоєному чоловікові. 

У чому полягає суть об’єктивної складо-
вої? З одного боку – зіткнення двох світів, двох 
реальностей, наратив оповідача сприймається не 
як світ об’єктивної дійсності, а як черговий міф, 
з іншого – завдяки цьому текстовому елементу 
з’являється можливість уявити глибинні процеси 
душевного життя і психіки людини, виявити ті 
складники, які зазвичай у людей рідко прорива-
ються назовні або не прориваються зовсім.

Страх смерті є безпосереднім «героєм» малень-
кого оповідання, свого роду філософської казки 

«За одну годину» (1899) А. Шніцлера. Присутній 
у творі неприродний елемент епізодично розгор-
тає сюжет закладеної в основу твору притчі, а про-
тагоніст твору – безіменний юнак – моделює його 
наративну перспективу. Оповідь розпочинається 
з того, що на смертному одрі перебуває молода 
жінка, а її коханий чоловік, дружиною якого вона 
була три роки, благає ангела смерті дарувати жінці 
ще хоча би годину життя. «Тільки тепер він збаг-
нув, як сильно любив її, – невже вона покине його, 
не дізнавшись про це?» (Шніцлер, 1961: т. 1: 313). 
Ангел смерті відповідає: «Те, що ти вимагаєш від 
мене, я можу лише випросити для тебе у когось 
іншого, кому також залишилася лише одна година 
життя і не більше» (Шніцлер, 1961: т. 1: 313). Час 
зупиняється для хворої, а юнак із ангелом виру-
шають на пошуки години. Вони зустрічають філо-
софа-самітника, який все життя вважав небуття 
єдино бажаним станом, який властивий людині. 
Але він відмовляє їм: можливо саме в останню 
годину життя йому вдасться вирішити загадку 
будови світу: «До того ж… нащо поспішати? 
Вічність, яка дарована людям у блаженному стані, 
достатньо довга» (Шніцлер, 1961: т. 1: 314). Зро-
зуміло, що такою лицемірною мовою говорить 
лише страх смерті. Відмовляють юнакові й поми-
раючий, якому залишилася ще година страждань; 
і сліпа, старенька, усіма покинута бабуся; і засу-
джений до страти злочинець, якого через годину 
відведуть на ешафот; і молода жінка в обіймах 
коханого.

Юнак зважується на відчайдушний крок і пого-
джується віддати все своє життя за годину життя для 
своєї коханої, але тим часом жінка помирає. «Ангеле, 
нащо ти обдурив мене?», – вигукує нещасний у роз-
пачі. «Бідна людино! Ти віриш, що тобі дозволено 
крізь усю твою любов і весь біль заглянути у гли-
бини твоєї душі, де існують твої справжні бажання? 
Ти ще раз побачиш мене, тоді я запитаю, чи я тебе 
сьогодні обдурив, чи ти себе сам» (Шніцлер, 1961: 
т. 1: 318). Ангел побачив приховане бажання – жити. 
Звідси – оповідання прочитується як притча про 
взаємозв’язок між альтруїстичною любов’ю та его-
їстичною волею до життя. В її основі – песимістич-
ний образ людини, яка допомагає сама собі в емо-
ційно-напруженій ситуації.

Статус домінантного екзистенціалу прита-
манний страху та його різновидам, за допомо-
гою яких розкривається ідейний зміст творів. 
У новелі «Лейтенант Густль» (1900) – це страх 
перед викриттям ганебного вчинку – офіцер не 
викликав на дуель булочника, який образив його 
у фойє театру, а відтак і побоювання за власну 
суспільну позицію. Завдання автора – показати 
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всю анатомію внутрішнього світу переживань 
протагоніста, спричинених незначним епізодом 
його життя – конфліктом зі знайомим булочником 
Габетсвальнером, завсідником кав’ярні, де Густль 
часто бував. Наведемо текстовий уривок, який 
відображає жалюгідний страх протагоніста в гар-
деробі театру в той момент, коли булочник, роз-
дратований грубою, пошепки вимовленою реплі-
кою Густля, хапається за рукоятку його шаблі: 
«Що він сказав? Не дай Боже, якщо хтось почув. 
Ні, він це сказав дуже тихо... Так, але чому ж він 
не випускає мою шаблю?... Боже милостивий... 
Потрібно діяти рішуче!... ніяк не можу відірвати 
його руку від ефеса... тільки б не було скандалу... 
Чи не стоїть позаду мене той майор?... Тільки б 
ніхто не помітив, що він тримає ефес моєї шаблі! 
Знову він заговорив зі мною! Що він говорить? 
(Шніцлер, 1961: т. 2: 343). Як бачимо з фрагменту, 
страх Густля посилюється тим, що десь поруч міг 
би опинитися майор, якого він бачив кілька хви-
лин тому в гардеробі. Скандальна сцена перед 
начальником була зовсім небажаною. Початкова 
розгубленість Густля, змішана із здивуванням, 
переростає у страх: « – заради Бога, лише б не 
було скандалу» (Шніцлер, 1961: т. 2: 343). Свій 
страх лейтенант усвідомлює (розуміючи, що 
військовому не личить боятися!) і пояснює його 
фізичною перевагою опонента: «… він не відпус-
кав ефес, і він у десять разів сильніший ніж я... 
(Шніцлер, 1961: т. 2: 344). Тваринний страх пере-
слідує протагоніста весь вечір і ніч, коли він, не 
знаходячи спокою, блукає Пратером (парк у цен-
трі Відня), приголомшений подією у гардеробі: 
«Заради Бога, невже завтра я знову його побачу!» 
(Шніцлер, 1961: т. 2: 345). Вже завтра вони поба-
чаться у кав’ярні як її завсідники. Зрозуміло, що 
внутрішня напруга Густля зростає, а його розмова 
із собою подібна на нервовий зрив: Що це значить: 
наступного тижня? Що значить: післязавтра? Що 
таке? Зуби клацають? Ого-го! – Ну і нехай трохи 
поклацають... Пане лейтенанте, ви зараз самі, не 
потрібно нікого обманювати... гірко мені, ой, як 
гірко... (Шніцлер, 1961: т. 2: 350). Лексичні оди-
ниці «Zähneklappern» («клацання зубами»), bitter 
(«гірко») виявляють граничну межу страху, а 
зародження паніки зневіреного офіцера переда-
ють безкінечні та безглузді питання, спрямовані 
собі самому. Густль у розпачі, усе його життя роз-
ділилося на дві частини – до і після: «…мене вза-
галі вже більше немає на цьому світі... зі мною 
все скінчено... (Шніцлер, 1961: т. 2: 348). Побуто-
вий конфлікт видається протагоністу фатальним, 
а думка про суїцид починає його переслідувати: 
«Я застрелюсь у себе в кімнаті, от і все! Похорон 

у понеділок...» (Шніцлер, 1961: т. 2: 351). Заува-
жимо, що А. Шніцлер з психологічною майстер-
ністю і художньою виразністю показує щаблі 
переходу протагоніста з одного емоційного стану 
в інший: його первинні побоювання і тривоги змі-
нюються на страх, який переростає у жах і відчай, 
а згодом у паніку. 

Прискорене серцебиття Густля є також свідчен-
ням страху, особливо перед майбутньою публіч-
ною ганьбою. Бути приниженим цивільною осо-
бою, не постояти за себе, не викликати кривдника 
на дуель – більшого сорому для австро-угорського 
офіцера годі було уявити.

Мова новели експресивна, що зумовлено 
напруженістю її фабули, а також способом опо-
віді, оскільки весь твір є внутрішнім монологом 
протагоніста Густля, своєрідним потоком його 
свідомості, суцільним асоціативним зв’язком між 
людьми, предметами, подіями у свідомості кон-
кретного індивіда.

І нарешті, лейтенант – просто боягуз. Його боя-
гузтво особливо помітне у ситуації, що склалася, 
проте, якщо для персонажу страх стає очевидним 
лише в момент усвідомлення необхідності само-
губства, то читач із самого початку твору вияв-
ляє цю невід’ємну рису офіцера. З власної точки 
зору офіцер є надзвичайно хоробрим, проте зі 
сторони він виглядає агресивним. Його відваж-
ність виявляється у відношенні до слабших за 
нього або нижчих за соціальним статусом і вира-
жається прагненням принизити людину. Він не 
здатний відповідати за свої вчинки: провину за 
все, що відбувається з ним, він постійно перекла-
дає на інших (також і за ситуацію, яка склалася: 
«...і у всьому винний цей квиток... якби я не мав 
квитка, я не пішов би на концерт і всього цього 
не сталося б... Чому так вийшло? ...Ну звичайно, 
у мене розгулялися нерви... як на гріх, усе одно 
до одного підібралося – картковий програш, і 
нескінченні відмовки Стеффі, і завтрашня дуель, 
і те, що останнім часом я зовсім не висипаюся, і 
нудна муштра в казармі, – зрештою, усього цього 
не витримуєш...» (Шніцлер, 1961: т. 2: 353). 

Лейтенант навіть боїться подивитися на годин-
ник під час концерту, щоб не виглядати кумед-
ним. З остраху виявитися не на висоті, згубити 
свою офіцерську гідність, Густль захищає свою 
честь при любій нагоді, не усвідомлюючи, що це 
робить його смішним. Через це і саме поняття 
честі ставиться під сумнів. Під час своїх нічних 
гулянь Густль, здавалося б, усвідомлює справжнє 
значення честі як глибоко особистої категорії: «І 
навіть якщо він [булочник] вирішив не говорити 
про це... і якщо цієї ночі його схопить удар – все 
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одно, я ж знаю ... я знаю... і не така я людина, щоб 
продовжувати носити мундир і шаблю, якщо я 
зганьблений!» (Шніцлер, 1961: т. 2: 354), однак в 
кінцевому результаті (дізнавшись, що булочника 
таки вхопив удар) прагне забути про це.

Густль уособлює порожнечу, відсутність 
принципів, аморальність, не обґрунтовану заро-
зумілість, брехливість суспільства. Він слабкий, 
безхарактерний, а відтак і жалюгідний, проте 
викликає у читача співчуття своєю дитячою роз-
губленістю та переляком, своїм безмежним від-
чаєм, він майже зворушливий. Його можна вва-
жати жертвою певного виховання. А. Шніцлер 
далекий і від гротеску, і від моралізаторства. Не 
можна з упевненістю сказати, якою є точка зору 
автора на змальовану ситуацію: чи він засуджує 
офіцера за те, що той не наклав на себе руки з 
почуття обов’язку, або, можливо, таке розуміння 
поняття честі, яке змушує лейтенанта вважати 
себе смертельно ображеним незначною подією. 

А. Шніцлер часто використовує екзистенціал 
страху у своїх творах, проте головним чином як 
негативне явище людської психіки. Герої багатьох 
його творів потрапляють у складні межові ситуа-
ції, переживають страх та цілу гаму почуттів, які 

ним спричиняються. Страх протагоністів зводить 
нанівець радість їхнього життя, гальмує їхній роз-
виток як особистості, змушує перебувати у пастці.

Висновки. У проаналізованих творах А. Шніц-
лера мова йде про різні види страху та опанування 
страхом, наприклад: страх очікування смерті, 
страх руйнації світу, страх викриття ганебного 
вчинку, боязнь втрати честі, побоювання за власну 
суспільну позицію, страх відповідальності тощо. 
Екзистенціал страху та його різновиди виявлено 
в художніх творах австрійського письменника на 
лексичному рівні, що сприяє особливій манері 
оповіді у новелах «Лейтенант Густль» та «Мертві 
мовчать». У новелі «Вмирання» та оповіданні «За 
одну годину» страх має сюжетно-композиційну 
функцію, він представлений не ситуативно чи 
локально, а охоплює твори повністю, виступаючи 
як елемент стилю. Звідси – страх викликаний не 
«межовою ситуацією», тобто винятковою подією, 
а сприйняттям протагоністами оточуючої дій-
сності. Як емоційний складник художніх творів 
А. Шніцлера екзистенціал страху актуалізується 
за допомогою різноманітних текстових компонен-
тів, які, з одного боку передають авторські емоції, 
а з іншого – моделюють ймовірні емоції читача.
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИЙ ВИМІР ЕВФЕМІЇ 
В ТЕКСТАХ СУЧАСНИХ КИТАЄМОВНИХ ЗМІ

Статтю присвячено явищу евфемізації, використання в китайських ЗМІ якого дозволяє досягти маніпулятив-
ного ефекту. Визначено мету статті як розглянути та дослідити основні способи створення маніпулятивних 
евфемізмів, які використовуються у китайських ЗМІ. Зазначається, що евфемія є універсальним, багатовимір-
ним явищем, що володіє своєю культурною, соціальною, історичною, психологічною та лінгвістичною специфікою, 
дослідження і аналіз якого і виступають основними завданнями даної роботи. Дослідження специфіки евфемізму як 
мовної одиниці показує, що евфемізація мови може використовуватися не тільки з причини тактичного ставлення 
до співрозмовника, але і для маніпулювання мовцем/письменником над своїми реципієнтами. Найважливішим рівнем 
реалізації евфемії в мові є лексико-семантичний рівень, оскільки евфемія в основному розцінюється лінгвістами як 
явище лексичне. Маніпулятивний вплив, який спрямований на свідомі і несвідомі сфери особистості, здійснюється 
за допомогою спеціально підібраних лексичних одиниць, наповнених особливою семантикою, і які викликають певні 
(потрібні маніпулятору) асоціації. Евфемізми даної групи мають найбільшу образність і представляють особливий 
інтерес в контексті даного дослідження, оскільки часто зовні вони не мають ніякого зв'язку з поняттям, що під-
лягає евфемізації. Денотат може лише вгадуватися за ними, оскільки прямого відсилання до нього ці евфемізми 
не містять. Наголошується, що маніпулятори свідомістю в китайських ЗМІ використовують такі різноманітні 
лексико-семантичні способи евфемізації, як генералізація, поляризація значень і складні термінологічні конструкції. 
Підсумовується, що у текстах китаємовних ЗМІ на лексико-семантичному рівні вони функціонують за рахунок 
генералізації, поляризації лексичного значення слова та шляхом використання вузькоспеціалізованої термінології. 
Маніпулятивний ефект евфемії засновано на механізмі асоціативності, завдяки якому увагу реципієнта відволіка-
ється від табуйованого поняття, а також на механізмі «буфера», що створює проміжну ланку між забороненим 
словом і свідомістю. Політичні евфемізми продовжують залишатися евфемізмами навіть за умови слабкої зв'язку 
з денотатом, оскільки відповідають основним параметрам ідентифікації евфемізму. 

Ключові слова: евфемізм, китайський, ЗМІ, сучасний, маніпулятивний ефект.
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LEXICO-SEMANTIC DIMENSION OF EUPHEMIA 
IN TEXTS OF MODERN CHINESE MEDIA

The article is dedicated to the phenomenon of euphemism, the use of which allows to achieve a manipulative effect in the 
Chinese-speaking media. The purpose of the article is to investigate the main ways of creating manipulative euphemisms 
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used in the Chinese-speaking media. In this research, it is noted that euphemism is a universal, multidimensional 
phenomenon that has its own cultural, social, historical, psychological and linguistic features. The study and analysis 
of the euphemism are the main objectives of this work. The study of euphemism as a linguistic unit shows that it can be 
used not only as the representation of polite way of speech, but also as a manipulative means that the speaker/writer 
uses to impact their audience. The most important level of euphemism use is the lexical-semantic level, as euphemisms 
are mainly regarded as a lexical phenomenon in linguistics. Manipulative component is aimed at the conscious and 
unconscious levels of personality and is executed through special lexical and semantic units, which encourage certain 
connections, planned by the manipulator. Such euphemisms possess the strongest imagery component and are of the 
particular interest to this study. The denotation of such euphemisms can only be hypothesised, as these euphemisms do 
not contain a direct reference to their meaning. In this research, it is noted that manipulators in the Chinese-speaking 
media use various lexical and semantic methods of euphemism, e.g. generalization, polarization of meanings and complex 
terminological constructions. It is concluded that in the discourse of Chinese-speaking media, euphemisms function 
due to the generalization, polarization of the lexical meaning of the word and through the use of highly subject-specific 
terminology. The manipulative effect of euphemism is based on the principles of association, when the attention of the 
recipient is distracted from the taboo concept, for example. Also, the effect of manipulation can be based on the "buffer" 
principle, which creates a link between the forbidden word and consciousness. Even though political euphemisms possess 
weak connection to their denotation, they resonate with the basic features of euphemisms. 

Key words: euphemism, Chinese, mass media, modern, manipulative effect.

Постановка проблеми. Явище евфемії існує 
з тих самих пір, як виник соціум з його куль-
турно-релігійними та етнічними зв’язками, та 
мову, необхідність якої полягає в приховуванні 
зовнішньої грубості за допомогою більш при-
стойних еквівалентів. Протягом останніх років 
процес утворення евфемізмів і проникнення їх у 
мову сучасного суспільства протікає з великою 
інтенсивністю. Евфемія є універсальним, бага-
товимірним явищем, що володіє своєю культур-
ною, соціальною, історичною, психологічною та 
лінгвістичною специфікою, дослідження і аналіз 
якого і виступають основними завданнями даної 
роботи. 

Дослідження специфіки евфемізму як 
мовної одиниці показує, що евфемізація мови 
може використовуватися не тільки з причини 
тактичного ставлення до співрозмовника, але і 
для маніпулювання мовцем/письменником над 
своїми реципієнтами.

Останнім часом засоби масової інформації 
є чи не єдиним інструментом-регулятором, що 
формує суспільну думку та впливає на настрої 
більшої частини населення. Радіо, телебачення, і 
особливо Інтернет стають невід’ємною частиною 
нашого життя.

Якщо раніше в мас-медіа і був присутній еле-
мент маніпулювання, то він був більшою мірою 
несвідомим, це визначалося швидше історичними 
закономірностями. Тепер же штучне маніпулю-
вання мовою або прихована зміна мови мають на 
меті коректування свідомості і світогляду індиві-
дуума та суспільства в цілому, впровадження пев-
них цінностей і викорінювання інших. У зв’язку 
з цим питання впливу, маніпуляції на будь-якому 
рівні (чи то лексичному, чи то синтаксичному) 
набувають особливого значення.

 Аналіз досліджень. Слово евфемізм похо-
дить від грецького euphemismos (eu – «добре», 

phēmi – «говорю»; euphēmio – «говорю ввіч-
ливо»; euphēmia – «добре мовлення»; утримання 
від неналежних слів») і вперше зустрічається в 
грецькій риториці (Арапова, 1998: 636). Евфемія 
являє собою складний універсальний комуніка-
тивний феномен, будучи за своєю структурою 
багатогранним мовним явищем, що грає важливу 
роль в історії розвитку суспільства. Евфемізми є 
«відображенням моральної і духовної культури, 
ціннісних установок, особливостей мислення та 
світогляду окремої особистості і етнокультур-
ної спільноти» (Мухамедьянова, 2005: 3). Евфе-
мізм – це «спосіб непрямого, перифрастичного і 
при цьому зм'якшуючого позначення предмета, 
властивості або дії…» (Крысин, 1994: 35).

1. Традиційно евфемізми визначаються як 
«емоційно нейтральні слова або вирази, які вжи-
ваються замість синонімічних їм слів або виразів, 
які здаються мовцю непристойними, грубими або 
нетактовними» (Арапова, 1990: 590).

2. Також як «оказіональні індивідуально-кон-
текстні заміни одних слів іншими з метою спотво-
рення або маскування справжньої сутності позна-
чуваного» (Арапова, 1990: 590).

Мета статті. Розглянути та дослідити основні 
способи створення маніпулятивних евфемізмів, 
які використовуються у китайських ЗМІ. 

Виклад основного матеріалу. Найважли-
вішим рівнем реалізації евфемії в мові є лек-
сико-семантичний рівень, оскільки евфемія в 
основному розцінюється лінгвістами як явище 
лексичне. Незважаючи на те, що ми дотримує-
мося широкого розуміння евфемії, не можна не 
погодитися з тим що основні процеси, що спри-
яють евфемізації мови, відбуваються саме на лек-
сико-семантичному рівні.

Маніпулятивний вплив, який спрямований на 
свідомі і несвідомі сфери особистості, здійсню-
ється за допомогою спеціально підібраних лексич-
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них одиниць, наповнених особливою   семантикою, 
і які викликають певні (потрібні маніпулятору) 
асоціації. Евфемізми даної групи мають най-
більшу образність і представляють особливий 
інтерес в контексті даного дослідження, оскільки 
часто зовні вони не мають ніякого зв'язку з понят-
тям, що підлягає евфемізації. Денотат може лише 
вгадуватися за ними, оскільки прямого відси-
лання до нього ці евфемізми не містять. 

Маніпулятори свідомістю в китайських ЗМІ 
використовують такі різноманітні лексико-семан-
тичні способи евфемізації, як генералізація, поляри-
зація значень і складні термінологічні конструкції. 

Розглянемо докладніше основні лексико-
семантичні способи створювання маніпулятивних 
евфемізмів.

Генералізація значення/ 意义概括化 є най-
більш типовим семантичним способом евфемі-
зації в китайських мас-медіа текстах. Маніпуля-
тивні можливості генералізації величезні, так як 
небажане значення прямої номінації можна в зна-
чній мірі зменшити, висловити його більш загаль-
ними словами.

У мові китайських ЗМІ склалася ціла система 
генералізованих евфемістичних позначень. Так, 
стосовно військових дій часто вживають номіна-
ції з досить загальним змістом: 冲突 – конфлікт, 
行动 – операція, 战役 – кампанія, наприклад:

“ 目前正在乌克兰访问的德国外长贝尔博克
前往乌克兰东部了解冲突地区顿巴斯的局势”  
(德 国 外 长 前 往 乌 克 兰 顿 巴 斯 冲 突 前 线 ) 
(«Міністр закордонних справ Німеччини Бербок, 
який зараз перебуває з візитом в Україні, їде на 
схід України, щоб дізнатися про ситуацію в зоні 
конфлікту на Донбасі».)

“如果伊拉克的什叶派圣城卡尔巴拉和纳杰夫
落入“伊斯兰国”手中，伊朗将毫无限制地干预伊
拉克冲突” (参考消息网 2014年08月28日). («Якщо 
іракські шиїтські святі міста Кербела і Наджаф 
потраплять в руки «Ісламської держави», Іран 
буде без будь-яких обмежень втручатися в ірак-
ський конфлікт».)

 “ 2月9日，埃及军方宣布进行名为“西奈2018”
的大规模反恐行动，旨在清除西奈半岛等地的恐
怖分子和极端分子。反恐行动迄今已打死105名
恐怖分子” (13). («9 лютого єгипетські військові 
оголосили про проведення широкомасштабної 
антитерористичної операції під назвою «Синай-
2018», метою якої є вилучення терористів і екс-
тремістів з Синайського півострова та інших 
місць. Наразі в результаті антитерористичної 
операції загинули 105 терористів».)

“ 报道称，阿富汗战争被证明是一个教训，说
明了美国军事力量的局限性。它证明了一个看似

矛盾的观点，即打赢了战役但输掉了战争是有可
能的” (8). («Афганська компанія виявилася уроком 
обмеженості військової сили США. Він демон-
струє, здавалося б, суперечливу думку про те, що 
можна вигравати битви і програвати їх».) 

Такі евфемізми як “冲突” «конфлікт», “行动” 
«операція», “战役” «кампанія» регулярно вико-
ристовуються журналістами, політиками та авто-
рами суспільно-політичних текстів замість слова 
“战争” «війна». У порівнянні з негативними асо-
ціаціями, які викликає у людей денотат “战争” 
(вбивства, кров, страх, зброя, смерть), слова “冲
突” ，“行动” ，“战役” представляються менш 
серйозними, вони не несуть в собі такої явно 
вираженої негативної конотації. На це вказує і 
лексична сполучуваність слова: наприклад “冲突” 
«конфлікт» можна вирішити, владнати, погасити.

3. При повідомленнях про які-небудь події і 
катастрофи як з великою, так із невеликою кіль-
кістю жертв, китайські ЗМІ віддають перевагу 
слову “事件” (інцидент), так як його лексичне 
значення має на увазі “偶然性” (випадковість), 
“误会” (непорозуміння), що дозволяє в якійсь мірі 
пом'якшити ефект впливу на аудиторію [现代汉语
词典，中国社会科学院语言研究所，商务印书馆, 
2005年. –1958页, с. 1251].

“11日，美国多地举行活动，纪念“9·11”事件
19周年，忘不了悲剧的这一天” (来源： 新华网). 
(«11 числа в багатьох міcтах США відбулися 
заходи, присвячені 19-й річниці інциденту «9.11», 
і ця трагедія не буде забута».)

“一个在美国路易斯安那州学习的赴美日本
16岁交换生岁日本交换生服部刚丈（ Yoshihiro 
Hattori ）被杀。这个悲剧发生在27年前的万圣
节。” (12). («Йосігіро Гатторі, 16-річний япон-
ський студент по обміну, який навчається в 
американському штаті Луїзіана, був убитий. Ця 
трагедія сталася 27 років тому на Гелловін».)

Означення “悲剧” «трагічний» в даних при-
кладах знімає провину з кого б то не було, так як, 
називаючи щось трагедією, а не злочином, мовець 
тим самим робить недоречним розмову про відпо-
відальність, бо у злочину винуватець є, а у траге-
дії його може і не бути.

 Як засіб генералізації в мові китайських 
ЗМІ активно функціонують слова-визначники з 
«дифузною» семантикою: 某些 – деякий, 一定 – 
певний, 特殊 – особливий, 相应 – відповідний, 适
当 – належний, які дозволяють комунікатору 
натякнути на табуйований денотат в завуальова-
ній формі, наприклад:

“培训名额仅限50个，想学习这方面的市民，
要抓紧时间报名因为符合某些条件的人员还可
以免费培训” (网易新闻). («Кількість навчаль-

Война М., Ракітіна М. Лексико-семантичний вимір евфемії в текстах сучасних китаємовних ЗМІ
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них місць обмежена до 50. Мешканці, які хочуть 
вчитися в цій області, повинні поспішати і заре-
єструватися якомога швидше, тому що люди, 
які відповідають деяким умовам, можуть отри-
мати безкоштовне навчання».)

Маніпулятивний ефект евфемії досягається 
завдяки тому, що автор не уточнює, про які саме 
умови йдеться. Таким виразом “某些条件” він 
ніби говорить про те що є умови для безкоштов-
ного навчання, проте в той же час замовчує їх.

 “俄罗斯谴责美国和欧盟因俄罗斯持不同政见
者阿列克谢·纳瓦尔尼被拘留施加新制裁，威胁
采取相应措施，并警告这些制裁对与双边关系造
成了破坏性影响” (俄罗斯警告西方新制裁将带
来毁灭性影响威胁采取). («Росія засуджує нові 
санкції, введені Сполученими Штатами та Євро-
союзом через затримання російського дисидента 
Олексія Навального, погрожує вжити відповід-
них мір і попереджає, що ці санкції мають згуб-
ний вплив на двосторонні відносини».)

У даному прикладі не уточнюється, про які 
саме міри йдеться мова. Маніпуляція свідомістю 
реципієнтів відбувається завдяки тому, що автор 
використовуючи вираз “相应措施” «відповідні 
міри» замовчує, що ці міри «жорсткі, економічні 
чи навіть військові».

 Генералізація, як спосіб утворення евфемізмів 
в китайських ЗМІ, володіє, на наш погляд, величез-
ним маніпулятивним потенціалом, оскільки заміна 
небажаної номінації родовим найменуванням, сло-
вом широкої семантики, дозволяє зняти компоненти 
прагматичного фокусу, мотивуючі негативну оцінку. 
Крім того, аудиторія може взагалі не звертати увагу 
на «розмиті» евфемізми, які не фіксують на собі 
уваги, будучи абсолютно нейтральними, і які засто-
совуються до широкого класу об'єктів або явищ.

 У засобах масової інформації Китаю поля-
ризація значень / 意义的极化 займає декілька 
меншу питому вагу в порівнянні з іншими лек-
сико-семантичними способами евфемізації. Наве-
демо приклад вживання такого маніпулятивного 
евфемізму:

4. “据该县调查组了解，英山一中为适应新高
考发展形势，计划筹备通用技术实验室建设，需
投入大量资金，家长以家长委员会的名义交付“
自愿”捐款” (中青在线). («За даними слідчої групи 
округу, середня школа № 1 повіту Іншань плану-
вала підготуватися до будівництва універсальної 
технічної лабораторії, щоб відповідати ситуації 
розвитку щодо нового вступного іспиту до вищих 
навчальних закладів. Це вимагало великої кіль-
кості коштів для інвестування, і батьки вносили 
«добровільні» пожертви від імені батьківського 
комітету».) 

Очевидно, що під “自愿”捐款 «добровіль-
ними» пожертвами мовець має на увазі вимагання. 
Вживання евфемізму в даному контексті дозволяє, 
по-перше, кілька применшити значимість про-
блеми, а по-друге, дає можливість комунікатору 
уникнути відкритого звинувачення школи міста в 
скоєнні злочину.

При поляризації значень замість негативного 
позначення денотата, використовується позна-
чення прямо протилежне за змістом, наприклад:

“美国一名高级军事指挥官表示，美国承诺继
续空中支援阿富汗军队与塔利班作战；在美国和
其他国际部队从阿富汗撤出之际，塔利班的袭
击活动有所增加。” (美国承诺继续空中支援阿
富汗军队与塔利班作战). («США зобов'язуються 
продовжувати надавати авіаційну підтримку 
афганським силам, які борються з талібами, зая-
вив старший військовий командувач США на тлі 
збільшення нападів талібів».)

Такий вираз як “空中支援” «підтримка з пові-
тря», «авіаційна підтримка» використовується для 
позначення прямо протилежного явища –“空中袭
击” «повітряна атака», «бомбардування». Вжи-
вання такого евфемізму вуалює справжній сенс, 
і реципієнту важко зрозуміти, що мова йде саме 
про авіаційну атаку.

Таким чином, в китайських мас-медіа текстах 
евфемізація шляхом поляризації значень створює 
сприятливі умови для маніпулювання людиною, 
так як замість негативного позначення денотата 
пропонується прямо протилежне за змістом позна-
чення. До того ж такий маніпулятивний вплив на 
аудиторію значно зростає, якщо відсутній іроніч-
ний, викривальний контекст.

5. Потужним засобом маніпулювання аудито-
рією в китайських ЗМІ є створення політичних 
евфемізмів, що маскують істинний сенс явищ, за 
допомогою термінів/ 术语词汇. Терміни претен-
дують на точність і однозначність позначуваного, 
служать адекватній передачі інформації. Мані-
пулятивний ефект досягається за рахунок того, 
що більшість аудиторії не знає точного значення 
терміна і тому не здатне зрозуміти істинного 
сенсу повідомлення. Крім того, «терміни володі-
ють магічним впливом на свідомість, маючи на 
собі відбиток авторитету науки. Людям здається, 
що гарним тернміном не можна назвати якусь 
гидоту» (Кара-Мурза, 2004: 107).

Простежити здійснення маніпуляції свідо-
містю в китайських ЗМІ за допомогою терміно-
логічної лексики можна на прикладі термінів 赚
头– маржа та 贬值 – девальвація. “3月8日，习近
平总书记参加山东代表团审议时强调，农产品出
口让农民更有赚头” (来源 :中国供销合作网). («8 
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березня, коли Генеральний секретар Сі Цзіньпін 
брав участь у обговореннях делегації Шаньдун, 
він наголосив, що прибуток фермерів від екс-
порту сільськогосподарської продукції набуває 
маржиналізації».) 

“多位专家表示，近期人民币对美元汇率的连
续下跌主要与前期累积的贬值压力有关。从中
国经济基本面以及美元未来走势来看，人民币
继续大幅贬值的可能性不大。 ” (金融市场专区/
资讯中心/市场述评/专家称人民币未来大幅贬值
可能性低). («Багато експертів відзначають, що 
недавнє безперервне зниження обмінного курсу 
юаня по відношенню до долара США пов’язане в 
основному з девальваційним тиском, накопиченим 
у попередній період. З точки зору основ економіки 
Китаю та майбутньої тенденції курсу долара 
США, малоймовірно, що юань продовжить 
істотно девальвувати»).

У даних прикладах маніпулятивний ефект 
досягається за рахунок того, що більшість ауди-
торії не знає точного значення терміна, і тому не 

здатна зрозуміти істинного сенсу повідомлення. 
До того ж, наявність в мові ЗМІ термінів надає 
автору респектабельності і викликає почуття 
поваги і довіри до джерела інформації. Таким 
чином, термінологічна лексика як спосіб евфемі-
зації містять в собі значні можливості для маніпу-
лювання адресатом повідомлення.

Висновки. У текстах китаємовних ЗМІ на 
лексико-семантичному рівні вони функціонують 
за рахунок генералізації, поляризації лексичного 
значення слова та шляхом використання вузько-
спеціалізованої термінології. Маніпулятивний 
ефект евфемії засновано на механізмі асоціа-
тивності, завдяки якому увагу реципієнта відво-
лікається від табуйованого поняття, а також на 
механізмі «буфера», що створює проміжну ланку 
між забороненим словом і свідомістю. Політичні 
евфемізми продовжують залишатися евфеміз-
мами навіть за умови слабкої зв’язку з денота-
том, оскільки відповідають основним параметрам 
ідентифікації евфемізму. 
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ДИСКУРС ВІДЕОБЛОГА В СТРУКТУРІ ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЇ

Дослідження було проведено з метою характеристики такого нового й достатньо популярного на сьогодні 
в комунікаційному просторі жанру Інтернет-дискурсу, як відеоблог. Розглянуто низку структурних, прагма-
тичних і лінгвостилістичних особливостей відеоблогів як невіддільної складової частини Інтернет-комунікації. 
Під час роботи над матеріалом використано наступні методи: спостереження (перегляд відео приготування 
страви на платформі Youtube і подальша фіксація мовлення автора кулінарного відеоблога), опис важливих осо-
бливостей Інтернет-дискурсу та власне відеоблогів, аналіз (російське розмовне мовлення ведучого кулінарного 
відеоблога було розкладено на різні лінгвостилістичні та прагматичні засоби, презентовано структуру побудови 
мовлення відеоблогера в кулінарній сфері) і синтез (розглянувши низку засобів вираження, ми з’ясували, для чого 
потрібні ці всі елементи, яку особистість вони створюють), компаративний (порівняння блогів і власне відео-
блогів) методи. Також ми звернули увагу на наміри мовців, лінгвальні й невербальні засоби їх досягнення, здій-
снивши аналіз стратегій і тактик комунікативної поведінки. Дослідження ґрунтується на зіставленні блогів у 
цілому й відеоблогів зокрема. Виявлено, що розмовне мовлення авторів відеоблогів слід розглядати як сукупність 
різних мовностилістичних і прагматичних елементів, спрямованих на передавання набутого досвіду й важли-
вої, цікавої інформації, самопрезентацію, рекламу послуг, заохочення реципієнтів до дії тощо. Встановлено, що 
відеоблог – це досить складний і багатоаспектний жанр Інтернет-дискурсу, в якому необхідно особливу увагу 
зосередити на вивченні різних тактик і стратегій вербального та невербального впливу, а надалі розглянути 
також соціолінгвістичний, когнітивний, гендерний та інші напрями під час лінгвістичного аналізу.

Ключові слова: дискурс, Інтернет-дискурс, Інтернет-комунікація, блог, відеоблог. 
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VIDEO BLOG DISCOURSE IN THE STRUCTURE OF INTERNET COMMUNICATION
 
The study has been conducted to characterize such a new genre of Internet discourse, as video-blog, which is quite 

popular today in the communication space. A number of structural, pragmatic and linguistic features of video blogs as an 
integral part of Internet communication were considered. The paper is based on the following research methods: observation 
(watching a cooking video on YouTube and recording the cooking video blogger's speech); description of the main features 
of Internet discourse and video blogs; analysis (Russian colloquial speech of a cooking video blogger and its pragmatics; 
construction of video blogger's speech in the culinary sphere); synthesis (the purpose of all these elements, the personality 
they produce); comparative analysis (a range of the means of expression was studied to find out the main purposes for 
which the video bloggers were working). We also paid attention to the intentions of the speakers, the linguistic and non-
verbal means of achieving them, by analysing the strategies and tactics of communicative behaviour. The study is based on 
a comparison of blogs in general and video blogs in particular. It has been revealed that the conversational broadcasting of 
video blog authors should be seen as a set of different linguistic and pragmatic elements, aimed at conveying the acquired 
experience and important, interesting information, self-presentation, advertising services, encouraging the recipients to take 
action, etc. It has been established that video blogging is a rather complex and multidimensional genre of Internet discourse, 
in which special attention should be focused on the study of various tactics and strategies of verbal and non-verbal impact, 
and further on consider also sociolinguistic, cognitive, gender and other directions during the linguistic analysis.

Key words: discourse, internet discourse, internet communication, blogging, video blogging.

Постановка проблеми. Одним із перспектив-
них напрямків сучасної лінгвістики є вивчення 
Інтернет-комунікації, тексти та відео якої утво-
рюють Інтернет-дискурс. На сьогодні Інтернет-

дискурс сформовано за допомогою різноманітних 
ток-шоу, Інтернет-конференцій, подкастів і блогів. 
Нашу увагу було сфокусовано на одному з попу-
лярних і мало вивчених видів блогів – відеоблог, 
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який є багатошаровою формою передачі інформа-
ції, реалізованою через відео (рідше – аудіо), текст 
(усне мовлення й коментарі реципієнтів) та невер-
бальні засоби вираження. Актуальність нашого 
дослідження пов'язана з необхідністю комплек-
сного лінгвістичного опису такого явища, як віде-
облог, у зв'язку з розвитком широкого діапазону 
жанрів Інтернет-комунікації.

Аналіз досліджень. У статтях І. М. Загоруйка 
та Є. К. Русанова розглянуто специфіку Інтернет-
дискурсу та його ключові комунікативно-праг-
матичні особливості (Загоруйко, 2010; Русанов, 
2016). Ряд досліджень спрямований на харак-
теристику функцій і засобів вираження блогів і 
мікроблогів (Ахренова, 2011; Гермашова, 2010; 
Коваленко, 2016). Є. Є. Абросимова вивчала функ-
ції та структуру відеоблогів, їх вплив на дітей, 
зокрема, розглядала власне дитячі відеоблоги 
(Абросимова, 2018). Є також більш конкретні 
дослідження. Наприклад, у статті І. А. Текутьєвої 
представлено класифікацію відеоблогінгу за жан-
рово-тематичним принципом (Текутьєва, 2016). 
Також низку досліджень присвячено опису мов-
них особливостей відеоблогів, зокрема, актив-
ним процесам словотвору (Бакалай, 2021). Ми 
зосередили свою увагу на специфіці відеоблога 
в Інтернет-комунікації, його основних жанрових 
особливостях.

Метою статті є характеристика комуніка-
тивно-прагматичних особливостей жанру «віде-
облог» у структурі Інтернет-дискурсу, опис 
прагматики, структури та лінгвостилістики віде-
облога на прикладі російськомовного кулінарного 
Youtube-блога.  

Виклад основного матеріалу. Н. Д. Арутю-
нова надає таке тлумачення дискурсу: «мова, що 
розглядається як цілеспрямована соціальна дія», 
«занурена в життя» (Арутюнова, 1990: 136–137). 
Відштовхуючись від цієї дефініції, інші дослід-
ники визначають дискурс як «текст, занурений у 
ситуацію спілкування» (Зеленовська, 2014; Шари-
кова, 2008). На думку О. С. Кубрякової, у якості 
дискурсу розглядають когнітивний процес, що 
є реальним відтворенням мови, в якому текст є 
кінцевим результатом процесу мовної діяльності 
[Кубрякова, 1995: 164]. Дискурс – це процес і 
результат, що досягається шляхом лінгвістичної 
(мовна форма) та екстралінгвістичної (знання, 
комунікативно-прагматична ситуація) складових 
(цит. за Корольовим, 2012: 288).

Розглянувши ці визначення, ми можемо пред-
ставити дискурс як «комунікативну подію», у якій 
нерозривно пов'язані значення, дії та мовна форма: 
це не лише процес мовлення, але й результат спіл-

кування, якого можна досягти використанням вер-
бальних і невербальних засобів висловлювання. 
Дискурс, як і мова, має деякі системні ознаки, але 
як мовлення, він пов'язаний із дією, із процесом 
формування думок.

Згідно з Є. К. Русановим, Інтернет-дискурс – це 
двонапрямна лінгвістична категорія, яка, з одного 
боку, особистісно орієнтована (чати, месен-
джери, електронна пошта, аудіо- та відеодзвінки), 
а з іншого – статусно, тематично орієнтована 
(історія, політика, медицина, гумор, кулінарія). 
Інтернет-дискурс – це умовне штучно створене 
комунікативне середовище, в якому немає чітко 
прописаних тимчасових і просторових меж. 
Інтернет-дискурс передбачає обов'язкове засто-
сування електронних сигналів комунікації: аудіо- 
та відеоканали спілкування, у т. ч. онлайн-тран-
сляції, із можливістю збереження й перегляду 
матеріалу в будь-який зручний для користувача 
час (Русанов, 2016: 214–215). Учасниками Інтер-
нет-комунікації можуть бути як звичайні користу-
вачі, так і професіонали в галузі науки, культури, 
кулінарії та інших сфер, але між авторами та слу-
хачами дистанція є мінімальною, тобто вони є рів-
ноправними, і можуть погоджуватися з чимось, а 
щось заперечувати чи доповнювати. Також, окрім 
активних учасників комунікації (автора та комен-
таторів), є і третя, додаткова фігура, що характе-
ризується пасивністю, тобто той, хто тільки спо-
стерігає, сприймає подану інформацію і ніяк на 
неї не реагує (Русанов, 2016: 215–216).

Таким чином, Інтернет-дискурс пов'язаний 
насамперед із різнотематичною (наука, релігія, 
історія, література, кулінарія) та різномасштаб-
ною комунікацією. Ця інтернет-комунікація за 
формою є, по-перше, масовою (комунікація між 
різними культурами та народами), по-друге, гру-
повою (чати, форуми, блоги), а по-третє, внутріш-
ньоособистісною (людина та відео) (Русанов, 
2016: 216).

Однією з найважливіших рис Інтернет-дискурсу 
є емоційність, яка проявляється і в мові через син-
тез фрагментів різних стилів, регулярне вживання 
розмовних слів та виразів, мовної гри, конотацій та 
інших засобів вираження (Загоруйко, 2010: 59).

Уже склалися різні форми Інтернет-комуніка-
ції, які відрізняються характером використання 
технічних засобів, кількістю та складом учасни-
ків, способом організації діалогу чи полілогу та 
деякими іншими особливостями, стаючи основою 
для формування особливої системи жанрів.

Згідно з М. М. Бахтіним, жанр є стійким 
типом тексту, синтезом композиційних, стиліс-
тичних ознак і єдиної комунікативної функції 
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(Бахтін, 1979: 255). Це означає, що будь-який 
жанр, зокрема, жанр Інтернет-дискурсу, пови-
нен бути єдністю змісту, мови та прагматики; 
єдність форми та змісту. Таке визначення перед-
бачає кілька важливих параметрів, які виділила 
Л. Ю. Щипицина. Є три ключові фактори: прагма-
тичні (припускають відповіді на запитання хто? 
кому? де? навіщо?); 2) структурно-семантичні 
(що розглядають питання і якому порядку?); 3) 
стилістико-мовні (звертають увагу на те, як це 
втілено) (Щипицина, 2009: 172).

У статті Н. О. Ахренової (Ахренова, 2011: 120) 
представлено визначення блога (скорочена форма 
web log), згідно з яким це Інтернет-щоденник, осо-
бистий журнал із думками автора в хронологіч-
ному порядку, опублікований на вебсторінці. Від-
повідно до О. В. Лутовинової, блог може являти 
собою не тільки хронологічний виклад думок у 
вигляді щоденника чи журналу, але й цілий сайт, 
стрічку новин, пов'язану з певною тематичною 
сферою, де є можливість обговорювати всі запро-
поновані автором новини, рецепти, огляди й т. ін. 
(Лутовинова, 2009: 198–200). За стилем викладу й 
поданої інформації дослідник О. Матковська виді-
ляє чотири типи блогів: 1) власне щоденники – 
блоги, які описують реальне життя автора, його 
думки, почуття, емоції, настрої, бажання тощо; 2) 
щоденники-альбоми (щоденники-блокноти), які 
є антологією цитат, віршів, посилань, переліків 
фільмів, книг, пам'яток; 3) щоденники-проєкти, 
спрямовані на популяризацію відомих особистос-
тей або проведення своїх досліджень; 4) щоден-
ники-спільноти, що нагадують форум та явля-
ють собою діяльність групи людей (Матковська, 
2015: 128–129).

За типом медійності (отримання інформації) 
блоги поділяють на такі піджанри (субжанри), як 
текстоблоги, фотоблоги, відеоблоги, аудіоблоги 
(подкасти) та відеоблоги, до того ж кожен із цих 
видів блогів, попри різну форму висловлювання, 
зосереджений на комунікативній функції (Мат-
ковська, 2015: 129).

Отже, відеоблог – це відеощоденник, відео-
журнал автора блога, в якому також зберігається 
хронологія та який публікується, наприклад, у 
соціальній мережі Інстаграм або на відеохос-
тингу YouTube. До того ж відеоблог у порівнянні 
з власне блогом передбачає більше емоційності, 
зворотного зв'язку, залучення глядача до запро-
понованого контенту. Композиція відеоблога, як 
і блога, є досить простою та зрозумілою: є кон-
кретне створене авторське відео (повідомлення), 
яке передбачає подальшу дискусію (Ахренова, 
2011: 120).

Відеоблог як одна зі складових Інтернет-дис-
курсу є колоквіалізованою формою комунікації, 
тому що тут представлений синтез усного, як 
правило, літературного й розмовного мовлення, 
а також низки невербальних засобів вираження. 
Крім цього, відеоблоги є неформальною, неофі-
ційною та часто персонально спрямованою кому-
нікацією (Колокольцева, 2016: 103).

Відеоблог як явище масової комунікації вико-
нує ряд комунікативних функцій: інформаційну, 
спонукальну, пізнавальну (навчальну), емотивну, 
розважальну, контактну, маніпулятивну, психоте-
рапевтичну (емоційна оцінка фактів, спрямова-
ність на отримання підтримки, визнання, схва-
лення) та функції самопрезентації й колективної 
ідентичності (об’єднання за інтересами й погля-
дами кількох авторів) (Матковська, 2015: 129–130; 
Плещенко, 2013: 98).

Найважливішими цілями відеоблогів є такі: 
надання будь-якої необхідної й цікавої інформа-
ції, реклама товарів і послуг, авторська самопре-
зентація та деякі інші. Це дає підстави говорити 
про те, що відеоблог є складовою інформативно-
оцінних жанрів Інтернет-комунікації. З одного 
боку, наприклад, відеорецепт – це деталізована 
інформація про приготування будь-яких страв, 
детальний, покроковий алгоритм дій у рецеп-
турі. З іншого боку, у кулінарному відеоблозі його 
ведучий дає певні оцінки, наприклад, про те, що 
він найбільше любить готувати, чим можна замі-
нити якийсь дорогий або специфічний продукт, як 
виконати будь-яку дію швидше та простіше тощо. 
Також можна відзначити, що подібні відеоблоги 
створюють заради задоволення реципієнтів. Тому 
відеоблоги варто характеризувати і як розважаль-
ний жанр Інтернет-комунікації.

Відеоблог – це досить неоднорідний жанр, тому 
що, з одного боку, він являє собою власне щоден-
ник, наприклад, зібрання рецептів, з іншого – це 
щоденник-проєкт, в якому автор нерідко випробо-
вує себе: чи зможе він із простих продуктів при-
готувати страву ресторанного рівня, чи встигне 
приготувати щось їстівне за кілька хвилин і чи 
можливо йому впоратися з якоюсь складною стра-
вою не гірше, ніж відомим шеф-кухарям.

Мова авторів відеоблогів також досить яскрава, 
емоційна. Вона пов'язана з бажанням викладати 
свої думки красиво та правильно, але не забувати 
при цьому і про спонтанність, природність, безпо-
середність викладу (Гермашева, 2010: 152–153).

На лексичному рівні мова відеоблогів містить 
різні розмовні слова та сполучення, фразеоло-
гізми, терміни, неологізми, метафори та порів-
няння; на синтаксичному – питально-відповідні 
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конструкції, окличні та спонукальні речення, 
переважання простих речень. Зазвичай відеоблог 
є авторською експресивною стилізацією розмов-
ного мовлення, про що свідчить, зокрема, регу-
лярне використання неповних речень, повторів, 
вступних конструкцій, слів-скріп (а, але), зміна 
порядку слів (Гермашева, 2010: 153–154; Мат-
ковська, 2015: 130). Попри те, що відеоблог – це 
монологічний жанр, він має й низку особливос-
тей, властивих для діалогічного мовлення: фор-
мули ввічливості, спонукальні звороти давай(те), 
ну та деякі інші засоби.

Подивімося, як реалізовано вищезазначені 
особливості відеоблога. За приклад візьмемо 
відео приготування млинців із м'ясом, розміщене 
на кулінарному Youtube-каналі «Вкусно с Татья-
ной Литвиновой» (випуск від 22.02.2022).

Часто відеоблогери починають із короткої роз-
повіді про те, хто вони такі, чим займаються та 
навіщо їх треба наслідувати. Тут представлено 
трохи іншу схему. Авторка відеоблога знайомить 
глядачів зі своїми рецептами вже не перший місяць 
і навіть не перший рік, тому немає потреби щоразу 
розповідати щось про себе, набридаючи іншим. 
Глядачі, які про неї зовсім нічого не знають, можуть 
почитати інформацію в рубриці «Про канал». Це 
своєрідна самопрезентація – основне, що потрібно 
знати про відеоблогерку: Многие меня знают как 
судью кулинарного шоу «Мастер Шеф Украина», 
а также кулинарного эксперта программы «Все 
буде добре». Возможно, не все знают, что я была 
владелицей собственного ресторана более 10 лет и 
закончила Институт пищевой промышленности. 
Вот уже более 25 лет я готовлю и могу смело 
назвать себя профессионалом кулинарного дела 
(Вкусно с Татьяной Литвиновой, 2022).

Починає відеоблогерка із вітання (Привет 
мои хорошие), яке показує її ставлення до гля-
дачів – щирість і доброзичливість. Наступний 
етап – це презентація теми, огляд того, про що 
йтиметься в новому відео: моя блинотерапия про-
должается / и на очереди блины с мясом // как 
сделать их вкусными / чтобы начинка оттуда 
не вываливалась / чтобы они были сочными / 
чтобы начинки было много / она была не жирной 
не приторной // в общем всё по порядку / и все 
ингредиенты как всегда будут прописаны здесь 
под видео // Оказіоналізм блинотерапия пере-
дає концептуальну думку авторки про користь 
здоров'я, яку можуть принести заняття з куліна-
рії. Наведений вище фрагмент тексту містить лек-
сичні маркери його включення до гіпертекстового 
простору відеоблога (продолжается, на очереди, 
как всегда), що відсилають до попередніх випус-

ків, а також показники зв'язку аудіотексту з автор-
ським коментарем до відеоролика, зафіксованим 
через письмовий текст, який зображено в лівій 
частині екрана (все ингредиенты как всегда будут 
прописаны здесь под видео). Зміст відео представ-
лено за допомогою риторичних питань, відповіді 
на які обов'язково будуть запропоновані під час 
приготування страви. Крім переліку інгредієнтів, 
відеоблогерка також пояснює, про що йтиметься у 
відео, дає додаткові посилання та дякує. Анонсу-
ється спосіб викладу (всё по порядку) та завдання, 
яке ставить перед собою автор: пояснити, як зро-
бити млинці смачними. 

Під час приготування млинців із м'ясом кулінар 
послідовно, крок за кроком, максимально деталі-
зовано, просто та лаконічно пояснює, що і в якій 
послідовності потрібно робити: блины с мясом 
делаются из отварного мяса / не из сырого // мясо 
я уже сварила / сварила в таком тугом густом 
бульоне / с морковочкой / с лучком // и вот эту 
морковку которая варилась вместе с мясом / 
я её не выбрасываю // лук выбрасываю / а мор-
ковку оставляю / она у меня идёт в фарш / и за 
счёт этого фарш получается сочным / таким 
маслянистым / густоватым / то есть она как 
бы загущает его // Ведуча використовує синоніми 
(тугом, густом), у т. ч. контекстуальні (сочным, 
маслянистым, густоватым), лексичні повтори (с 
мясом ... из мяса ... мясо ... с мясом; с морковочкой 
... морковку ... морковку), конструкції додавання 
(мясо я уже сварила), демінутиви (блинчики, 
с морковочкой, с лучком, ложечку, начиночка, 
солёненькая, светленькие, секретик, квадратики, 
досточка, крышечка). 

У авторки відеоблогу завжди гарний настрій, 
вона усміхнена й доброзичлива, нерідко дає 
корисні поради, пов'язані не тільки з приготуван-
ням страв. Відеоблогерка також ніколи не вима-
гає дотримуватися всіх своїх вказівок. Нерідко 
окремі важливі рекомендації щодо деяких кулі-
нарних процесів, так само як і перелік інгредієн-
тів, з'являються на екрані: чтобы овощей было 
много в рационе нужно добавлять их везде куда 
только возможно // дети же не едят овощи в 
отварном виде / тем более морковку / вот мы 
их сюда в фарш добавляем / и будет круто // 
нарезаем мясо / мясо я взяла свинину на этот 
раз / можно брать любое которое вам только 
нравится (смех) / которое вы едите / я взяла 
постную часть свинины для того чтобы блины 
не были слишком жирными (інформація на екрані: 
для начинки выбирайте постное мясо) // 

Практично завжди кулінар говорить від пер-
шої особи, уживаючи відповідні особові займен-
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ники та дієслівні форми: я уже сварила, я её не 
выбрасываю, добавляем, нарезаем и т. п. Це свід-
чить про те, що вона дуже сильно прагне поді-
литися всім своїм багатим кулінарним досвідом, 
дати якомога корисніші поради своїм глядачам. 
До того ж авторка використовує й форму наказо-
вого способу дієслова (або дієслова дійсного спо-
собу у формі наказового), начебто даючи можли-
вість проявити себе іншим: щоб вони не боялися 
діяти, щоб пробували, аналізували, що-небудь 
змінювали під час приготування страви: и уже по 
мере того как вы вымешиваете / смотрите на 
консистенцию / если хорошо соединяется между 
собой фарш / и плотно держит форму / значит 
останавливаетесь / чтобы фарш не был слиш-
ком сочным / мне ещё вот ложечку хочется доба-
вить // вот негустой бульон / не жалейте ни 
морковку / ни лук / ни лавровый лист / делайте 
вкусным его // 

Фінальна стадія – це презентація страви, під 
час приготування якої було дотримано всіх реко-
мендацій і пропорцій: вот они / самые сочные 
блины / где много начинки / и эта начинка держит 
форму / она не распадается / сейчас вам покажу / 
ароматная / пряная / сочная / вкусная // Також це 
подяка за перегляд, прощання зі слухачами, поба-

жання їм усього доброго, сподівання на зустріч із 
ними знову: готовьте вместе со мной / и будьте 
счастливы / спасибо что были со мной / пока-
пока / до новых видео / до новых встреч / блинная 
неделя продолжается // 

Висновки. Відеоблог є багатогранним і склад-
ним явищем: це приватний комунікативний Інтер-
нет-ресурс, що потребує постійного оновлення 
й обговорення (сайт, Youtube-канал), основними 
завданнями якого є передача інформації, самопре-
зентація, спонукання до певних дій.

Лінгвістичні засоби реалізації прагматичних 
настанов авторів відеоблогів збагачують мову 
й розвивають механізми Інтернет-комунікації. 
Відеоблоги – це відкритий масив інформації, що 
є «живим мовленням», де здійснюються різні 
тактики побудови мовлення, вербального та 
невербального впливу на слухачів. Перспективи 
вивчення відеоблогів полягають у дослідженні 
мовних засобів, які в них використовують, у 
зв'язку з аналізом структури та прагматики цього 
жанру. Доцільним видається нам вивчення відео-
блогів у різних аспектах: із погляду соціолінгвіс-
тики, когнітивістики, лінгвокультурології, ген-
дерної лінгвістики та інших напрямів сучасного 
мовознавства. 
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ПРИНЦИП ЭКОНОМИИ В НЕПОЛНЫХ И ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПРОЗАИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ 

АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

В статье описаны средства реализации принципа экономии средствами языка, как функциональной системы. 
В качестве синтаксических средств языка выбраны неполные и эллиптические предложения, которые в азербай-
джанских прозаических произведениях имеют сви особенности. Языковые средства принципа экономии рассмотрены 
применительно к прозаическим текстам в системно-функциональном аспекте. В основном исследуются лингвис-
тические и стилистические новации образного мышления, созданные по принципу экономии, в материалах из совре-
менной азербайджанской прозы. Рассмотрены функционально-стилистические возможности событий и образов, 
которые являются продуктом мышления писателя и характеризуются как факт речи. Результаты исследова-
ния показывают, что в современной азербайджанской прозе широко используются различные типы неполных и 
эллиптических предложений, типичные для разговорного языка. Эти формы и варианты, активно используемые в 
прозе, как живом ресурсе, реализуют и средства экономии языка. Эллипс – эффективный инструмент для соблюде-
ния принципа экономии языка. Кроме того, ту же функцию выполняют неполные предложения. Одним из основных 
результатов является компрессия содержания и сути художественного текста. В результате этого смысловая 
нагрузка текста практически понижается. Эллипсы выступают активной формой в речи и языке. Они также 
выполняют дополнительные функции, которые регулируют так называемые излишки и экономию. Эллипсис, явля-
ясь фрагментом предложения, определяется контекстом, смыслом и содержанием. Эллипс практически есть ана-
фора. В случае с эллипсом устанавливается или, точнее, передается эмплицитная информация. Импликации через 
экономию – это, прежде всего, невербальные (без слов) взаимодействия. Следует отметить, что область импли-
цитной передачи информации еще недостаточно изучена в азербайджанском языкознании.

Ключевые слова: принцип экономии в языке, традиция языкового развития, многоточие, неполное предложе-
ние, язык прозаических произведений.
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ПРИНЦИП ЕКОНОМІЇ У НЕПОВНИХ І ЕЛЛІПТИЧНИХ ПРОПОЗИЦІЯХ 
ПРОЗАЇЧНИХ ТЕКСТІВ АЗЕРБАЙДЖАНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ

У статті описано засоби реалізації принципу економії засобами мови як функціональної системи. Як синтаксичні 
засоби мови обрані неповні та еліптичні пропозиції, які в азербайджанських прозових творах мають свої особливості. 
Мовні засоби принципу економії розглянуті стосовно прозових текстів у системно-функціональному аспекті. В осно-
вному досліджуються лінгвістичні та стилістичні новації образного мислення, створені за принципом економії, у 
матеріалах із сучасної азербайджанської прози. Розглянуто функціонально-стилістичні можливості подій та обра-
зів, які є продуктом мислення письменника та характеризуються як факт мови. Результати дослідження показують, 
що в сучасній азербайджанській прозі широко використовуються різні типи неповних та еліптичних речень, типові 
для розмовної мови. Ці форми та варіанти, що активно використовуються в прозі, як живому ресурсі, реалізують 
і засоби економії мови. Еліпс – ефективний інструмент дотримання принципу економії мови. Крім того, ту ж саму 
функцію виконують неповні пропозиції. Одним з основних результатів є компресія змісту та суті художнього тексту. 
Внаслідок цього смислове навантаження тексту практично знижується. Еліпси виступають активною формою в 
мові та мові. Вони також виконують додаткові функції, які регулюють так звані надлишки та економію. Еліпсіс, 
будучи фрагментом речення, визначається контекстом, змістом та змістом. Еліпс практично є анафорою. Що сто-
сується еліпсом встановлюється чи, точніше, передається емпліцитна інформація. Імплікації через економію – це 
передусім невербальні (без слів) взаємодії. Слід зазначити, що область імпліцитної передачі ще недостатньо вивчена 
в азербайджанському мовознавстві.

Ключові слова: принцип економії у мові, традиція мовного розвитку, багатокрапка, неповна пропозиція, мова 
прозових творів.
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ECONOMY PRINCIPLE IN INCOMPLETE AND ELLIPTICAL SENTENCES 
OF PROSE TEXTS OF AZERBAIJANI WRITERS

The article describes the means of implementing the principle of economy by means of the language as a functional 
system. Incomplete and elliptical sentences are chosen as syntactic means of the language, which have their own 
peculiarities in Azerbaijani prose works. The linguistic means of the principle of economy are considered in relation to 
prose texts in the system-functional aspect. Mainly linguistic and stylistic innovations of figurative thinking, created on the 
principle of economy, in materials from modern Azerbaijani prose are studied. The functional and stylistic possibilities of 
events and images, which are the product of the writer's thinking and are characterized as a fact of speech, are considered. 
The results of the study show that various types of incomplete and elliptical sentences, typical of the spoken language, 
are widely used in modern Azerbaijani prose. These forms and variants, actively used in prose as a living resource, also 
implement the means of saving the language. The ellipse is an effective tool for respecting the principle of parsimony of 
language. In addition, incomplete sentences perform the same function. One of the main results is the compression of 
the content and essence of the literary text. As a result, the semantic load of the text is practically reduced. Ellipses are 
an active form in speech and language. They also perform additional functions that regulate the so-called surpluses and 
savings. Ellipsis, being a fragment of a sentence, is determined by context, meaning and content. The ellipse is practically 
an anaphora. In the case of an ellipse, implicit information is established or, more precisely, transmitted. Implications 
through economy are, first of all, non-verbal (without words) interactions. It should be noted that the field of implicit 
transmission of information has not yet been sufficiently studied in Azerbaijani linguistics.

Key words: principle of economy in language, tradition of language development, ellipsis, incomplete sentence, prose 
language.

Введение в проблему. Как известно, принцип 
экономии в языке проявляется в различном кон-
тексте, в том числе в неполных и эллиптических 
предложениях. В прозаических текстах это пред-
ставлено преимущественно явлением эллипсиса. 
Эллипс часто встречается в языке прозы, ее образов 
и героев. Ш. Балли впервые уточнил, что «эллип-
сис есть знак, понимаемый в речи, возникающий в 
связи с предшествующим контекстом и ситуацией» 
(Балли, 1955: 159-160). Подобные формы появля-
ются потому, что в конструкции нет необходимо-
сти повторять элементы. Почти каждая цепочка 
речевого элемента подчинена эллипсу. Грамматики 
обычно называют это «зевгмой».

То есть эллипсис, или эллипс, – это синтакси-
ческая фигура, основанная на опущении одной 
из частей предложения (чаще сообщения), легко 
реконструируемая по смыслу. С помощью этой 
стилистической фигуры достигается динамич-
ность и лаконичность речи. Место эллипса в 
человеческом мышлении известно. Эти формы 
созданы человеческой мыслью. 

Принцип экономии в языке заключается не 
только в понятии эллипсиса, но и с явлениями 
неполноты в эллипсе. В этих случаях за глав-
ное условие принимается редукция одного или 
нескольких компонентов языковых единиц.

В современной лингвистике эллипсис, непол-
ное предложение, импликация, компрессия, 

семантическое сжатие и др. являются средством 
сохранения языка. Они взаимосвязаны. Эллипсис 
реализует лингвистическую компрессию в син-
таксическом плане. Компрессия – это максималь-
ное количество информации, эллипсис есть сред-
ство реализации принципа сохранения в языке.

Конденсация текста и проблема экономии в 
языке. Известно, что в прозаических текстах описа-
ние событий и соответствующая информация сжи-
маются. Это связано с тем, что дискурсы, присущие 
этим текстам, находятся под влиянием различных 
экстралингвистических факторов. В результате дей-
ствия этих факторов в этой среде активизируются 
языковые средства, приводящие к экономии.

Суть в том, что принцип экономии заключа-
ется в рациональном выборе в общении и взаи-
модействии. Этот принцип заключается в пере-
даче максимального (оптимального) содержания 
и сути с использованием минимума (небольшого 
количества) языковых средств. В результате эко-
номии в языке появляется краткий текст, форми-
руется структурно-смысловая компрессия (сжа-
тие). Таким образом, принцип экономии в языке 
характеризуется оптимальным выбором языко-
вых средств, формальной краткостью и предель-
ной лаконичностью смысловой нагрузки текста.

Традиция «неполного типа» произношения 
также связана с экономией языковых средств. 
В фонетической структуре языка звуки и их соче-
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тания высвобождаются. На морфологическом 
уровне грамматические формы упрощаются, 
уплощаются, облегчаются. В речевом синтаксисе 
средства эллиптичности наблюдаются не только 
на уровне предложения, но и на уровне синтакси-
ческой целостности.

Для экономии в письменной речи использу-
ются различные виды терминов: компрессия, 
сжатие, редукция, конденсация, контаминация, 
структурно-семантическое упрощение текста, 
половинчатость смысла между минимальной и 
максимальной (оптимальной, благоприятной) 
структурными формами.

Возможности применения принципа эконо-
мии в азербайджанской прозе. Создание крат-
ких лаконичных структур в результате обобщения 
вытекает из принципа экономии языка: «суще-
ствуют разные формы выражения языковых еди-
ниц в языке и речи. Иными словами, эллипс есть 
явление, относящееся как к языку, так и к речи, 
и к их экономии» (Мамедов, 1981: 6). Указанное 
событие образует эллиптическое предложение. 
Эллиптические предложения различаются по 
своей коммуникативно-двухкомпонентной и ком-
муникативно-однокомпонентной структуре. Пер-
вый тип состоит из темы и ремы. Второй состоит 
только из ремы. В первый тип не входит глаголь-
ное сказуемое. Например: Çörək, bircə tikə çörək... 
(Хлеб, только кусочек хлеба…). В этом эллипти-
ческом предложении фраза «Мне нужен» опущена 
ради экономии, и такая экономия была сделана в 
речи Кадыра, главного героя романа «Воскрес-
ший человек» (Mir Cəlal, 2019: 109).

Во втором типе структуры главными являются 
предметно-логический смысл, грамматическая 
природа опущенного члена и ее применение.

Эллиптические предложения, возникающие в 
языке по принципу экономии, чаще наблюдаются 
в прозаических текстах и   пословицах, состоящих 
из паремиологических единиц. Эти предложения 
и паремиологические выражения обеспечивают 
простоту языка текста и выражают напряжение 
движения или возбуждение и волнение образа в 
форме повелительного предложения. Например: 
Oğlanın kürəyindən bir ağac (Дерево на спине 
мальчика; Дж.Мамедгулузаде); Maşının arxa 
tərəfində oturdu (сел на заднее сиденье машины; 
Анар); İdarəyə (В контору; Анар); Ata qamçı, ulağa 
biz (Отец хлыст, мы осел). Dost ürəyi dost ovcunda 
(Сердце друга в ладони друга). Пропуск слов 
vurmaq, sürmək, vurarlar, gərək olsun («ударить» 
и «гнать», «ударят», «пусть пригодится») обеспе-
чили здесь необходимую экспрессивно-эмоцио-
нальную сторону речи.

К.Ф. Скородко пишет в книге «Компрессия и 
текст», что «отсутствие глагола в таких предложе-
ниях не означает его «выбрасывания», «падения», 
«сокращения», возможно, это синтаксическая 
норма» (Мартине, 1963: 75).

Эллипсис – это эмоциональное синтаксическое 
событие, опускаются лишние элементы фразы. 
Формально-эллиптические конструкции оказы-
вают эмоциональное воздействие на реакцию при 
диалоге. Например:

A bəy, onlar vağzalın böyüyüdürlər (О, бек, они 
старшие на станции).

Ona baxma, işləri dizdən aşır. Nə baxırsan! Gəlib 
getməkdən… Не смотри на него, у него работы по 
горло. На что ты смотришь! От прихода и ухода… 
(Mir Cəlal, 2019: 201). Здесь результирующее 
предложение подвергается эллиптическому собы-
тию. Вместо трех точек опущен глагол bezmək 
(«устать»).

Экономия глагола (глагола сообщения) в 
эллиптических конструкциях, используемых в 
текстах прозаических произведений, могут соз-
дать условия для экономии. Рассмотрим примеры: 
Əlini cibinə! (Руку в карман!) (Mir Cəlal, 2019: 48). 
Глагол salmaq («засунь») опущен.

Принцип экономии стремится упростить 
структуру языка и расширить его значение и 
мысль. Существуют две основные традиции этого 
принципа. Во-первых, она обеспечивает общение 
в эмоциональном плане. Во-вторых, А. Мартине 
рассматривает экономию как принцип организа-
ции и эволюции языковой системы (Əlisa Nicat, 
2020: 532-533).

Факты языка показывают, что принцип сохра-
нения в процессе речи является синхронным про-
цессом в общении, одним из устойчивых явлений 
языка.

А. Мартине и М. Юсифов разъяснили прин-
цип сохранения в языке с точки зрения фонети-
ческих изменений (Əlisa Nicat, 2020; Fazil Güney, 
2017). А. Пауль назвал отдельную главу книги 
«Исторические принципы языка» «Средствами 
сохранения языка». Автор в своих исследованиях 
подчеркивал социокультурную обусловленность 
принципа экономии. Фразу «сила закона эконо-
мии» использовал А. Пешковский (Пешковский, 
1956; Budaqova, 1963).

Неполные и эллиптические предложения 
играют важную роль в отношениях между мыс-
лью, речью, языком и рассуждениями.

Эллиптическое предложение является типом 
неполного предложения. Употребляется наравне 
с полными предложениями. Он структурно неза-
вершен, то же время семантически завершен. 

Гасанова К. Принцип экономии в неполных и эллиптических предложениях прозаических текстов...
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Например, выражение Həmin teleqram bacımdan 
(эта телеграмма от моей сестры) структурно 
неполное, потому что глагол «пришла» отсут-
ствует или опущен. Но пробела в семантике нет, 
если сравнивать оба варианта, то смысл один и 
тот же. Однако вторая форма короткая из-за ситуа-
ции, когда вербальное сообщение не было обрабо-
тано, что привело к экономии. Или: atam rayonda, 
ana kənddə (папа в районе, мама в деревне). В этой 
версии глагол yaşamaq («жить») не используется.

Эллипс и завершение – это взаимосвязанные 
вопросы. Это центральный вопрос в лингвисти-
ческом описании эллипса. Термин завершение 
широко используется в логической грамматике, 
при раскрытии сущности определенного смысла 
и в выразительных формах языка. Меняется стиль 
завершения, меняется структура предложения, 
ритм интонации и функционально-стилистиче-
ское значение. В результате меняется тон пред-
ложения. Например: Təbrik, təbrik, dost! (поздрав-
ляю, поздравляю, друг!). Глагол edirəm (делаю 
(поздравление) в предложении завершается без 
развития. Эта ситуация привела к появлению 
перечисленных выше признаков.

Çinar da yerindədir, kəhriz də (и чинара на месте, 
и кяхриз) (Sabir Əhmədov, 1989: 201).

Bəli, məni axırıncı yedirdilər. Özü də yeməkxananın 
soyumuş zalında yox, mətbəxtdə, ahxanada (Да, 
они накормили меня последним. Не в холодном 
зале столовой, а на кухне, дома) (Sabir Əhmədov, 
1989: 108).

Buyur, oğul, dedi. Mənə görə qulluq! (Давай, 
сынок, сказал он. К твоим услугам!) (Sabir 
Əhmədov, 1989: 101). 

Неполные предложения также широко исполь-
зуются в тексте как ее единица. У неполного 
предложения также достаточно широки ресурсы 
экономии. Эти ресурсы проявляются как в контек-
стуальных, ситуативных, так и в неполных пред-
ложениях.

Предыдущая форма неполного предложения: 
Biz hamımız namusumuzu xilas etmək üçün son damla 
qanımızadək vuruşmağa hazırıq! – deyə başın yuxarı 
qaldıran gizir dilləndi. («Мы все готовы драться 
до последней капли крови, чтобы спасти нашу 
честь! – сказал сержант, подняв голову).

Следующая форма: Hazırıq!... (Мы готовы!)... 
(Fazil Güney, 2017: 88).

Пропущенный в текстовом (контекстуальном) 
неполном предложении член находится либо в 
предыдущем предложении, либо в одном из ком-
понентов существующего предложения, либо 
определяется одним из составляющих членов. 
Например:

Qoçəlinin göstərdiyi səmtə baxdıqdan sonra 
Toğrul soruşdu:

– Kənddən bura maşınla neçə dəqiqəlik yoldur?
– Ən çoxu on dəqiqə. 
Посмотрев в указанном Гочали направлении, 

Тогрул спросил:
– Сколько минут езды от поселка?
– не больше десяти минут (Fazil Güney, 

2017: 201).
В неполных предложениях, возникающих в 

связи с ситуацией, пропущенный член опреде-
ляется условиями, мимикой и жестами. «Невоз-
можно провести столь резкую грань между 
текстовыми и ситуативными незаконченными 
предложениями, так как художественное произ-
ведение описывает существующую ситуацию, 
и в результате текст и ситуация соединяются» 
(Kazımov, 2011: 642).

Примеры: Qoşqar əlini havada yellədi. Buraya…. 
(Кошкар помахал рукой в   воздухе. Сюда….) (Fazil 
Güney, 2017: 106); Axsaqqal kişi Qədirə him elədi: 
Yeyin…; Qədir çarığının ucu ilə girdə kişinin ayağına 
toxunub, him elədi: Qaraltı! (Старик сказал Кадиру: 
Ешь… Гадир коснулся ноги человека носком 
чарыха и сказал: Приправа!) (Mir Cəlal, 2019: 191).

Неполные соединительные предложения 
в прозе. Возникновение союзов в прозаических 
текстах как средства экономии можно объяснить 
в результате ряда обстоятельств: как внезапная, 
неожиданная, стремительная мысль; в качестве 
дополнительного суждения; как объяснение того, 
что было сказано ранее; уточнение условий дви-
жения или как качество объекта, человека; как 
структура, выражающая прямо противоположное 
ожидаемому; как двухплановая или многопла-
новая синтаксическая конструкция. Лаконичные 
идеи, которые они выражают, могут сделать логи-
ческий скачок вперед в прогрессии текста, и так 
далее. 

Например: Uşağın görkəmində utançaqlıq 
əlamətləri sezilirdi. Danışığında, hərəkətində də. 
(Во внешности ребенка проявлялись признаки 
застенчивости. В речи и в действии) (Fazil Güney, 
2017: 301); Nökərlər özlərini itirdilər. Ömürlərində 
belə dəhşətli səs eşitməmişdilər. O da Qıssa 
xanımdan… (Слуги растерялись. Они никогда в 
жизни не слышали такого ужасного звука. При-
чем от госпожи Кыссы…) (Mir Cəlal, 2019: 93).

При употреблении неполных предложений, 
образованных событием парцелляции, структура 
всего предложения делится на несколько частей 
в результате обработки ряда парцелляций, при-
соединяемых к базовому предложению, образуя 
самостоятельную интонационную фразу. Подъем 
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и падение интонации и ритма в присоединяемых к 
конструкции парцеллятах, сохраняя общий грам-
матический строй предложения, создает поэтиче-
ское настроение и строгость. Это обеспечивает 
эмоциональность и выразительность созданной 
вновь прозы. 

Например: Varlığını uzaqdan-uzağa duya 
bilərəm. Sahil kəndlərinin sakinləri dənizi görməsələr 
də, duyduqları kimi (Я чувствую его присутствие 
издалека. Хотя жители приморских селений не 
видят моря, как слышат) (Анар); Mən dünyanı heç 
vaxt o rəngdə görməmişəm, nə dağları, nə otları, nə 
ağacları (Я никогда не видел мир в таком цвете, ни 
гор, ни травы, ни деревьев) (А. Айлисли).

Главной особенностью этих предложений 
является опущение какого-либо члена из своего 
состава. Например, «опущение подлежащего или 
сказуемого не свидетельствует о неполноте мысли, 
иначе говоря, не формирует неполного представле-
ния. Предложение с опущенным подлежащим или 
сказуемым является неполным только из-за отсут-
ствия одного члена предложения, из-за структуры 
этого предложения, а общий текст очень легко 
заполняет этот пробел. Поэтому члены неполных 
предложений не следует рассматривать изолиро-
ванно. Их следует брать в связи с теми членами 
предложения, в которых они используется, или 
в других предложениях. Неполное предложение 
используется для того, чтобы подчеркнуть логи-
чески важный член предложения, чтобы сохра-
нить речь, сделать ее легкой, беглой, лаконичной, 
а также для предотвращения ненужного повторе-
ния. В таких предложениях ни упомянутое ранее, 
ни известное из ситуации слово не повторяется, 
вследствие чего речь становится более ясной, 
беглой и конкретной» (Казимов, 1987: 167).

По мнению другого автора, в результате при-
менения принципа экономии больше всего обра-
зуются неполные предложения, упрощается и уяс-
няется среда диалога (Гизатулин, 2001: 132). Эти 
идеи вытекают из стилистических и коммуника-
тивных возможностей неполного предложения. 

Понятно, что различные типы неполных пред-
ложений служат коммуникативными аспектами 
экономии. Например:

– Bəs, belə olan yerdə, sizcə fikirləşmək 
danışmaqdan yaxşıdır?...

– Sözsüz; 
– Так что, в такой ситуации, по-вашему, лучше 

думать, чем говорить?...
– Безусловно (Əlisa Nicat, 2020: 51); 
– Sağ ol, Mirzə Şəfi! Dünya durduqca…;
– Спасибо, Мирза Шафи! Пока мир стоит на 

месте… (Mir Cəlal, 2019: 38);

– Əlbəttə, hacı, zorla qalanda Qumrunu bəy 
aparar. Canavar qoyun aparan kimi. 

– Конечно, гаджи, когда насильно оставят, 
Гумру заберет жених. Как волк забирает овец 
(Əlisa Nicat, 2020: 49).

В общении один хочет что-то узнать, спраши-
вает, а другой использует неполные предложения 
в попытке сэкономить в речи. Например:

Üzü nimçəyə oxşayan Xərasp boynunu üzadıb 
dedi:

– Ən yüksək müdriklik nədir?
Qulaqla görmək, gözlə eştimək. 
Харасп, у которого лицо было похоже на 

тарелку, вытянул шею и сказал:
– Что такое высшая мудрость?
Увидеть ушами, услышать глазами. (А. Нид-

жат)
Şah hər cavabdan başını razılıqla yelləyir, bundan 

sonra kahinlər növbə ilə soruşur, Zərdüşt cavab 
verirdi:

Шах согласно кивал при каждом ответе, после 
чего жрецы по очереди спрашивали, и Зороастр 
отвечал:

– Ən yaxşı at hansıdır?
– Какая лошадь самая лучшая?
Çapanda toz qaldırmayan və iz qoymayan…
Не пылит и не оставляет следов на земле…
Qılıncın misilsizi neçə cür olur?
Сколько существует самых ценных видов 

мечей?
Üç cür.
Три вида.
Hansılardır?
Какие? (Mir Cəlal, 2019: 101).
Наблюдения показывают, что в неполных 

предложениях активность приципа экономии 
очень высока. В связи с сильной потребностью 
речи в таких предложениях сюда не включаются 
«лишние элементы». Модель и структура предло-
жения активизируются. Формируется формальная 
экономия. То есть информативность возрастает за 
счет количественного сокращения членов предло-
жения.

Черточки и прочие знаки препинания в непол-
ных предложениях ставятся по принципу экономии. 

Mən bu ağıcı sevəni görməmişdim – məhz çökəni. — 
Sizə kim lazımdır? — Yoldaş İsgəndərzadə. Я никогда 
не видел любителя этого дерева – именно того, 
которое рухнуло. – Кто тебе нужен? – Товарищ 
Искендерзаде (Əli İldırımoğlu, 2017: 108).

Смысловая экономия также связана с явлением 
плеоназма. Семантическая экономия наблюдается 
тогда, когда, в частности, структура неполного 
предложения (вся структура) расширяется, уве-

Гасанова К. Принцип экономии в неполных и эллиптических предложениях прозаических текстов...
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личивается, растут глубинные структурные эле-
менты. Вместе с тем семантическая избыточность 
проявляется также и как глубинный структурный 
элемент. Таким образом, смысловая экономия 
представляется, как элемент мысли, имплицит-
ным (скрытым) (Мартине, 1963: 103).

Речевой вывод – это опущение элемента верх-
него строения речи в речевом процессе:

1. опущено подлежащее: Əsdi (подул) (опу-
щено подлежащее: payız küləyi (осенний ветер) 
Payız küləyi əsdi (Подул осенний ветер).

2. опущено сказуемое: Kimlər çıxış edəcəklər? 
(Кто будет выступать?) – Tələbələr (Студенты) 
(опущено сказуемое: çıxış edəcəklər (выступать 
будут).

Синтаксические средства, как одно из языко-
вых средств экономии, создают актуализацию 
в тексте. Эту задачу выполняют конструкции 
соединения синтаксических средств. Например: 
Cavab əvəzinə, mənim gözlərim doldu… O qız Pəriyə 
oxşayırdı… «Pəri xanım və Alı xan» dastanındakı 
Pəriyə (Вместо ответа мои глаза наполнились… 
Эта девушка была похожа на фею… Фея в эпосе 
«Пари ханум и Али хан» (Эльчин Гусейнбейли); 

-Ay rəhmətliyin nəvəsi, bu bədbəxtin heç kəsi 
yoxdu. Nə əri, nədə ki, uşağı. О внук упокоенного 
на небесах, у этой несчастной нет никого. Ни 
мужа, ни ребенка. (Ю.Алиоглу). 

Экономия как современный феномен 
языка. В результате прагматического подхода к 
принципу экономии изучаются позиции (интен-
сивность) речи субъекта и адресата, в социо-
лингвистике – влияние социальных факторов на 
рациональное речевое поведение; в когнитивной 
лингвистике экономия в языке связана с теорией 
фреймов. В лингвистических исследованиях 
понятие «экономия» сочетается с понятиями 
«тенденция» (традиция), «принцип», «закон». Ряд 
языковедов (И.А. Бодуэн де Куртенэ, Е.Д. Поли-
ванова, Г.Г. Инфантовой, Б.А. Серебренникова и 
др.) говорили о тенденциях (традициях) и умоза-
ключениях как о средстве языка и общем законе 
языкового развития. П. Пасси и А. Мартин в своих 
исследованиях показали, что экономия в языке 
практически составляет «принцип экономии». По 
этому принципу подавляющая часть информации 
передается без затрат определенных средств» 
(Ахманова, 2007: 381).

Термин «лингвистическая экономия» отно-
сится к экономии, связанной с языком. Здесь 
основной причиной (фактором) являются языко-
вые изменения, обусловленные в процессе речи 

ее сжатостью (Поливанов, 1968). По Гизатулину, 
под экономией понимается связь между семанти-
кой высказывания и речевой ситуацией, в рамках 
которой употребляются термины «речевая» или 
«ситуативная экономия» (Mir Cəlal, 2019).

Информация представляет собой абстракцию, 
позволяющую синтезировать продукт сознания 
при описании познавательных и коммуникатив-
ных процессов. Информация является индика-
тором эффективности. В связи с этим экономия 
является важным свойством информации. Каж-
дый хочет выразить свои мысли, экономя слова, 
предложения и тексты.

Эти качества следует учитывать при анализе 
текста с применением приципа экономии. Такие 
тексты можно считать текстами эссе. В этих тек-
стах высокий уровень экономии. Особые постро-
ения, эффективное структурирование, обобщение 
высокого уровня находят свое отражение в ком-
понентах текста – вступлении, постановке про-
блемы, в основной же части – в развитии сюжета, 
комментариях и т.д.

Экономия, в том числе и смысловая, — явле-
ние направленное. Его направления также можно 
увидеть в следующих вариантах предложения:

Ana, çay! (Мама, чай!)
Ana, mənə çay! (Мама, мне чай!)
Ana, mənə bir stəkan çay! (Мама, мне чашку чая!)
Ana, mənə bir stəkan çay ver // gətir! (Мама, мне 

чашку чая // принеси!)
В языке такая система оценивается, с одной 

стороны, в рамках традиции, а с другой стороны, 
в рамках определения развития языка. Человеку 
лень использовать больше слов, у него нет на это 
желания. По мнению Е.Д. Поливанова, это «кол-
лективный психологический фактор, здесь не 
затрачивается энергия на создание сбережений» 
(Əlisa Nicat, 2020: 75-89).

Выводы. Наши наблюдения над формальной 
структурой прозаических текстов показывают, 
что впредь необходимо изучить многие направле-
ния в этой области:

– семантическая проработка таких текстов 
(упрощение мысли, зона приведения в легкое 
состояние; средства выражения смысловой ком-
прессии);

– анализ формальной структуры текста (опи-
сание средств сжатия текста на разных уровнях 
языка с помощью языковых средств);

– композиционный анализ (определение сжа-
того состава, редукция некоторых элементов 
состава и т.д.).
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ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА 
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

У статті висвітлено особливості упровадження в освітню практику закладів дошкільної освіти одного із 
напрямів педагогіки – педагогіки партнерства. Доведено, що досвід системи освіти європейських країн щодо 
взаємодії учасників освітнього процесу з реалізації педагогіки партнерства потребує ґрунтовного перегляду та 
осмислення. Акцентовано на тому, що задля якісного впровадження даного механізму в дошкільну освіту України 
виникає потреба в аналізі передового світового досвіду, зокрема таких країн як Фінляндія та Республіка Польща, 
освітні системи яких визнані на світовому рівні. Крім того, не менш значимими є механізми підготовки фахів-
ців, які працюють у галузі дошкільної освіти та активно впроваджують дану технологію. Зроблено. акцент на 
тому, що у закладах дошкільної освіти впровадження прийомів педагогічного партнерства набуває актуальнос-
ті через постійну взаємодію вихователів та батьків, що зумовлено необхідністю задоволення потреб дитини. 

Визначено особливості процесу професійної підготовки педагогічних кадрів в Фінляндії та Республіці Поль-
ща, які працюватимуть у галузі дошкільної освіти. Виокремлено відмінності та ознаки подібності механізму 
підготовки майбутніх педагогів до реалізації ідей педагогіки партнерства у професійній діяльності. Зазначено, 
що дошкільна система освіти Фінляндії є базовою у процесі формування навичок навчальної діяльності, тому 
до підготовки фахівців, які працюють в даній галузі в країні ставляться дуже відповідально. Підготовка від-
бувається кількарівненно, спрямована не лише на набуття теоретичних знань, а й на формування навичок прак-
тичної діяльності. За рахунок того, що переважаючим видом діяльності дітей в закладах дошкільної освіти є 
ігрова діяльність, акцент зроблено саме на неї. Окремим аспектом у підготовці фахівців є формування навичок 
партнерської взаємодії через відкритість та активне спілкування з усіма учасниками освітнього процесу.

Польська система підготовки працівників дошкільної освіти є двоетапною, при чому вже після першого рів-
ня, педагог має повноцінне право працювати у закладах дошкільної освіти, але закінчення другого освітнього 
етапу є обов’язковим. При підготовці фахівців акцент ставиться на процесах інтеграції, при чому, відбувається 
інтеграція сім’ї в заклад дошкільної освіти, та закладу дошкільної освіти в сім’ю. Такий механізм і становить 
основу партнерської взаємодії, адже і батьки і вихователі діють в інтересах дитини, та забезпечують сумісне 
формування у дитини системи цінностей та пріоритетів.

Ключові слова: дошкільна освіта, партнерська взаємодія, дошкільна освіта Фінляндії, дошкільна освіта 
Республіки Польща, підготовка фахівців.
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FORMATION OF COMPETENCE OF PEDAGOGICAL PARTNERSHIP OF FUTURE 
SPECIALISTS OF PRESCHOOL EDUCATION: FOREIGN EXPERIENCE

The article highlights the features of the introduction into educational practice of preschool education institutions 
in one of the areas of pedagogy - pedagogy of partnership. It is proved that the experience of the education system of 
European countries in the interaction of participants in the educational process to implement the pedagogy of partnership 
needs a thorough review and understanding. It is emphasized that for the quality implementation of this mechanism in 
preschool education in Ukraine there is a need to analyze the best international experience, in particular countries such as 
Finland and the Republic of Poland, whose educational systems are recognized worldwide. In addition, the mechanisms 
of training specialists working in the field of preschool education and actively implementing this technology are equally 
important. Done. emphasis on the fact that in preschool education the introduction of methods of pedagogical partnership 
becomes relevant through the constant interaction of educators and parents, due to the need to meet the needs of the child.

The peculiarities of the process of professional training of pedagogical staff in Finland and the Republic of Poland 
who will work in the field of preschool education are determined. Differences and signs of similarity of the mechanism of 
preparation of future teachers for realization of ideas of pedagogy of partnership in professional activity are allocated. It is 
noted that the preschool education system in Finland is basic in the process of developing learning skills, so the training of 
professionals working in this field in the country is very responsible. Training takes place on several levels, aimed not only 
at acquiring theoretical knowledge, but also at developing practical skills. Due to the fact that the predominant activity of 
children in preschool education is play, the emphasis is on it. A separate aspect in the training of specialists is the formation 
of skills of partnership through openness and active communication with all participants in the educational process.

The Polish system of training preschool workers is two-stage, and after the first level, the teacher has the full right to 
work in preschool institutions, but the completion of the second stage of education is mandatory. In training, the emphasis 
is on integration processes, with the integration of the family into the preschool and the preschool into the family. Such a 
mechanism is the basis of partnership, because both parents and educators act in the interests of the child, and ensure the 
joint formation of the child's system of values and priorities.

Key words: preschool education, partnership, preschool education in Finland, preschool education in Poland, 
training.

Постановка проблеми. Документи головних 
міжнародних організацій (ЮНЕСКО, ОЕСР, 
Рада Європи, Європейська комісія та ін.) регла-
ментують потенціал педагогічних кадрів як 
основу забезпечення високої якості та конкурен-
тоспроможності освіти на світовому ринку праці 
та педагогічних кадрів. XXI століття стало век-
тором соціальних змін. Інтеграція національної 
системи освіти в європейський та світовий освіт-
ній простір зажадала дослідження та впрова-
дження нових підходів, щоб гарантувати якісно 
новий рівень підготовки вчителів на основі збе-
реження національної спадщини та найкращих 
зразків світового досвіду. «Про вищу освіту» 
(2014), «Нова українська школа: концептуальні 
засади реформування середньої освіти» (2016), 

Проект Закону України «Про освіту» (2017) 
(Авшенюк, 2017: 83).

2018 рік запам’ятається всім освітянам запус-
ком реформи «Нової української школи». Концеп-
туальні засади Нової української школи пропону-
ють педагогам активно долучатись до освоєння 
освітніх новацій, пізнання компетентнісної пара-
дигми освіти та педагогіки партнерства. Концеп-
ція передбачає формування якісно нового рівня 
взаємодії між педагогами, здобувачами освіти, 
батьками, громадськими організаціями. Такий 
підхід у системі взаємодії зумовлює цілісний під-
хід до процесу навчання та виховання дитини з 
чітким розподілом обов’язків між усіма учасни-
ками освітнього процесу, що ґрунтується на меха-
нізмі партнерської взаємодії (НУШ).
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Впровадження педагогіки партнерства в Кон-
цепції НУШ відводиться провідне місце та вима-
гає ретельного дослідження даного питання, але 
не менш значимим є дошкільне навчання та вихо-
вання дітей. За умови, що дошкільна освіта ґрун-
тується на педагогіці партнерства, можна вести 
мову про подальшу ефективність застосування 
даної політики у закладі загальної освіти.

Оскільки однією з передумов забезпечення 
якісної дошкільної освіти є підготовка сучасних, 
кваліфікованих та креативних педагогів, україн-
ські університети розробляють нові підходи до 
навчання, вивчають Європу та вдосконалюють 
національні практики.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У рамках представленого дослідження важливим 
є досвід країн, чиї системи освіти вважаються 
найкращими у світі, зокрема Фінляндії, Польщі 
та Канади. Їх досвід впровадження педагогіки 
партнерства є цінним джерелом для поглибле-
ного аналізу. Проте особливий інтерес пред-
ставляє європейський досвід взаємодії учасни-
ків навчально-виховного процесу при реалізації 
педагогіки партнерства, яка сьогодні потребує 
глибокого перегляду, та найпоширеніших форм 
співпраці.

Проблему розвитку освітніх систем країн, 
що входять до складу ЄС досліджувало чимало 
науковців, серед яких: Гнізділова О. (Гнізділова, 
2019: 5) Головіна О. (Головіна, 2020:1), Лох-
вицька Л. (Лохвицька, 2017: 13), Котун К. (Котун, 
2014: 60) аналізували досвід трансформації сис-
теми освіти Фінляндії; Добрянський І., Кова-
ленко О., Бучковська О., Лугіна О., Павленко В., 
Перепелюк І. (Попелюк, 2017: 152), Кристоп-
чук Т. (Кристопчук, 2013: 127), Котунк К. (Котун, 
2014: 60), досліджували освітні реформи та впро-
вадження педагогіки партнерства в Польщі.

Крім того, що науковці досліджували проблему 
використання педагогіки партнерства в інших 
країнах, зарубіжний досвід підготовки педаго-
гічних працівників досліджували Авшенюк Н., 
Дяченко Л., Котун К., Марусинець М., Огієнко О., 
Сулима О., Постиграч Н. (Заруб. досв.). Стад-
нік Н., Матушевська О., Волинець Ю. (Стаднік, 
2020: 34) та інші. 

Мета статті: аналіз особливостей, змісту та 
форм партнерства між суб’єктами освітнього про-
цесу у Фінляндії, Польщі задля визначення меха-
нізмів формування компетентності педагогічного 
партнерства під час підготовки фахівців галузі 
дошкільної освіти.

Виклад основного матеріалу. Педагогіка 
партнерства – це один із ключових компонен-

тів дошкільної освіти. Партнерство вихователя 
і батьків є одним із основних принципів якісної 
реформи дошкільної освіти. І це не дивно, адже 
лише через розуміння, співпрацю та підтримку 
кожного учасника навчального процесу можна 
досягти позитивного результату. Педагогіка 
партнерської взаємодії досить актуальна. Вона 
базується на простих, але надзвичайно важли-
вих принципах: взаємоповазі до всіх учасників 
навчально-виховного процесу; доброзичливих 
взаєминах між батьками та вихователями; взаємо-
довірливих відносинах та ефективній співпраці; 
взаєморозуміння та ефективна комунікація для 
досягнення спільної мети; горизонтальній моделі 
співпраці (ґрунтується на рівності всіх учасни-
ків навчально-виховного процесу); соціальному 
партнерстві, що ґрунтується на добровільному 
виконанні кожного з учасників освітнього про-
цесу своїх обов’язків (Педагогіка партнерства). 

Впровадження технології педагогічного парт-
нерства в закладах дошкільної освіти можливе 
лише за умови вивчення передового досвіду 
інших країн, що дозволить не лише визначити 
основні складові педагогічного партнерства, а й 
сприятиме формуванню відповідної компетенції у 
майбутніх фахівців дошкільної освіти. 

Як відомо, фінська освіта вважається однією 
з найефективніших у світі. Основними принци-
пами цієї освітньої системи є довіра, рівність і 
свобода. Фіни впевнені в тому, що лише за умови 
отримання дитиною якісної дошкільної освіти 
дитина може досягнути високих показників під 
час навчання у закладі загальної освіти. 

Дошкільна освіта Фінляндії є платною. Батьки 
самі обирають дошкільний заклад освіти в який 
вони віддають дитину – муніципальний або при-
ватний заклад дошкільної освіти або, можливо, у 
дитячий садочок сімейного типу (рис. 1). Розмір 
батьківської плати визначається на основі кількох 
показників: доходів родини, кількості годин впро-
довж яких дитина перебуває в закладі дошкільної 
освіти, яка кількість дітей відвідує даний садочок.

Вихователями в закладах дошкільної освіти 
можуть працювати лише педагоги, які мають від-
повідну вищу освіту. Фінський експерт з освіти 
Пасі Сальберг вважає, що дитячий садок – це не 
підготовка дітей до школи. Тому необхідно зро-
бити дітей щасливими і відповідальними. Голо-
вні ролі, які випадають на долю вихователя фін-
ського дитячого садочка – помічник, друг, ігровий 
напарник Ніякої авторитарності з боку педагога 
не допускається, тільки співдружність і рівність. 
Вихователі мають повну самостійність у пла-
нуванні своєї роботи та свободу вибору методів 
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навчання та навчання, які вони вважають най-
більш ефективними (Лохвицька, 2017: 13).

Основна стратегія фінських дитячих сад-
ків – гра, в якій немає уроків читання, письма 
та рахунки, де діти сидять. Діти вчаться всього, 
граючи, малюючи чи співаючи. Метою фінської 
дошкільної освіти є покращення здоров’я та бла-
гополуччя кожної дитини. Це також включає роз-
виток соціальних навичок: навчання, дружба та 
повага до інших. Важливо, щоб радість навчання 
не зникала, а мова та спілкування збагачувалися 
(Головіна, 2020: 3).

В фінській системі освіти особливе місце від-
водиться задоволенню потреб саме дітей дошкіль-
ного віку. За рахунок того, що на даному етапі 
розвитку пріоритетними напрямами діяльності 
закладів дошкільної освіти є збереження та при-
множення здоров’я дитини, її загальний розвиток, 
то при взаємодії із дітьми, що мають спеціальні 
потреби, акцент не робиться на унікальності осо-
бистості дитини, а проходить її соціалізації та 
активне залучення до загального виховного про-
цесу. Якщо дитина потребує будь-яких додаткових 
умов або прояву більшої уваги з боку педагога, 
вона їх обов’язково отримає, але виключеною із 
гри, в жодному разі, дитина не буде (Лохвицька, 
2017: 13)

Система партнерської взаємодії в закладах 
дошкільної освіти Фінляндії визначається в двох 
напрямах: взаємодія з батьками і взаємодія з 
муніципалітетами. Муніципалітети мають право 
аналізувати навчальні програми, вносити до них 
правки, але не можуть виключати головних аспек-
тів. Пріоритетні напрями навчальної програми 
визначаються залежно від місцевості, в якій роз-
ташовується заклад дошкільної освіти із ураху-
ванням регіональних традиційних виявів та пріо-
ритетів (Котун, 2014: 60).

Взаємодія з батьками ґрунтується на тому, що 
батьки самі обирають заклад дошкільної освіти, 
який відвідує їх дитина, але здійснюючи даний 
вибір батьки розуміють, що їх вибір матиме певну 
ціну. Залучаючи батьків до визначення пріорите-
тів освітніх програм, які будуть реалізовуватись 
в конкретному закладі дошкільної освіти, педа-
гогічний колектив бере на себе зобов’язання у 
реалізації визначеної програми. Зворотний зв'язок 
з батьками встановлюється через активне спіл-
кування під час аналізу результатів діяльності 
дитини. Важливим моментом є те, що батькам 
повідомляються лише досягнення дитини, в той 
час як будь-які проблеми пов’язані із дитячим 
розвитком розв’язуються вихователями місцево 
та в індивідуальному порядку, що зумовлено 

особистісно-орієнтованим навчанням у закладах 
дошкільної освіти (Гнізділова, 2019: 5). 

Підготовка педагогічних працівників як закла-
дів дошкільної так і загальної освіти в Фінлян-
дії здійснюється у вищих навчальних закладах. 
Здобувачі освіти, під час навчання, проходять 
як теоретичні так і практичні курси, а однією із 
найбільш значимих форм роботи є практика, під 
час якої, у майбутнього педагога формуються 
первинні уявлення про власну практично-педаго-
гічну діяльність та розвиваються навички педа-
гогічної майстерності. Освітня діяльність май-
бутнього педагога спрямована на формування 
знань та вмінь, які педагог повинен активно вико-
ристовувати під час адаптації загальної освіт-
ньої програми до того місця, і з урахуванням 
тих специфічних умов, в якому працює педагог. 
Окрема увага у підготовці педагогів відводиться 
формуванню та вдосконаленню комунікативних 
навичок, що дозволяє досягнути високого рівня 
взаєморозуміння між батьками та педагогами та 
дозволить цілісно та якісно використовувати при-
йоми педагогіки партнерства в практичній діяль-
ності (Котун, 2014: 60).

Узагальнюючи особливості дошкільної 
освіти Фінляндії, можемо вести мову про те, що 
вона цілісно спрямована на задоволення потреб 
дитини, ґрунтується на грі та застосуванні технік 
і прийомів які сприяють покращенню здоров’я 
дитини. Підготовка фахівців, які працюють в 
галузі дошкільної освіти здійснюється в закла-
дах вищої освіти, де акцент зроблено на форму-
ванні навичок здоров’я збереження дитини, її 
загальному розвитку, вихованню у майбутнього 
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3 вихователі)

Рис. 1. Типи дошкільних освітніх закладів 
Фінляндії (інтерпретація автора)

Апрєлєва І., Колосова С. Формування компетентності педагогічного партнерства майбутніх фахівців...
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Педагогiка

педагога шанобливого ставлення до дитини та 
бажання стати дитині другом, а не застосовувати 
жодного з методів, який, навіть віддалено, визна-
чає авторитарність педагога. Паралельно із цим, 
формуються навички активної взаємодії з бать-
ками через вдосконалення комунікаційних якос-
тей студентів, що суттєво спрощує педагогічну 
взаємодію з батьками та забезпечує формування 
педагогічного партнерства, як під час вибору 
батьками закладу дошкільної освіти, так і під час 
відвідування його дитиною. 

Як відомо, Польща характеризується єди-
ною європейською системою дошкільної освіти. 
Батьки вирішують, віддавати дитину в садок чи 
ні, і якщо так, то скільки годин на день. Проте 
останній рік дитячого садка є обов’язковою умо-
вою для вступу до початкової школи. Більшість 
дитячих садків у Польщі є муніципальними, 
проте є і приватні заклади дошкільної освіти та 
заклади сімейного типу (рис. 2.). Держава приді-
ляє велику увагу дошкільній освіті, тому її якість 
також дуже висока в муніципальних дитсадках. 
Державні дитячі садки призначені для дітей-сиріт 
або дітей з обмеженими можливостями або з 
вадами розвитку. Існують також приватні дитячі 
садки, для яких характерна більша кількість вихо-
вателів, менше дітей у групах, ніж у державних 
садках. Вартість цих послуг досить висока, тому 
віддавати дітей у приватний садок можуть лише 
заможні поляки (Попелюк, 2017: 152).

Дошкільна освіта Польщі є дворівневою: пер-
ший рівень – до 3х років діти можуть відвідувати 
дитячі клуби або гуртки, другий – 3-5 років дитячі 
садки (przedszkole). Навчання у садку, останній рік 
перед початком шкільного життя, є обов’язками 
для всіх дітей як для корінних поляків так і для 
дітей-іноземців, які відвідують школу в Польщі. 
Після освітньої реформи 2014/2015, діти ідуть до 
школи у віці 6 років.

Польща характеризується своєрідною систе-
мою стандартів яка діє на рівні дошкільної освіти. 
Одним із показників якісної дошкільної освіти є 

активна взаємодія між батьками та педагогами 
дошкільного закладу освіти. Інтеграція закладу 
дошкільної освіти з рідною домівкою дитини є 
обов’язковою передумовою її якісного дошкіль-
ного виховання, що простежується в контексті 
турботи про дитину (Кристопчук, 2013: 127).

Щоб визначити місце батьків у навчальних 
закладах, тобто в дитячих садках, польське Сус-
пільне Товариство Освіти у 1990-х роках склало 
«Карту батьківських прав та обов’язків». Цей 
документ чітко встановлює права та обов’язки 
батьків. Ними є: право бути визнаними першими, 
хто піклується про своїх дітей; право на необме-
жений доступ своїх дітей до офіційної системи 
освіти з урахуванням їхніх потреб, здібностей та 
досягнень; право вимагати від офіційної системи 
освіти, щоб їхні діти здобули певні духовні та 
культурні знання; зобов'язані як партнери брати 
активну участь у навчанні своїх дітей; зобов'язані 
надавати освітнім закладам всю необхідну інфор-
мацію для досягнення спільної освітньої мети 
(тобто батьки та навчальний заклад); зобов'язані 
приймати обґрунтовані свідомі рішення щодо 
освітнього прогресу своїх дітей (Попелюк, 
2017: 152).

Ідея партнерства в дошкільній освіті полягає 
в тому, що вихователь і батьки є рівноправними 
партнерами, а отже, мають однакові права та 
обов’язки щодо дитини. Це виражається в тому, 
що, наприклад, батьки беруть участь у житті дитя-
чого садка, виступають від їх імені та допомага-
ють формувати освітній процес. Вихователі, у 
свою чергу, систематично збагачують педагогічні 
знання батьків, інформують їх про успіхи дитини 
та допомагають у виховній діяльності вдома. Ідея 
партнерства виявляється також у навчальному 
діалозі та міжособистісному спілкуванні (інтер-
персональне комунікування) між вихователями та 
батьками.

На думку Макше А. у дошкільній освіті реалі-
зувати принцип педагогічного партнерства можна 
лише із дотриманням п’яти базових принципів: 

 

Заклади дошкільної 
освіти Польщі
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Рис. 2. Типи дошкільних освітніх закладів Польщі (інтерпретація автора)
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взаємної довіри між батьками та педагогами; вза-
ємного визнання прав та компетентностей; інте-
грованій діяльності батьків та педагогів; взаємній 
лояльності; за рахунок активного і відкритого 
обміну інформацією.

Система дошкільної освіти Польщі активно 
дотримується визначених принципів, що і дозво-
ляє вести мову про активну партнерську взаємо-
дію батьків та педагогів (Marzec, 2018: 172). 

Аналіз основоположних принципів, які вдо-
сконалюють дошкільну освіту за участі батьків, 
дозволяє зробити висновок, що при реалізації кон-
цепції партнерства важливо пам’ятати, що спільні 
цілі та дії ґрунтуються на взаємній довірі, лояль-
ності, повазі та визнанні прав партнера. Крім того, 
необхідність досягнення спільної мети вимагає не 
лише єдності та консенсусу освітніх партнерів 
у всіх освітніх процесах, а й освітнього діалогу, 
що дозволяє надавати та обмінюватися інформа-
цією про дитину. Діалог має відбуватися в атмос-
фері свободи, терпимості та поваги до партнера і, 
перш за все, він має випливати з потреби говорити 
про те, що відбувається з дитиною, її потреби, її 
бажання, труднощі, з якими вона стикається, з різ-
ними ситуаціями повсякденного життя і тим, як 
дитина їх долає. 

Вирішальним для реалізації ідеї партнерства є 
встановлення міжособистісних стосунків (інтер-
персональних реляцій) між партнерами дошкіль-
ної освіти.

Міжособистісні стосунки впливають на резуль-
тати навчальної діяльності. Важливу роль у цьому 
процесі відіграють такі міжособистісні стосунки, 
як: вихователь – дитина та батьки – дитина. Ці 
зв’язки є міжпоколінними (тобто міжпоколін-
ними). Вихователь і батьки передають дитині 
знання про ближню і віддалену реальність, вони 
вносять у світ цінності, діляться ними з собою, 
приймають їх «іншість» (Попелюк, 2017: 152).

Якісне впровадження технології партнерської 
взаємодії можливе лише за умови належної під-
готовки фахівців освітньої галузі. 

Закон «Про вищу освіту» Польщі передбачає 
двоступеневу систему підготовки в університе-
тах, яка також включає підготовку педагогів: 1й 
ступінь – підготовка, яка триває 3-4 роки, резуль-
татом даної підготовки є диплом відповідної про-
фесійної кваліфікації. Даний диплом дає дозвіл 
на роботу за здобутим профілем, але залишає за 
здобувачем освіти і право продовжити навчання. 
Другий ступінь навчання здійснюється у закла-
дах вищої освіти, є продовженням і підвищенням 
рівня першого, закінчується присвоєнням ступеня 
магістра (Котун, 2014: 60).

Підготовка вчителів здійснюється за кон-
кретними предметними галузями для різних 
типів навчальних закладів: 1 рівень - вихователь 
дошкільних закладів, початкових класів - вчи-
тель повинен закінчити перший або другий клас, 
який триває 3 або 5 років, та отримати профе-
сійну кваліфікацію бакалавра або магістра; Рівень 
2 – вчитель середньої школи: вчитель повинен 
мати ступінь бакалавра або магістра; на рівні 
професора університету набувається професій-
ний ступінь магістра. Психолого-педагогічна 
підготовка розвивається за напрямами: матема-
тика, фізика, біологія, хімія, географія, історія, 
філологія (польська, англійська, німецька, росій-
ська, східнослов'янська), соціологія, філософія, 
музична педагогіка, художня педагогіка, технічна 
педагогіка, фізичне виховання. Психолого-педаго-
гічна підготовка є обов'язковою у вищих навчаль-
них закладах (Котун, 2014: 60).

Зміст педагогічної підготовки студентів відоб-
ражено в планах і навчальних програмах, підруч-
никах та інших джерелах. Навчальна програма з 
напряму «Педагогіка» складається з трьох пред-
метних груп: перша група - це загальноосвітні 
предмети, обов’язкові для всіх предметних галу-
зей, які складають вчителя як особистість. Ці 
предмети обслуговують загальноосвітню освіту 
на академічному рівні (філософія, соціологія, 
економіка, політика, методологія дослідження), 
викладання іноземних мов, фізичне виховання. 
Друга група – предмети психолого-педагогічного 
циклу, які забезпечують не лише загальноосвітню 
освіту, метою якої є самовиховання інтелекту-
ально дисциплінованої особистості з певним рів-
нем знань, а й підготовку студентів до майбутньої 
педагогічної діяльності, врахування специфіки 
шкільних та позашкільних закладів; третю групу 
складають спеціальні предмети, обрані майбутнім 
учителем (Кристопчук, 2013:127).

Підготовка вчителів початкової школи поєдну-
ється з підготовкою вихователів для дошкільних 
закладів (їх ще називають педагогами). Поді-
бна традиція існує в багатьох європейських кра-
їнах. Це двопрофільне навчання має позитивні 
моменти, оскільки воно готує завдання кращої 
підготовки дітей старшого віку до школи. Тому 
безперервність між дошкільною та початковою 
школою найкраще може бути гарантована вчите-
лем, підготовленим у цих предметних областях. 

Випускник коледжу із зазначеною освітою 
може швидше знайти роботу в школі чи дошкіль-
ному закладі. Слід зазначити, що майже в усіх регі-
онах Польщі існує значна проблема працевлашту-
вання вчителів. Усі діти, які вступають до першого 
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класу, повинні закінчити однорічну освіту в 0 класі 
(zerowka), яку можна організувати в школі чи дитя-
чому садку. У цих класах також працюють викла-
дачі зазначеної вище кваліфікації (Котун, 2014: 60).

При підготовці майбутніх педагогів, заклади 
вищої освіти одним із обов’язкових напрямів 
визначають формування навичок партнерської вза-
ємодії педагога з учасниками навчально-виховного 
процесу, саме тому визначений напрям підготовки 
носить практичний характер та відноситься до роз-
ділу наук, які є загальним для всіх педагогів. Фор-
мування навичок партнерської взаємодії реалізову-
ється на спеціальному практичному курсі, під час 
якого студенти практикуються у вмінні спілкува-
тись та встановлювати доброзичливі, взаємодовір-
ливі стосунки, вчаться врахуванню думки інших, 
відповідно до концептуальних основ визначених 
педагогікою партнерства (Кристопчук, 2013:127). 

Аналізуючи особливості впровадження педа-
гогіки партнерства в дошкільних освітніх закла-
дах Польщі, та механізм підготовки педагогів, 
можемо сказати, що підготовка до такого типу вза-
ємодії відбувається на всіх рівнях та ґрунтується 
на формуванні комунікативних навичок здобувача 
освіти, вмінні будувати взаємодовірливі стосунки 
та бути відкритим у спілкуванні. 

Порівнюючи механізм підготовки майбутніх 
педагогів, які працюватимуть у галузі дошкіль-
ної освіти, можемо відмітити ознаки подібності 
та відмінності в системі підготовки Фінляндії та 
Польщі (Таблиця 1).

Обидві системи підготовки фахівців, які пра-
цюють в галузі дошкільної освіти ґрунтуються на 
кількарівневому механізмі підготовки, спрямова-
ної на формування практичних навичок активної 
взаємодії з учасниками навчально-виховного про-
цесу, через принципи відкритості, доброчесності, 
взаємодовіри.

Фінська система підготовки педагогів дошкіль-
ного профілю цілісно орієнтована на формування 

навичок активної ігрової діяльності, яка закладена 
в основі системи дошкільної освіти, в той час як 
польська система підготовки фахівців, ставить 
акцент на інтеграційних процесах та чіткій вза-
ємодії закладів дошкільної освіти із сім’єю через 
партнерську взаємодію. 

Висновки. В умовах освітніх змін в Україні 
нами визначено доцільність та можливість враху-
вання ідей фінського досвіду професійної підго-
товки вчителів початкових класів у педагогічній 
підготовці України. Відкритість фінських закла-
дів дошкільної освіти до активної взаємодії з 
батьками, та спільнотами, довірливі стосунки між 
батьками, вихователями та дітьми, варіабельність 
навчальних програм дозволяють цілісно реалізу-
вати ідею педагогічного партнерства через актину 
і відкриту взаємодію всіх учасників навчально-
виховного процесу. Пріоритетними і спільним для 
батьків та вихователів є ідеї дитино центризму, 
забезпечення її загального розвитку та збере-
ження та примноження здоров’я. 

Цінний досвід Польщі викликає особли-
вий інтерес для нашої країни, адже ця країна є 
однією з найближчих до нас за географією, куль-
турою, багатовіковими історичними зв’язками та 
слов’янською ментальністю. Завдяки співпраці 
між нашими країнами в галузі освітньої науки 
та практики. Досвід Польщі доступний, активно 
вивчається і вже сьогодні представлений важли-
вими науковими досягненнями. Педагогіка парт-
нерства, яка визначена пріоритетним напрямом в 
дошкільній освіті Польщі, реалізовується за раху-
нок формування практичних навичок активної 
взаємодії з батьками, під час навчання майбутніх 
педагогів впродовж всього процесу навчання за 
двоступеневою системою вищої освіти. Почи-
наючи практичну діяльність, працівник галузі 
дошкільної освіти цілісно відкритий до активної 
взаємодії із батьками, громадськістю, але цілісно 
спрямований на задоволення потреб дитини. 

Таблиця 1
Особливості підготовки фахівців дошкільної освіти в аспекті педагогічного партнерства 

Фінляндія Польща

С
пі

ль
не

1. Ґрунтується на принципах відкритості, доброчесності, взаємодовірливих відносинах із батьками, 
вільному обміні інформацією із визнанням фахової майстерності та компетентності педагогів;
2. Підготовка є кількарівневою, спрямована не лише на набуття теоретичних знань, чимало часу 
присвячується формуванню практичного досвіду взаємодії з дітьми дошкільного віку;
3. Професія педагога вважається престижною та є високооплачуваною

В
ід

мі
нн

е Підготовка фахівців ґрунтується на формуванні навичок 
ігрової діяльності та цілісного дитиноцентризма, що 
дозволяє педагогу в аспекті педагогічного партнерства, 
разом із батьками розширювати світогляд дитини через гру, 
покращенні її загального стану здоров’я

Передбачає формування навичок інтеграції 
навчально-виховної діяльності в сім’ю 
через практичну діяльність впродовж 
навчання в дворівневій системі вищої 
освіти

(інтерпретація автора)
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ПРОБЛЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ 
СУБ’ЄКТІВ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ВИЩОЇ ШКОЛИ

У статті розглянуто здоров’язбережувальні технології як освітянський феномен, як частину педагогічної 
науки, що вивчає і розробляє зміст і методи навчання здоровому способу життя. Здоров’язбереження у системі 
вищої освіти має гарантувати збереження здоров’я всіх суб’єктів освітнього процесу. Здоров’язбережувальна 
технологія має забезпечувати мотивацію збереження здоров’я та організовувати в цьому напрямі освітній про-
цес закладів вищої освіти.

Мета статті ‒ проаналізувати проблему забезпечення здоров’язбереження суб’єктів освітнього середови-
ща вищої школи.

Здоров’язбережувальне освітнє середовище сприяє впровадженню здоров’язбережувального навчання як 
процесу взаємодії суб’єктів освітнього процесу, результатом якого є засвоєння знань, умінь, навичок, способів 
творчої діяльності, системи цінностей і збереження здоров’я учасників освітнього процесу.

Методологія дослідження: базується на загальних принципах філософії, базових сучасних положеннях педа-
гогічної науки, психології і відображає взаємозв’язок методологічних підходів до вивчення процесу забезпечення 
використання здоров’язбережувальних технологій в закладах вищої освіти України. 

Висновки. 1. Першість в актуалізації проблеми здоров’язбереження здобувачів вищої освіти педагогічних 
спеціальностей належить закладам вищої освіти. 2. Забезпечення реалізації компетентнісного підходу в про-
фесійній освіті в галузі використання здоров’язбережувальних технологій сприятиме досягненню її основної 
мети – підготовці кваліфікованого вчителя. 3. Забезпечення використання здоров’язбережувальних технологій 
має спиратися на вікові особливості пізнавальної діяльності молоді, на варіативність методів і форм навчан-
ня. 4. Здоров’язбережувальна освітня технологія, що організована освітнім закладом значно покращить меди-
ко-психолого-педагогічну профілактику і корекцію негативних психофізіологічних, психологічних і особистісних 
станів здобувачів вищої освіти педагогічних спеціальностей. 

Ключові слова: бакалаврат, здоров’язбережувальні технології, здоров’язбережувальні освітні технології, 
заклади вищої освіти, здобувачі вищої освіти, майбутні вчителі.
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THE PROBLEM OF PROVIDING HEALTH CARE OF SUBJECTS 
OF THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF HIGHER EDUCATION

The article considers health technologies as an educational phenomenon, as a part of pedagogical science that studies 
and develops the content and methods of teaching a healthy lifestyle. Health in the higher education system should 
guarantee the health of all subjects of the educational process. Health-preserving technology should provide motivation 
for maintaining good health and organize the educational process of higher education institutions in this direction.

The purpose of the article is to analyze the problem of ensuring the health of the subjects of the educational environment 
of higher education.

A healthy educational environment promotes the introduction of healthy learning as a process of interaction between 
the subjects of the educational process, the result of which is the acquisition of knowledge, skills, creative activities, 
values and health of participants in the educational process.

Research methodology: based on the general principles of philosophy, basic modern principles of pedagogical 
science, psychology and reflects the relationship of methodological approaches to studying the process of ensuring the 
use of health technologies in higher education institutions of Ukraine.

Conclusions. 1. The priority in actualizing the problem of health preservation of applicants for higher education in 
pedagogical specialties belongs to higher education institutions. 2. Ensuring the implementation of a competency-based 
approach in vocational education in the field of health technologies will contribute to the achievement of its main goal – 
the training of qualified teachers. 3. Ensuring the use of health technologies should be based on the age characteristics 
of the cognitive activity of young people, on the variability of methods and forms of education. 4. Health-preserving 
educational technology organized by the educational institution will significantly improve the medical-psychological-
pedagogical prevention and correction of negative psychophysiological, psychological and personal states of higher 
education teachers.

Key words: bachelor’s degree, health-preserving technologies, health-preserving educational technologies, institutions 
of higher education, applicants for higher education, future teachers.

Постановка проблеми. В професійній під-
готовці майбутніх вчителів до використання 
здоров’язбережувальних технологій існують два 
важливих аспекти здоров’язбереження з ура-
хуванням спеціальності: 1) врахування вікових 
та психофізіологічних особливостей здобувачів 
загальної середньої освіти; 2) володіння теоре-
тичними та практичними навичками щодо вико-
ристання здоров’язбережувальних технологій у 
професійної діяльності вчителів у вітчизняних 
закладах освіти.

В нашому дослідженні важливо розглянути 
здоров’язбережувальні технології як освітянський 
феномен та сучасних підходів до визначення 
поняття «здоров’язбережувальні технології», як 
частину педагогічної науки, що вивчає і розробляє 
зміст і методи навчання здоровому способу життя. 
Вирішення питань здоров’язбереження у системі 
вищої освіти має гарантувати збереження здоров’я 
всіх суб’єктів освітнього процесу. Забезпечення 
ефективності і результативності освітнього про-
цесу у вищій школі разом із збереженням здоров’я 
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здобувачів вищої освіти та викладачів вишів є 
важливою проблемою сьогодення.

Аналіз досліджень. У статті проаналізовано 
наукові доробки вітчизняних науковців щодо різ-
них аспектів здоров’язбережувальної діяльності в 
умовах освітнього середовища українських вишів.

Вітчизняними вченими, що досліджували 
здоров’язбереження в умовах освітніх закладів є: 
Т. Андрющенко (2012), Ю. Бойко (2014), С. Гри-
щенко (2022), О. Ковальова (2022), О. Прокоф’єва 
(2022), Л. Сливка (2022), А. Цапко (2022) та інші. 
Серед зарубіжних науковців, що вивчали деякі 
аспекти збереження здоров’я – Д. Сомов (2007), 
О. Підгірна (2005). 

Виділення не вирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Невирішеними частинами загаль-
ної проблеми є методичне забезпечення процесу 
здоров’язбереження здобувачів вищої.

Мета статті ‒ проаналізувати проблему забез-
печення здоров’язбереження суб’єктів освітнього 
середовища вищої школи.

Виклад основного матеріалу. Сьогодні існує 
негативна тенденція до погіршення фізичного 
і психічного здоров’я української молоді. Це, 
насамперед, пов’язане з екологічними, економіч-
ними, соціальними проблемами в суспільстві. 
Погіршення здоров’я молоді обумовлене на рівні 
вищої школи певними чинниками, а саме: емо-
ційний дискомфортом, спричиненим труднощами 
освітнього процесу, перевантаженням програм-
ним матеріалом, складнощами стосунків у сис-
темі викладачі – здобувачі освіти, недостатньою 
руховою активністю, відсутністю сформованої 
мотивації на здоровий спосіб життя та культури 
здоров’я у сучасної молоді, браком організації здо-
рового дозвілля, раціонального харчування, слаб-
ким упровадженням системи здоров’язбереження 
в закладах вищої освіти.

Спираючись на дослідження вітчизня-
них вчених, маємо погодитися з тверджен-
ням, що основними критеріями, відповідно до 
яких педагогічна технологія може вважатися 
здоров’язбережувальною, є: забезпечення моти-
вації збереження здоров’я; побудова освітнього 
процесу відповідно до вікових закономірностей 
психофізіологічного розвитку здобувачів освіти. 

Для нашого дослідження важливо також спи-
ратися на інструментарій освітнього процесу 
поняття «здоров’язбережувальні технології», 
який об’єднує педагогічні технології навчання. 
Вітчизняні науковці доводять, що педагогічні тех-
нології навчання мають спиратися на наступні 
чинники: на соціальну модель здоров’я; індивіду-
алізацію освітнього процесу; диференціацію здо-

бувачів вищої освіти згідно до психофізіологічних 
особливостей, особистісних потреб та інтересів; 
інноваційні методи і форми в освітньому процесі, 
сприятливі до збереження здоров’я кожної моло-
дої людини; створення емоційно та гігієнічно 
сприятливого середовища; на формування у здо-
бувачів вищої освіти самоохоронної поведінки та 
навичок, які сприяють збереженню здоров’я як в 
освітньому середовищі, так і поза нього.

Розглянемо деякі важливі поняття для нашого 
дослідження, на які спираємося в своїх наукових 
розвідках. Вітчизняна дослідниця О. Підгірна 
розглядає поняття «здоров’язбережувальний про-
стір» як «багаторівневу освітню систему і соці-
ально організоване виховне середовище, в якому 
пріоритетами є: здоровий спосіб життя, культура 
здоров’я, прогнозування здоров’язбережувальної 
діяльності» (Підгірна, 2005 : 31). Погоджую-
чись з цим твердженням маємо зауважити, що 
здоров’язбережувальне освітнє середовище 
сприяє впровадженню здоров’язбережувального 
навчання як процесу взаємодії суб’єктів освіт-
нього процесу, результатом якого є засвоєння 
знань, умінь, навичок, системи цінностей і збере-
ження здоров’я учасників освітнього процесу. 

В наших наукових розвідках також викорис-
товуємо тезу зарубіжного дослідника Д. Сомова, 
який зазначає, що «здоров’язбережувальна діяль-
ність у освітньому закладі ґрунтується на сис-
темному підході, що передбачає участь у ній усіх 
суб’єктів освітнього процесу» (Сомов, 2007 : 42).

Маємо констатувати, що однозначне визна-
чення поняття «здоров’язбережувальна тех-
нологія» в вітчизняній педагогічній літературі 
відсутнє. Проте в останні роки в наукових пра-
цях вітчизняних вчених, що досліджують дану 
проблему виокремилося декілька напрямів, де 
здоров’язбережувальна технологія розглядається: 
як освітня технологія, показник якої спрямований 
на здоров’язбереження; як технології навчання 
здоров’ю, які об’єднують формування культури 
здоров’я, здорового способу життя, валеологічну 
і гігієнічну освіту; як сукупність оздоровчо-фіз-
культурних заходів в період навчання у вищій 
школі; як формування сприятливого освітнього 
середовища; як профілактичні заходи з протидії 
шкідливим звичкам. 

На нашу думку необхідно пам’ятати, що 
поняття «здоров’язбережувальна освітня тех-
нологія» визначається як система різних ціле-
спрямованих дій на цілісний освітній процес 
у закладах вищої освіти. Особливо важлива ця 
система для освітніх закладів, які займаються 
професійною підготовкою майбутніх вчителів. 



171ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

Здоров’язбережувальна освітня технологія, що 
організована освітнім закладом значно покра-
щить медико-психолого-педагогічну профілак-
тику і корекцію негативних психофізіологічних, 
психологічних і особистісних станів здобувачів 
вищої освіти педагогічних спеціальностей. 

Наше дослідження проводилося в умовах дис-
танційного навчання. Технологіями дистанційного 
навчання є комплекс освітніх технологій, вклю-
чаючи психолого-педагогічні та інформаційно-
комунікаційні, що надають можливість реалізу-
вати процес дистанційного навчання в освітніх 
закладах. До освітніх технологій в дистанційному 
навчання нами віднесено й здоров’язбережувальні 
технології в закладах вищої освіти. До переваг 
дистанційного навчання у закладах вищої освіти 
віднесено гнучкий графік навчання, можливість 
поєднання роботи і навчання, можливість опану-
вання додаткових компетенцій, курсів, хобі та під-
вищення мотивації до самонавчання. Недоліками 
дистанційного навчання у період пандемії є: тех-
нічні проблеми, неможливість доступу до Інтернет, 
складність засвоєння матеріалу самостійно, низь-
кий рівень володіння викладачами та здобувачами 
вищої освіти інформаційними технологіями (Поло-
ження про дистанційне навчання, 2013).

Нами виокремлено потребу у проведенні анке-
тування щодо встановлення рівня обізнаності та 
використання здоров’язбережувальних технологій 
в освітньому процесі закладів вищої освіти, здо-
бувачі яких здобувають педагогічні спеціальності. 
За результатами проведеного нами анкетування 
(34 здобувачі вищої освіти, бакалаврат, Національ-
ний університет «Чернігівський колегіум» імені 
Т.Г. Шевченка м. Чернігова) встановлено, що рівень 
обізнаності щодо здоров’язбережувальних тех-
нологій у 67 % здобувачів 1–2 курсів бакалаврату 
вище середнього, у здобувачів 3–4 курсів високий 
(93 %). Встановлено, що для досягнення високого 
рівня обізнаності щодо здоров’язбережувальних 
технологій в освітньому середовищі закладу 
вищої освіти здобувачам 1–2 курсів бакалаврату 
необхідно більше приділяти уваги процесу фізич-
ного вдосконалення та використовувати Інтернет 
ресурси для більшої обізнаності з профілактики 
шкідливих звичок (47 %): «за можливості від-
давати перевагу пішим походам до освітнього 
закладу і додому, а не на міському транспорті; 
заняття у спортивних секціях, гуртках; частіше 
ходити на прогулянки на свіжому повітрі та рідше 
віддавати перевагу комп’ютерним іграм» (Згідно 
нашого дослідження).

Проте, нашим дослідженням доведено, що не 
потрібно перенавантажувати молодь, що навча-

ється у закладах вищої освіти фізичними впра-
вами, це може спровокувати певні функціональні 
порушення з боку центральної нервової системи. 
Важливими вважаємо лекторії та наукові гуртки, 
що пропагують здоровий спосіб життя та форму-
вання здорового способу життя.

Вітчизняна дослідниця Л. Сливка заува-
жує, що існують здоров’язбережувальні тради-
ції й в освітній системі Польщі, які сягають ще  
в ХІХ століття «прогресивні освітньо-виховні 
гасла були предметом постійних зацікавлень тих, 
хто дбав про розвиток і виховання дітей та молоді, 
а кожне освітнє нововведення завжди, у тій чи 
іншій мірі, супроводжувалося певними доціль-
ними змінами щодо здоров’язбереження учнів, 
оскільки здоров’я зростаючої особистості завжди 
мало у Польщі своїх «апостолів» і захисників...» 
(Сливка, 2022 : 230).

Вважаємо за потрібне розглянути деякі важ-
ливі аспекти проаналізовані українськими 
педагогами щодо забезпечення використання 
здоров’язбережувальних технологій в освіт-
ньому середовищі вищої школи. Маємо наго-
лосити, що з забезпеченням використання 
здоров’язбережувальних технологій в закладах 
вищої освіти України тісно пов’язане поняття 
«компетентнісний підхід». Погоджуємося з твер-
дженням вітчизняних науковців Т. Андрющенко та 
Ю. Бойко, які під цим поняттям розуміють «спря-
мованість освітнього процесу на формування та 
розвиток ключових (загальних та фахових) і пред-
метних компетентностей особистості. Результатом 
такого процесу буде формування загальної ком-
петентності людини, що є сукупністю ключових 
компетентностей, інтегрованою характеристикою 
особистості. Така характеристика має сформува-
тися в процесі навчання і містити знання, уміння, 
ставлення, досвід діяльності й поведінкові моделі 
особистості» (Андрющенко, 2012; Бойко, 2014).

Саме тому вважаємо, що впровадження 
у практику роботи закладів вищої освіти 
здоров’язбережувальних технологій у поєднанні з 
компетентнісним підходом є важливою складовою 
здоров’язбережувального середовища і передба-
чають взаємозв’язок та взаємодію всіх факторів 
освітнього процесу, спрямованих на збереження і 
зміцнення здоров’я здобувачів вищої освіти. Осо-
бливу увагу при цьому необхідно звернути на здо-
бувачів бакалаврату (Оржеховська, 1999).

Наше дослідження доводить, що в основі 
здоров’язбереження у вищій школі маємо спиратися 
на процес формування здорового способу життя 
здобувачів загальної середньої освіти. Погоджує-
мося з твердженням вітчизняних вчених О. Ковальо-
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вої, А. Цапко, О. Прокоф’євої, С. Грищенко, що «в 
умовах закладів загальної середньої освіти існують 
такі шляхи підвищення рухової активності учнів: 
забезпечення функціонування рухового режиму 
дітей; здійснення моніторингу стану рухової підго-
товленості дітей; створення умов для формування у 
дітей навичок самоорганізації та самоконтролю, які 
сприятимуть активізації рухової діяльності; контр-
оль процесу формування ефективної рухової пове-
дінки здобувачів освіти закладів загальної середньої 
освіти» (Ковальова та ін., 2022 : 173).

Забезпечення використання 
здоров’язбережувальних технологій на нашу 
думку має спиратися на: вікові особливості піз-
навальної діяльності молоді; «навчанні на опти-
мальному рівні трудності (складнощі); варіатив-
ності методів і форм навчання; оптимальному 
поєднанні рухових і статичних навантажень; 
навчанні в малих групах; використанні наочності 
і поєднанні різних форм наданні інформації; ство-
ренні емоційно сприятливої атмосфери»; форму-
ванні позитивної мотивації до навчання («педаго-
гіка успіху»); на культивуванні у здобувачів вищої 
освіти знань з напрямів формування здорового 
способу життя (Єфімова, 2010 : 57–60).

В нашому дослідження спираємося на Указ 
Президента України «Про Національну страте-
гію з оздоровчої рухової активності в Україні на 
період до 2025 року «Рухова активність – здо-
ровий спосіб життя – здорова нація» » (2016), 
який характеризує потреби в руховій активності 
молоді, що вчиться та надає характеристики здо-
рової нації й здоровому способу життя (Про Наці-
ональну стратегію :2016).

Забезпечення реалізації компетентнісного під-
ходу в професійній освіті в галузі використання 
здоров’язбережувальних технологій сприятиме 

досягненню її «основної мети – підготовці ква-
ліфікованого фахівця відповідного рівня і про-
філю, який є конкурентоздатним на ринку праці, 
вільно володіє своєю професією й орієнтується в 
суміжних галузях діяльності, здатний до ефектив-
ної роботи за фахом на рівні світових стандартів, 
готовий до професійного зростання, соціальної і 
професійної мобільності» (Матлаш та ін., 2017).

Репрезентовані розвідки є важливими для нас, 
насамперед, своїм фактичним матеріалом, який 
дає можливість зрозуміти процеси забезпечення 
використання здоров’язбережувальних техноло-
гій в закладах вищої освіти для формування здо-
рового способу життя здобувачів вищої освіти 
рівня бакалаврату педагогічних спеціальностей. 

Висновки. 1. Першість в актуалізації проблеми 
здоров’язбереження здобувачів вищої освіти 
педагогічних спеціальностей належить закладам 
вищої освіти. 2. Забезпечення реалізації компе-
тентнісного підходу в професійній освіті в галузі 
використання здоров’язбережувальних техноло-
гій сприятиме досягненню її основної мети – під-
готовці кваліфікованого вчителя. 3. Забезпечення 
використання здоров’язбережувальних техноло-
гій має спиратися на вікові особливості пізнаваль-
ної діяльності молоді, на варіативність методів і 
форм навчання. 4. Здоров’язбережувальна освітня 
технологія, що організована освітнім закладом 
значно покращить медико-психолого-педагогічну 
профілактику і корекцію негативних психофізі-
ологічних, психологічних і особистісних станів 
здобувачів вищої освіти педагогічних спеціаль-
ностей. 

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямі більш глибокого вивчення зазна-
чених проблем здоров’язбереження у закладах 
вищої педагогічної освіти.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ЗВУКОВОЇ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ 
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ

Стаття присвячена дослідженню проблеми удосконалення звукової культури мовлення дітей дошкільного віку 
засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Здійснено аналіз науково-педагогічної літератури, що висвіт-
лює різноаспектні проблеми звукової культури мовлення дітей дошкільного віку; висвітлено вплив інформаційно-
комунікаційних технологій на удосконалення звукової культури мовлення дітей дошкільного віку. Зауважено, що 
виховання звукової культури мовлення – один із важливих напрямів мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку. 
Показниками звукової культури мовлення є фонетична та орфоепічна правильність мовлення, чітка дикція, інто-
наційна виразність. Феномен «звукова культура мовлення» розуміємо як правильну й чітку вимову всіх звуків рідної 
мови відповідно до фонетичних та орфоепічних норм, правильна дикція, темп, тембр та сила голосу, мовне дихан-
ня, інтонаційна виразність мовлення, розвинений фонематичний слух. Вивчення звукової системи мови (фонетики) 
здійснюється на артикуляційному (фізіологічному), акустичному (фізичному) та функціональному (лінгвістичному) 
напрямах. У роботі з дітьми вихователю слід розвивати їх артикуляційний апарат, ознайомлювати з його будо-
вою, розвивати мовне дихання, фонематичний слух, працювати над інтонаційною виразністю мовлення. Схарак-
теризовано типові недоліки формування правильної звукової культури мовлення дітей дошкільного віку. Окреслено 
доцільність використання на заняттях з дітьми онлайн платформ для удосконалення звукової культури мовлення, 
створення презентацій. Наведено приклади доступних на онлайн платформі LearningApps.org. вправ, які сприяють 
вдосконаленню звукової культури мовлення. Відмічено переваги використання цифрових сервісів у роботі з дітьми. 
Зазначено, що використання цифрових онлайн ресурсів у роботі з дітьми на удосконалення правильної звуковимови, 
підвищує їх пізнавальну активність, сприяє вдосконаленню таких психічних процесів як пам’ять, мислення, уява, 
увага, мовлення, формує вольові відчуття, бажання досягти більшого.

Ключові слова: звукова культура, культура мови, артикуляційні вправи, дидактичні вправи, діти дошкільного 
віку, інформаційно-цифрові технології, онлайн платформи для навчання. 
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IMPROVING OF CHILDREN'S SPEECH CULTURE OF PRESCHOOL AGE 
BY MEANS OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES

The article is devoted to the research of the problem of improving the sound culture of speech of preschool children 
by means of information and communication technologies. The analysis of the scientific and pedagogical literature which 
covers various aspects of sound culture of speech in children of preschool age is carried out; the influence of information 
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and communication technologies on the improvement of sound culture of speech of preschool children is highlighted. It 
is noted that the education of sound culture of speech - one of the important areas of speech development in preschool 
children. Indicators of sound culture of speech are phonetic and orthoepic correctness of speech, clear diction, intonational 
expressiveness. We understand the phenomenon of "sound culture of speech" as the correct and clear pronunciation of 
all sounds of the native language in accordance with phonetic and orthoepic norms, correct diction, tempo, timbre and 
strength of voice, speech breathing, intonational expressiveness of speech, developed phonemic hearing. It is noted that 
the study of the sound system of language (phonetics) is carried out in the articulatory (physiological), acoustic (physical) 
and functional (linguistic) areas. While working with children, the educator should develop the articulatory apparatus of 
children, get acquainted with the structure of the speech apparatus, develop speech breathing, phonemic hearing, work 
on the intonational expressiveness of speech. The typical shortcomings of the formation of the correct sound culture of 
speech of preschool children are characterized. The expediency of using online platforms for improving the sound culture 
of speech, creating presentations in classes with children is outlined.Examples are available on the online platform 
LearningApps.org. exercises that help improve the sound culture of speech. The advantages of using digital services 
in working with children are noted. It is indicated that the usage of digital online resources in working with children to 
improve correct pronunciation, increases their cognitive activity, improves mental processes such as memory, thinking, 
imagination, attention, speech, forms strong-willed feelings, desire to achieve more.

Key words: sound culture, language culture, articulation exercises, didactic exercises, preschool children, information 
and digital technologies, online learning platforms.

Постановка проблеми. У сучасних реаліях 
модернізації системи дошкільної освіти України 
існує нагальна проблема забезпечення якості та 
ефективності освітньо-виховного процесу, пошук 
ефективних шляхів педагогічного впливу на осо-
бистість дитини. Повноцінний та всебічний розви-
ток дитини дошкільного віку неможливий без фор-
мування мовленнєвої компетентності, виховання 
мовної культури, вивчення її фонетичної будови, 
володіння артикуляційним, дихальним, голосовим 
апаратом. Культура мови – це не лише правильне 
вживання слів у реченні, висловлюванні відпо-
відно до мовних норм і правил, а й дотримання 
норм звуковимови (фонетики), наголосу, точність, 
ясність, чистота, багатство і доречність мовлення, 
дотримання правил мовленнєвого етикету.

Виховання звукової культури мовлення – один 
із важливих напрямів мовленнєвого розвитку 
дитини дошкільного віку. Показниками звукової 
культури мовлення є фонетична та орфоепічна 
правильність мовлення, чітка дикція, інтонаційна 
виразність. 

Мовлення дитини не є вродженим, воно форму-
ється у ранньому дошкільному віці, в період актив-
ного пізнання нею довколишньої дійсності. Пра-
вильна звуковимова є свідченням повноцінного 
розвитку дитини, її інтелекту. Завдання педагогів, 
батьків полягає у тому, щоб допомогти дитині опа-
нувати звуковою культурою мовлення, оскільки 
чисте, виразне, правильне мовлення дитини сприяє 
успішній соціалізації, вираженню власних думок, 
почуттів, формуванню емоційної сфери. 

На сьогодні спостерігається не зовсім втішна 
ситуація. З кожним роком зростає кількість дітей, 
які мають порушення звуковимови. Дослідження 
учених (В. Литвиненко, І. Марченко, Ю. Рібцун, 
О. Трифонова, М. Шеремет та ін.), свідчать про те, 
що близько 50 % дітей дошкільного віку не оволо-

дівають на достатньому рівні звукoвою культурою 
мовлення, мають відхилення у мовленнєвому роз-
витку, що негативно впливає на процес подальшого 
шкільного навчання, призводить до дисграфії та 
дислексії. Зважаючи на це, основним завданням 
мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку є 
формування культури мовлення, що включає чітку 
артикуляцію звуків рідної мови, фонетичну та орфо-
епічну правильність мовлення, мовленнєве дихання, 
силу голосу, темп мовлення, фонематичний слух.

Аналіз досліджень. Проблемі формування 
звукової культури мовлення дітей присвячені 
наукові дослідження О. Аматьєвої, А. Богуш, 
В. Боровової, С. Дубовик, М. Савченко, Є. Собо-
тович, О. Трифонової, М. Чередніченко, М. Шере-
мет та ін. Ученими визначено вікові періоди та 
етапи становлення звукової культури мовлення 
у дітей; схарактеризовано методи, прийоми та 
засоби виховання звукової культури мовлення 
дітей раннього та дошкільного віку. Проте не зва-
жаючи на численні дослідження науковців, про-
блема удосконалення звукової культури мовлення 
дітей дошкільного віку засобами інформаційно-
комунікаційних технологій є недостатньо розкри-
тою, що й визначає її актуальність.

Мета статті є висвітлення впливу інформа-
ційно-комунікаційних технологій на удоскона-
лення звукової культури мовлення дітей дошкіль-
ного віку.

Виклад основного матеріалу. Формування 
правильної звуковимови – один із важливих 
напрямів мовленнєвого розвитку дитини. Звук є 
невід’ємною частиною мовлення дитини. Діти від 
народження реагують на різноманітні звуки, які 
чують в довколишньому середовищі. Ми живемо 
у світі наповненому різноманітними звуками. За 
допомогою звуків дитина вчиться спілкуватися, 
передає свої враження, емоції, почуття.
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Звуки мовлення – це матеріальні знаки, що 
виражають основну комунікативну функцію мови 
в артикуляційно-акустичному та функціональ-
ному аспектах. Одиницею фонетики є звук, оди-
ницею фонології – фонема. Фонеми реалізуються 
у звуках мовлення.

Учені (А. Богуш, Н. Гавриш), звуки мовлення 
визначають як вимовно-слухові елементи, що 
відокремлюються у слові в процесі його послі-
довного членування як мінімальні одиниці (далі 
неподільні) і займають мінімальний відрізок часу 
(Богуш, Гавриш, 2007: 265). Артикуляція зву-
ків – це сукупність рухів і правильне положення 
мовних органів, необхідних для утворення звука 
мови. Вивчення звукової системи мови (фоне-
тики) здійснюється в таких напрямах: 

– артикуляційному (фізіологічному) – звуки 
вивчаються як наслідок певних рухів мовних 
органів. Вони створюються коливаннями повітря 
та роботою органів артикуляційного апарату;

– акустичному (фізичному) – звуки вивчаються 
з погляду їх звучання і залежать від коливання 
голосових зв’язок. Акустичними ознаками звука 
є висота, інтенсивність, довгота;

– функціональному (лінгвістичному) – 
вивчення ролі звукової сторони мови в процесі 
комунікації з погляду творення та розрізнення 
слів (Богуш, 2005: 590).

На думку В. Борової звукова культура мов-
лення – це правильна артикуляція та вимова зву-
ків, слів і фраз рідної мови; володіння мовним 
диханням, фонематичним слухом, інтонаційною 
виразністю мовлення (Борова, 2002: 7-8).

О. Трифонова феномен «звукова культура мов-
лення» розуміє як правильну і чітку артикуляцію 
та вимову звуків, слів і фраз рідної мови; воло-
діння мовним диханням, певний рівень розвитку 
фонематичного слуху та інтонаційної виразності 
мовлення. Чинниками звукової культури мовлення 
виступають: чітка артикуляція звуків рідної мови, 
фонематична (правильна звуковимова) та орфо-
епічна правильність мовлення, мовне дихання, 
дикція, сила голосу, темп мовлення, тембр, фоне-
матичний слух, засоби інтонаційної виразності 
(Трифонова, 1998). У дослідженні слідом за нау-
ковцями поняття «звукова культура мовлення» 
розуміємо як правильну й чітку вимову всіх звуків 
рідної мови відповідно до фонетичних та орфо-
епічних норм, правильна дикція, темп, тембр та 
сила голосу, мовне дихання, інтонаційна вираз-
ність мовлення, розвинений фонематичний слух.

Відповідно до чинних програм закладів 
дошкільної освіти («Українське дошкілля», 
«Дитина», «Впевнений старт та ін.), Базового 

компонента дошкільної освіти (2021 р.) діти 
3–4-х років повинні оволодіти усіма складниками 
звукової культури мовлення, а саме: чіткою арти-
куляцією звуків рідної мови, дикцією, силою, тем-
пом та тембром голосу, фонетичною та орфоепіч-
ною правильністю мовлення, мовним диханням, 
фонематичним слухом, засобами інтонаційної 
виразності. Основними завданнями вихователя 
в роботі з дітьми щодо виховання звукової куль-
тури мовлення є: розвиток артикуляційного апа-
рату, ознайомлення з його будовою, розвиток мов-
ного дихання, фонематичного слуху, інтонаційної 
виразності мовлення, робота над усвідомленням 
звукового складу рідної мови. 

Суттєвою причиною, яка ускладнює процес 
опанування дітьми звуковою культурою мов-
лення, є недосконалість мовленнєвого слуху, 
зокрема фонетичного, до складу якого входить: 
фізичний слух – здатність сприймати мовлення в 
різних діапазонах гучності; фонетичний – уміння 
розрізняти і відтворювати всі звуки мовлення; 
звуковисотний слух – відчуття різної висоти тону; 
тембровий слух – пов’язаний з відчуття мовного 
тембру; почуття ритму – інтуїтивне відчуття наго-
лосу в мовленні (Вашуленко, 2011: 42). 

До основних причин, які негативно впливають 
на засвоєння дитиною правильної вимови звуків 
є: вікові, чи фізіологічні порушення; патологічні 
вади мовлення спричинені педагогічною занедба-
ністю; вроджені або набуті в процесі життя вади 
мовленнєво-рухового апарату. Перші дві категорії 
розладів правильної звуковимови можна усунути, 
якщо забезпечити в ЗДО правильне, чітке, бездо-
ганне мовлення педагогів та людей, які оточують 
дитину (Трифонова, 2004: 17). Наслідуючи взі-
рцеве мовлення дорослих, дитина буде слідкувати 
за власним мовленням, дотримуватися правильної, 
чіткої звуковимови, користуватися голосовим апа-
ратом (говорити не надто голосно і не надто тихо), 
розвивати слухове сприймання, яке є важливим 
компонентом у формуванні звукової правильності 
мовлення. Маючи добре розвинуте слухове сприй-
мання дитина оволодіває вмінням чути та дифе-
ренціювати різні звуки, виробляє певний темп мов-
лення, правильну інтонаційну вимову слів. 

Серед вагомих чинників, які сприяють ефек-
тивності виховання правильної звукової культури 
мовлення в дітей на думку А. Богуш є: розвиток на 
різних етапах дитинства слухового і мовленнєво-
рухового аналізаторів; гігієна нервової системи, 
охорона органів слуху, мовлення, носоглотки; роз-
виток фонематичного слуху; змістовність життя 
дітей у дошкільному закладі освіти; активна мов-
леннєва практика дітей; спільна робота закладу 
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дошкільної освіти і сім’ї у вихованні звукової 
культури мовлення; правильне мовлення оточую-
чих (Богуш, 1992: 276). 

На сьогодні, важливою умовою успішного 
виховання у дітей дошкільного віку звукової куль-
тури мовлення є використання інформаційно-
комунікаційних технологій.

Проблема ефективності впровадження інфор-
маційно-комунікаційних технологій (далі ІКТ) у 
роботу з дітьми дошкільного віку знайшла відобра-
женням у наукових працях В. Бикова, Ю. Горвиць, 
Н. Кириченко, С. Сисоєвої, С. Співаковського, 
О. Цимбалюк та ін. Учені одностайні в тому, що 
використання ІКТ в освітньому процесі закладів 
дошкільної освіти позитивно впливає на рівень 
розвитку пізнавальної активності дітей, сприяє 
підвищенню зацікавленості до навчання, розвиває 
мислення, мовлення, пам’ять, уяву, увагу тощо. 

Крім того, на необхідності й доцільності 
використання інформатизації дошкільної освіти 
наголошено у нормативно-правових документах, 
зокрема, Законі України «Про освіту» (2017р.), 
«Базовому компоненті дошкільної освіти» 
(2021 р.) та ін. Так, у Законі України «Про освіту» 
інформаційно-комунікаційна компетентність 
визначається однією з ключових компетентнос-
тей. У Базовому компоненті дошкільної освіти 
(варіативний складник) уведено освітній напрям 
«Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі. 
Комп’ютерна грамота» (БКДО: 2021). У ньому 
зазначено, що у дитини дошкільного віку потрібно 
сформувати вміння використовувати інформа-
ційно-комунікаційні та цифрові технології для 
задоволення індивідуальних та освітніх потреб.

Таким чином, перед педагогами ЗДО постала 
необхідність оволодіння цифровими інструмен-
тами та активне використання їх в освітньо-вихов-
ному процесі з дітьми дошкільного віку. Зацікав-
леність дітей цифровими технологіями створює 
підвищену мотиваційну й пізнавальну активність, 
сприяє кращому засвоєнню освітнього матеріалу. 
Цифрові онлайн платформи містять елементи 
новизни, несподіванки, у них використовуються 
засоби заохочення, які так подобаються дітям. 

Використання педагогами у роботі з дітьми 
мультимедійних презентацій робить заняття 
емоційно забарвленим, інформативним; сприяє 
унаочненню матеріалу; розвиває допитливість, 
кмітливість, зосередженість; забезпечує високу 
пізнавальну активність. Крім того, мультимедійні 
презентації надають можливості здійснювати вір-
туальну взаємодію користувача з об’єктами або 
процесами пізнання, створюють інформаційний 
і візуальний образ об’єкту, який розглядається 

(Пометун, Пироженко, 2004). Використання на 
занятті муьтимедійних презентацій, що супрово-
джється звуквим оформленням, викликає у дітей 
позитивні емоції, підвищує пізнавальний інтерес. 
Діти чують правильне мовлення, можуть здій-
снювати звуконаслідування, милуватися музич-
ним супроводом, що дозволяє педагогу створити 
сприятливий емоційний фон на занятті.

Найбільш доступними та поширеними циф-
ровими онлайн платформами для створення пре-
зентацій є програма PowerPoint, Canva, Prezi та ін. 
Корисними онлайн сервісами у роботі з дітьми є 
Kahoot, StoryJumper, Slidestory, StoryBird та ін.

Так, онлайн сервіс Kahoot дає змогу вихова-
телю у роботі з дітьми створювати інтерактивні 
навчальні ігри, як-от: вікторини, обговорення, 
опитування, виявляти рівень обізнаності дітей із 
тою чи тою темою, розуміння та засвоєння мате-
ріалу дітьми.

StoryJumper – це інструмент, який дозволяє 
писати та ілюструвати розповіді, створювати 
власні книги з цікавими кольоровими ілюстра-
ціями. Сервіс має велику колекцію фонів, літе-
ратурних героїв, різноманітних інструментів для 
оформлення книг. 

За допомогою онлайн сервісу Slidestory можна 
створювати мультимедійні розповіді, оповідання, 
використовуючи слайд-шоу поряд із голосовою 
розповіддю. Історії можуть бути просто із зобра-
жень або складатися з комбінацій, включаючи 
зображення, відео, аудіозапис. Корисним у роботі 
з дітьми є онлайн сервіс StoryBird, який дозволяє 
створювати власні історії за допомогою ілюстра-
цій і тексту розповіді.

Таким чином, використання цифрових онлайн 
ресурсів у роботі з дітьми дошкільного віку має 
ряд переваг, зокрема: забезпечує демонстрацію 
різних об’єктів за допомогою мультимедійного 
проєктора; дозволяє показ у збільшеному вигляді; 
об’єднує аудіо-, відео- та анімаційні ефекти в 
єдину презентацію; сприяє унаочненню інформа-
ції; забезпечує показ динамічних процесів та ін.

У процесі проходження здобувачами освіти 
третього року навчання освітньо-професійної про-
грами 012 «Дошкільна освіта. Логопедія в закла-
дах дошкільної освіти» педагогічної практики 
поряд з дидактичними іграми на формування та 
вправляння дітей у правильній звуковимові, вираз-
ності вимови слів, уміння виділяти та диференці-
ювати звуки використовували онлайн платформу 
LearningApps.org. Зазначена онлайн платформа 
дозволяє створювати для дітей дошкільного віку 
цікаві й доступні для їхнього сприймання інтер-
активні вправи та завдання.

Березовська Л., Ватман Ф. Удосконалення звукової культури мовлення дітей дошкільного віку...
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Розглянемо деякі з них.
Вправа «Відкрий картинку»
Мета: вправляти дітей у правильній звукови-

мові свистячих звуків. 
Процедура виконання. Вихователь пропонував 

дітям роздивитися картинки та назвати спочатку ті 
слова, у яких є звук [с] та натиснути на них. Далі 
віднайти картинки у яких є звук [ш]. Чітко вимо-
вити слова з вказаними звуками. Назвати в якій 
позиції знаходиться звук: на початку, у середині чи 
в кінці слова. Умова: якщо дитина правильно вико-
нала всі завдання, то вона відкривала картинку. 
Виконання вправи пропонувалося дітям на онлайн 
платформі LearningApps.org. Вправу можна вико-
ристовувати на вправляння дітей у різних звуках.

Вправа «Голосні і приголосні звуки»
Мета: закріпити з дітьми голосні та приголосні 

звуки.
Процедура виконання. Вихователь пропонував 

дітям пригадати, які літери позначають голосні 
звуки, а які – приголосні. Чим відрізняються голо-
сні звуки від приголосних. Далі дітям потрібно 
було згрупувати голосні та приголосні літери у 
дві колонки. Завдання виконувалося дітьми на 
онлайн платформі LearningApps.org.

Вправа «Упізнай звук»
Мета: вправляти дітей в умінні співвідносити 

звук з буквою.
Процедура виконання. Вихователь пропонував 

дітям відкрити картинки, за якими були приховані 
звуки та букви. Потрібно було до кожної літери 
знайти звук, який вона позначає. Наприклад, 
літера «я» звук [йа], літера «ю» звук [йу], літера 
«є» звук [йе] та ін. Завдання діти виконували інди-
відуально на онлайн платформі LearningApps.org.

Вправа «Зроби правильний вибір»
Мета: вправляти дітей у вмінні правильно 

визначати губні приголосні звуки.
Процедура виконання. Вихователь пропонував 

дитині картки із зображенням предметів у словах 
яких в різних позиціях (на початку, у середині, в 
кінці слова) зустрічаються губні приголосні звуки 
[б] та [п]. Дитині потрібно було картки із зобра-
женням предметів, у назві яких є звук [б] віддати 
хлопчику Богданчику, а картки із зображенням 
предметів, у назві яких є звук [п] віддати дівчинці 
Поліні. Дітям пропонувалися картки із зображен-
ням паровоза, барабана, пірамідки, брязкальця, 
лопатки, пенала та ін. Вихованцям потрібно було 
чітко вимовити слово та виокремити звук. Вправа 
виконувалася індивідуально з кожною дитиною 
на платформі LearningApps.org. Якщо дитина пра-
вильно співвідносила картинку, то засвічувався 
зелений колір, якщо ні – червоний. 

Вправа «Впізнай звук»
Мета: продовжувати вчити дітей сприймати 

звуки на слух та співвідносити їх із тими твари-
нами, птахами, кому вони належать.

Процедура виконання. Вихователь пропонував 
дітям послухати у записі голоси птахів (горобця, 
синички, зозулі, дятла, соловейка та ін.), віднайти 
картинку пташки, голос якої дитина почула. 
Завдання виконувалося з дітьми інивідуально. 
Вправа доступна на платформі LearningApps.org. 

Зазначимо, що у старшому дошкільному віці 
діти, як правило, оволодівають вимовою всіх 
звуків, проте, є певні труднощі з оволодінням 
сонорним звуком [р], вимовою шиплячих [ж], 
[ш], [ч], [щ], губних [б], [п], [в], [м], [ф]. Так, для 
постановки звука [р] вагоме місце займають під-
готовчі вправи для язика, зокрема, «Лопаточка», 
«Голочка», «Маляр» та ін. Для вправляння дітей 
у правильній звуковимові шиплячих звуків вико-
ристовували вправи «Неслухняний язичок», 
«Трубочка», «Конячка», «Гойдалка» та ін. Для чіт-
кої вимови губних приголосних звуків використо-
вували артикуляційні вправи «Усмішка», «Віко-
нечко», «Парканчик», «Смачне варення» та ін.

Зауважимо, що для формування у дітей пра-
вильної й чіткої звуковимови необхідно викону-
вати артикуляційні вправи спрямовані на розви-
ток мовленнєвого апарату: губ, язика, дихання. 
Такі вправи сприяють розвитку артикуляційного 
апарату, правильної звуковимови, чітких коорди-
нованих рухів органів артикуляції, виправленню 
наявних порушень звуків мови, чіткій дикції. Для 
розвитку мовленнєвого дихання доцільно вико-
ристовувати дидактичні вправи на здування з 
долоні пелюсток, клаптиків паперу, пір’їнок та ін.

Суголосні з позицією Н. Гаврилової у тому, що 
точність і чіткість вимови кожної фонеми забезпечу-
ється, як вмінням правильно артикулювати кожну з 
них, так і усвідомленим і правильним сприйманням 
акустичного образу звука мовлення та вмінням спів-
відносити його з відповідним кінестетичним обра-
зом – артикулемою (Гаврилова, 2014: 37).

Виховання звукової культури мовлення у дітей 
дошкільного віку спрямоване на розвиток слухо-
вого сприймання, засвоєння правильної звукови-
мови та вдосконалення мовлення. Маючи добре 
розвинуте слухове сприймання дитина оволоді-
ває вмінням чути та диференціювати різні звуки, 
виробляє певний темп мовлення, правильну інто-
наційну вимову слів. Відповідно до завдань БКДО 
та чинних освітніх програм для ЗДО діти стар-
шого дошкільного віку повинні вміти здійсню-
вати схематично звуковий аналіз слова, ділити 
його на склади, виділяти наголошений склад, 
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рахувати кількість букв і звуків. Ефективними та 
дієвими чинниками виховання звукової культури 
мовлення у дітей в умовах ЗДО є занурення їх у 
різні види діяльності (навчально-мовленнєва, 
художньо-мовленнєва, ігрова), спрямовані на 
закріплення звуків рідної мови, розвиток фонема-
тичного слуху, інтонаційної виразності мовлення. 

Висновки. Використання цифрових онлайн 
ресурсів у роботі з дітьми на удосконалення пра-
вильної звуковимови, уміння визначати голосні 
й приголосні, співсталяти звуки з літерами та 
інше, створюють сприятливий емоційний фон 
для засвоєння матеріалу в цікавій ігровій формі, 
підвищують пізнавальну активність дітей, сприя-
ють удосконаленню таких психічних процесів як 
пам’ять, мислення, уява, увага, мовлення, форму-
ють вольові вічуття, бажання досягти більшого. 
Основними завданнями вихователя у роботі з 

дітьми старшого дошкільного віку на формування 
звукової культури мовлення відповідно до вимог 
програми є: удосконалення артикуляції звуків, 
правильної та виразної вимови слів, речень; дифе-
ренціація звуків подібних за звучанням, сприй-
мання їх на слух; володіння голосовими моду-
ляціми, добирати слова на заданий звук у слові; 
визначати голосні і приголосні звуки, тверді і 
м’які; робити звуковий аналіз слова. Цілеспря-
мова, систематична робота вихователя з дітьми, 
виконання артикуляційних вправ, добір ігрових 
дидактичних завдань із використанням сучасних 
онлайн технологій, сприяє опануванню дітьми 
звуковою будовою мови, яка є основою у процесі 
опанування дитини мовою, як основним засобом 
спілкування. Чим багатше і досконаліше мовлення 
дитини, тим легше їй висловити свої думки, поро-
зумітися з однолітками, взаємодіяти в соціумі.
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

Оволодіння іноземною мовою здобувачами вищої освіти має відповідати міжнародним уявленням щодо основних 
компетентностей справжнього фахівця. Одним з основних інструментів створення європейського простору вищої 
освіти та збільшення міжнародної конкурентоспроможності європейської системи вищої освіти у базових докумен-
тах Болонського процесу було визначено сприяння професійній та академічній мобільності, яка в першу чергу націлена 
на формування відповідних мовних та комунікативних компетентностей. У сучасному освітньому просторі України 
дистанційне навчання створює умови для підготовки слухачів з урахуванням запитів ринкової економіки тощо. Таким 
чином, можна зазначити значну увагу науковців та дослідників із пошуку сутності мовної компетентності та шляхів 
її удосконалення. Призначений на початку свого створення лише для забезпечення безперебійної передачі інформації 
між учасниками мережі, сучасний Інтернет став її вмістилищем та міцно ввійшов у суспільне життя, впливаючи 
водночас на всі його сфери. Від часу створення Інтернету й до сьогодні точаться дискусії з питання, що це таке. 
Розвиток сучасних технологій змінює підходи до навчання, спричиняє пошук нових форм і методів навчальної роботи, 
сприяє модернізації системи сучасної освіти. Інформаційно-комунікаційні технології, електронне навчання, Дистан-
ційна освіта є підґрунтям для сучасної освіти як розгалуженої системи передачі знань на відстані за допомогою 
новітніх засобів і технологій, що дозволяють будь-де, будь-коли отримати необхідну інформацію й використовувати 
її в практичній діяльності. Віртуальна навчальна платформа Miro є важливим компонентом змішаного навчання 
англійської мови. Це один з найсучасніших інструментів для реалізації освітнього підходу змішаного навчання, який 
передбачає використання традиційного підручника в поєднанні з інтерактивними завданнями он-лайн. Платформа 
дозволяє виконувати завдання в режимі он-лайн в будь-який час та будь-якому місці, де є доступ до Інтернет-мережі. 
Інтерактивні завдання та тести значно підвищують зацікавленість слухачів та заохочують до навчального процесу. 
Miro підвищує довіру здобувачів вищої освіти, їм більше цікаво брати участь у заняттях та легше зберігати знання. 
Miro надає додаткову підтримку поза класом, коли викладача немає поруч. 

Ключові слова: платформа дистанційного навчання, комунікативна компетентність, дистанційне навчання, 
іншомовна компетентність, Miro.
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USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS

Mastering a foreign language by higher education students must comply with international ideas about the basic 
competencies of a true specialist. One of the main tools for creating a European Higher Education Area and increasing the 
international competitiveness of the European higher education system in the basic documents of the Bologna Process was to 
promote professional and academic mobility, which is primarily aimed at developing appropriate language and communication 
skills. In the modern educational space of Ukraine, distance learning creates conditions for the preparation of students taking 
into account the demands of a market economy and so on. Thus, it is possible to note the considerable attention of scientists and 
researchers in finding the essence of language competence and ways to improve it. At the beginning of its creation, it was intended 
only to ensure the uninterrupted transfer of information between network participants, the modern Internet has become its 
container and firmly entered social life, influencing at the same time all its spheres. From the time of the creation of the Internet 
to this day, there have been discussions about the question of what it is. The development of modern technologies changes 
approaches to learning, causes the search for new forms and methods of educational work, and contributes to the modernization 
of the modern education system. Information and communication technologies, e-learning, distance education are the basis for 
modern education as an extensive system of knowledge transfer at a distance using the latest tools and technologies that allow 
you to get the necessary information anywhere, anytime and use it in practical activities. The Miro virtual learning platform is an 
important component of blended English language teaching.. This is one of the most modern tools for implementing educational 
approach to blended learning, which involves the use of a traditional textbook in combination with interactive online tasks. 
The platform allows to perform tasks online at any time and in any place where there is access to the Internet. Interactive tasks 
and tests significantly increase students' interest and encourage the learning process. Miro increases the confidence of higher 
education students, they are more interested in participating in classes and easier to retain knowledge. Miro provides additional 
support outside the classroom when the teacher is not around. 

Key words: distance learning platform, communicative competence, distance learning, foreign language competence, Miro.



Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 52, том 1, 2022182

Педагогiка

Постановка проблеми. Сьогодні вища освіта 
є багатовекторною системою отримання студен-
тами необхідної інформації для використання в 
практичній діяльності. Проте, стрімкий розвиток 
інформаційних технологій вимагає її модерніза-
ції. Це, своєю чергою, потребує посилення уваги 
до науково-методичних і психолого-педагогічних 
розробок у сфері використання таких технологій 
у закладах вищої освіти.

Основна частина. У науковій літературі уста-
леною є думка про те, що інформація – це основний 
продукт виробництва інформаційного суспільства, 
а, отже, й один із важливих чинників успішного 
виконання завдань, що стоять перед українською 
системою освіти. Інформація у філософському 
вимірі є відображенням реального світу, його влас-
тивостей та структури, наявністю сукупності пев-
них відомостей, знань про його явища чи предмети. 
Дослідники подають різні формулювання цього 
поняття залежно від галузі використання. Узагаль-
нення думок зарубіжних дослідників щодо вказа-
ного терміну знаходимо в працях Ф. Махлупа, який 
класифікував інформацію як: a) хід передачі знань, 
сигналу чи меседжу; b) поточні дані про змінні 
величини в певній сфері діяльності, впорядковані 
дані відносно основних причинних відношень, що 
наявні в знанні як понятті більш загальному, по від-
ношенню до якого інформація є підлеглою; c) зна-
ння, які передаються кимось іншим або отримані 
у результаті власного дослідження чи опрацьову-
вання; d) знання про якийсь особливий факт, випа-
док, явище тощо.

На думку багатьох дослідників, Інтернет є тех-
нологічним феноменом другої половини ХХ сто-
ліття, що поклав початок інформаційній революції, 
сьогодні продовжує стрімко розвиватися. Це прояв-
ляється у множинних процесах, що відбуваються в 
мережі: ускладнення її структури, виникнення різ-
ного роду ресурсів і майданчиків, лавиноподібне 
накопичення різноманітної за змістом і формою 
подання інформації, спрощення способів доступу 
до даних, що знаходяться в мережі. Призначений 
на початку свого створення лише для забезпечення 
безперебійної передачі інформації між учасниками 
мережі, сучасний Інтернет став її вмістилищем та 
міцно ввійшов у суспільне життя, впливаючи вод-
ночас на всі його сфери. Від часу створення Інтер-
нету й до сьогодні точаться дискусії з питання, 
що це таке. Різноманітність підходів зумовила 
значну кількість тлумачень поняття Інтернет, 
серед яких, зокрема, такі: – всесвітня глобальна 
комп'ютерна мережа, що надає користувачам мож-
ливість доступу до численних інформаційних і 
бізнес-ресурсів та електронної пошти – глобальна 

комп'ютерна мережа, що дає доступ до містких 
спеціалізованих інформаційних серверів і забез-
печує електронну пошту; – всесвітня комп'ютерна 
мережа, найменування американського технічного 
підприємства з централізації комп'ютерних акаде-
мічних, дослідницьких центрів і фірм у військових 
цілях; – міжнародна (світова) комп'ютерна мережа 
електронного зв'язку, що об'єднує регіональні, 
національні, локальні та інші мережі і сприяє зна-
чному збільшенню та покращенню обміну інфор-
мацією, перш за все науковотехнічною – всесвітня 
комунікаційна система, що складається з сотень 
невеликих комп'ютерних мереж, пов'язаних між 
собою телефонними системами – всесвітня (гло-
бальна) система комп'ютерних мереж, інтегрована 
мережева система, що складається з неоднорідних 
комунікаційних мереж, об'єднаних між собою, 
об'єднує безліч серверів, на яких знаходиться вели-
чезний обсяг інформації з різних галузей знань. 
Інформація на серверах організована для доступу 
користувачів різними способами. Як видно з наве-
дених визначень, загальними характеристиками 
Інтернету є його глобальність, інформаційність та 
комунікативність. Узагальнюючи наведене та вра-
ховуючи загальні риси цього поняття, можна дати 
таке визначення: Інтернет – це глобальна, всесвітня 
комп’ютерна мережа, яка забезпечує накопичення, 
збереження, поширення та обмін численної, різно-
манітної за змістом і характером інформації, роз-
міщеної на її ресурсах (у її середовищі).

Розвиток сучасних технологій змінює під-
ходи до навчання, спричиняє пошук нових форм 
і методів навчальної роботи, сприяє модернізації 
системи сучасної освіти. Інформаційно-комуні-
каційні технології, електронне навчання, Дистан-
ційна освіта є підґрунтям для сучасної освіти як 
розгалуженої системи передачі знань на відстані 
за допомогою новітніх засобів і технологій, що 
дозволяють будь-де, будь-коли отримати необ-
хідну інформацію й використовувати її в прак-
тичній діяльності. Відтак посилюється увага до 
науково-методичних і психологопедагогічних 
розробок у сфері використання мережі Інтернет 
у навчанні студентів ЗВО, а проблеми, пов’язані 
із застосуванням його ресурсів в освітньому про-
цесі, є предметом дискусій на науково-практич-
них, науковометодичних семінарах і конференцій.

Переважна більшість дослідників суголосні 
в тому, що використання ресурсів мережі Інтер-
нет, з одного боку, відкриває нові можливості для 
активізації пізнання, оскільки вирізняється висо-
кою інформативністю, інтерактивністю, сприяє 
диференціації та індивідуалізації навчання, а з 
іншого – вимагає створення спеціальної системи 
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управління пізнавальною діяльністю студентів. 
Завдяки симбіозу таких характеристик мережі 
як інформативність та комунікативність, створю-
ються передумови для поєднання компетентності 
викладача, інформаційних технологій та мобіль-
ності з бажанням і цілеспрямованістю студента. 

У сучасному освітньому просторі України 
дистанційне навчання створює умови для під-
готовки слухачів з урахуванням запитів ринко-
вої економіки тощо. Віртуальна навчальна плат-
форма Miro є важливим компонентом змішаного 
навчання англійської мови. Це один з найсучас-
ніших інструментів для реалізації освітнього під-
ходу змішаного навчання, який передбачає вико-
ристання традиційного підручника в поєднанні з 
інтерактивними завданнями он-лайн.

1. Враховуючи думку А. Стадній ми вважаємо 
однією з основних особливостей дистанційного 
навчання є комунікація людини, що навчається, 
з іншими слухачами і педагогами об’єднаних 
спільною метою та взаємодія всіх учасників про-
цесу (слухач – викладач, слухач – слухач, слу-
хач – адміністрація, викладач – адміністрація). 
(Стаднiй, 2020). О. Богучарова вбачає унікаль-
ність дидактичних властивостей дистанційного 
навчання щодо мети навчання іноземних мов поля-
гає передусім у тому, що продуктивне навчання 
різних видів діяльності може здійснюватися дис-
танційно завдяки: можливості індивідуального 
двобічного телекомунікаційного спілкування слу-
хача з викладачем; доступу до численних джерел 
навчальної інформації, яка зберігається в пам’яті 
мережевих комп’ютерів і розповсюджується через 
технічні засоби зв’язку. (Богучарова, 2020).

Оволодіння іноземною мовою здобувачами 
вищої освіти Національної гвардії України має 
відповідати міжнародним уявленням щодо осно-
вних компетентностей справжнього фахівця. 
Одним з основних інструментів створення євро-
пейського простору вищої освіти та збільшення 
міжнародної конкурентоспроможності європей-
ської системи вищої освіти у базових документах 
Болонського процесу було визначено сприяння 
професійній та академічній мобільності, яка в 
першу чергу націлена на формування відповідних 
мовних та комунікативних компетентностей.

Поняття “мовна компетентність” (МК) від-
носно нове для методики навчання іноземним 
мовам, оскільки воно з’явилось та отримало роз-
повсюдження лише в середині ХХ століття. Про-
блема формування та розвитку мовної (іншомов-
ної мовленнєвої) компетентності, яка активно 
обговорюється науковою спільнотою, демонструє 
значення сукупності знань про мову і принципи 

побудови висловлювання у структурі мовленнєвої 
організації суб’єкта. 

2. Попередній огляд літератури засвідчив не 
одностайний підхід учених до визначення та тлу-
мачення МК особистості. Згідно проведеному 
нами аналізу, МК розглядається в педагогічних 
дослідженнях як володіння курсантами (слуха-
чами), а також їх здатність та готовність до оволо-
діння й оперування основними мовними засобами 
(фонетичними (орфографічними), лексичними, 
граматичними) з метою сприйняття, переробки 
і розуміння автентичної англомовної інформа-
ції, а також її продукування в усному та письмо-
вому вигляді, застосовуючи при цьому як мовні, 
так і позамовні (міміка і жести, рухи) та інтона-
ційні засоби виразності А. Богуш, О. Трифонова, 
О. Кисельова, О. Лагодинський. Л. Маслак у рам-
ках дисертації розглядає іншомовну компетент-
ність у вузькому значенні – як один зі складни-
ків культурологічної компетентності, що включає 
культурологічні знання, вміння та навички, необ-
хідні для здійснення діяльності в іншомовному 
середовищі (Маслак, 2010: 20). Н. Мельник вва-
жає іншомовну комунікаційну компетентність 
як якість фахівця, що включає в себе сукупність 
компетенцій щодо володіння іноземною мовою в 
інтеграції з професійними знаннями, вміннями, 
навичками та здатність вирішувати проблеми, які 
виникають у професійному та соціокультурному 
мовних середовищах (Мельник, 2019). У дослі-
дженнях Д. Бегеки іншомовна комунікативна 
компетентність являє собою інтегроване багато-
рівневе утворення у професійній структурі осо-
бистості, яка набута в результаті навчання, долу-
чає до компонентів іншомовної комунікативної 
компетентності професійно орієнтоване мов-
лення, вільне спілкування і володіння терміноло-
гією професійного спрямування, мовленнєвими 
зразками, нормами граматики (Бегека, 2015: 18).

У сучасному освітньому просторі України дис-
танційне навчання створює умови для підготовки 
слухачів з урахуванням запитів ринкової еконо-
міки тощо. Під дистанційною формою навчання 
розуміють Е-дистанційне навчання, як форму 
організації навчального процесу у ЗВО України, 
що реалізується в умовах віддаленості слухача і 
науково-педагогічного працівника в ході як асинх-
ронної, так і синхронної у часі індивідуалізованої 
їх взаємодії із використанням електронних тран-
спортних системи постачання навчальних мате-
ріалів та інформаційних ресурсів комп’ютерних 
мереж Інтернет/Інтранет на основі використання 
сучасних інформаційних і комунікаційних тех-
нологій та передбачає можливість отримання 

Богданова О. Використання інформаційних технологій в освітньому процесі
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випускниками документів державного зразка 
про здобуття відповідного освітнього ступеня 
вищої освіти і може бути застосована як рівно-
цінна з очною та заочною формами навчання а 
також у поєднанні з очною(денною, вечірньою) 
та заочною формами навчання, коли технології 
ДН використовують обмежено як засіб оновлення 
змісту й методів навчання та розширення доступу 
слухачів очної(заочної) форм навчання до освітніх 
ресурсів ЗВО зі специфічними умовами навчання.

Акцент зміщення навчального процесу за умови 
пандемії в світі у напрямку дистанційного навчання 
вимагає від викладачів пошуку інструментів для орга-
нізації дистанційного навчання. Існуюче різноманіття 
технологій та засобів дистанційного навчання може 
задовольнити будь-які освітні потреби у здобувачів 
вищої освіти. Однім із прикладів такої навчальної 
платформи дистанційного навчання є Miro,

Miro – це не тільки біле поле, а набір шабло-
нів, які допомагають структурувати і організувати 
планування або мозковий штурм. Тут можна про-
водити онлайн-уроки, створювати план роботи 
або закріплювати завдання, які потрібно вико-
нати. Передбачена можливість запрошувати учас-
ників через посиланням та по електронній пошті. 
Інтерфейс дошки хоч і англійською,та інтуїтивно 
зрозумілий. Управляти нею зручно – пересувати 
потрібні шаблони та інші елементи мишкою. 
Дошкою можна користуватися з комп'ютера, та зі 

смартфона. Перевага Miro в різноманітному інстру-
ментарії. Дозволяє створювати нескінченні дошки. 
На них можна завантажувати документи, таблиці, 
зображення, малювати схеми і графіки, створювати 
колажі і багато іншого. Писати пером або вводити 
текст зі зміною шрифту, розміру, кольору.

Можна малювати різні геометричні фігури. І в 
спливаючому вікні змінювати налаштування тов-
щини ліній (прямі, ламані, дугоподібні, пунктир 
тощо) та кольору. Можна також зберігати створені 
дошки як плакати в форматі зображень, файлів 
pdf, завантажувати як резервні копії, зберігати 
на GoogleДиск. Також реалізована функція збе-
реження дошки у вигляді презентації. На дошку 
можна додавати стікери. Важливі ідеї залишаться 
на полі, користувачі зможуть записувати ідеї або 
коментарі, а ви – стимулювати спільну роботу і 
зворотний зв'язок.

Висновки. Таким чином, можна зазначити 
значну увагу науковців та дослідників із пошуку 
сутності мовної компетентності та шляхів її удо-
сконалення. І серед усього різноманіття форм під-
готовки за теперішніх умов дистанційне навчання 
обіймає не останнє місце.

Результати порівняльного дослідження свід-
чать про те, що здобувачам вищої освіти подоба-
ється користуватися технологіями, і як наслідок 
займаються глибше і довше, працюючи у Miro 
порівняно з друкованою книгою.
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ЗАКОНОМІРНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ ПРИЙОМІВ 
У КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

З ДІТЬМИ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У статті охарактеризовано особливості використання ігрових прийомів у корекційно-розвивальному процесі з 
дітьми дошкільного віку із порушеннями мовленнєвої діяльності. Вказано, що дошкільний вік є найбільш сензитив-
ним періодом для засвоєння загальноприйнятих форм комунікації і правил поведінки серед людей. Для повноцінного 
розвитку пізнавальної діяльності дитини необхідна злагоджена, взаємопов’язана між собою робота всіх психіч-
них процесів – сприймання, уваги, пам’яті, мислення, мовлення. При типовому розвитку дитини ігрова діяльність 
починає формуватися з трирічного віку і до кінця дошкільного дитинства виконує провідну роль у психічному роз-
витку малюка. Зазначено, що корекційним педагогам важливо звертати увагу на особливості ігрової діяльності 
дошкільників із порушенням мовленнєвої діяльності (зокрема, із загальним недорозвитком мовлення), яка має свої 
особливості, котрі необхідно враховувати під час корекційного процесу. Корекційний процес з дітьми з порушен-
ням мовленнєвого розвитку спрямований на подолання мовленнєвих і психофізичних порушень шляхом проведення 
індивідуальних, підгрупових, фронтальних, інтегрованих занять. При плануванні навчально-виховного та корек-
ційно-розвивального процесів з усунення мовленнєвих порушень особливо актуальними є ігрові прийоми. Рівень гри 
4–6 річних дітей із загальним недорозвитком мовлення за своїм змістом значно нижчий, ніж у їх ровесників із нор-
мотиповим рівнем мовленнєвого розвитку. З урахуванням провідної діяльності дітей дошкільного віку засвоєння, 
закріплення і узагальнення лексичного та граматичного матеріалу здійснюється, як правило, в грі. В системі лого-
педичної роботи щодо формування лексико-граматичної сторони мовлення у дітей із загальним недорозвитком 
мовлення використовується серія дидактичних ігор-занять та ігрових прийомів. Гра як провідний вид діяльності у 
дошкільників сприяє формуванню відсутніх компонентів мовлення та корекції вже сформованих.

Ключові слова: мовлення, ігрові прийоми, дошкільники, загальний недорозвиток мовлення, корекційний процес.
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REGULARITIES OF THE USE OF GAMING TECHNIQUES 
IN THE CORRECTIONAL AND DEVELOPMENTAL PROCESS 
WITH CHILDREN WITH RIVER ACTIVITY DISTURBANCES

The article describes the features of the use of gaming techniques in the correctional and developmental process 
with preschool children with speech disorders. It is indicated that preschool age is the most sensitive period for the 
assimilation of generally accepted forms of communication and rules of behavior among people. For the full development 
of the cognitive activity of the child, a coordinated, interconnected work of all mental processes is necessary - perception, 
attention, memory, thinking, speech. With a typical development of a child, play activity begins to form from the age of 
three and until the end of preschool childhood plays a leading role in the mental development of the baby. It is noted that it 
is important for correctional teachers to pay attention to the features of the gaming activity of preschoolers with impaired 
speech activity (in particular, with general underdevelopment of speech), which has its own characteristics that must be 
taken into account in the correctional process. The correctional process with children with impaired speech development 
is aimed at overcoming speech and psychophysical disorders through individual, subgroup, frontal, integrated classes. 
When planning educational and correctional and developmental processes to eliminate speech disorders, game techniques 
are especially relevant. The level of play of 4–6 year old children with general underdevelopment of speech is significantly 
lower in content than that of peers with a normative level of speech development. Taking into account the leading activity 
of preschool children, assimilation, consolidation and generalization of lexical and grammatical material is carried out, 
as a rule, in the game. In the system of speech therapy work on the formation of the lexical and grammatical side of speech 
in children with general underdevelopment of speech, a series of didactic games and lessons and game techniques are 
used. The game as the leading activity in preschoolers contributes to the formation of the missing components of speech 
and the correction of already formed ones.

Key words: speech, game techniques, preschoolers, general speech underdevelopment, correctional process.
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Брушневська І. Закономірності використання ігрових прийомів у корекційно-розвивальному процесі...

Постановка проблеми. Мовленнєва компе-
тентність, відповідно до Базового компонента 
дошкільної освіти України, виступає в якості інте-
грованої характеристики розвитку дошкільника й 
передбачає сформованість мовної та мовленнє-
вої складових, що забезпечує наявність якісного 
інструментарію та умінь використовувати його з 
метою комунікації. Саме мовленнєва діяльність у 
дошкільному віці є підґрунтям формування інте-
лектуального потенціалу, підвищення пізнаваль-
ної активності, якісного розширення світогляду, 
стимулювання та збагачення комунікативних 
навичок. 

Процес підготовки до навчання в школі дітей 
дошкільного віку із загальним недорозвиненням 
мовлення (далі ЗНМ) передбачає формування як 
мовленнєвої, так і комунікативної компетентності. 

Дошкільний вік є найбільш сензитивним пері-
одом для засвоєння загальноприйнятих форм 
комунікації і правил поведінки серед людей. У цей 
період дитина оволодіває соціальним простором 
людських відносин через спілкування з дорос-
лими, а також через ігрові та реальні відносини з 
однолітками. В ході спілкування у дитини форму-
ється комунікативно-мовленнєві вміння і навички: 
вступати в контакт, встановлювати і підтримувати 
взаємини, розуміти партнера, формуються і розви-
ваються засоби комунікації. Відсутність або дефі-
цит діалогічного спілкування веде до різного роду 
спотворень особистісного розвитку, зростання 
проблем взаємодії з оточуючими людьми, появи 
серйозних складнощів в умінні адаптуватися до 
життєвих ситуацій. Для повноцінного розвитку 
пізнавальної діяльності дитини необхідна злаго-
джена, взаємопов’язана між собою робота всіх 
психічних процесів – сприймання, уваги, пам’яті, 
мислення, мовлення.

На сьогоднішній день особливої актуальності 
набуває необхідність своєчасного подолання пору-
шень мовлення, які перешкоджають навчанню 
дітей в школі. Корекція мовленнєвих пору-
шень у дітей здійснюється методами навчання  
і виховання. 

Поряд з іншими методами і прийомами особ-
ливо актуальними є ігрові прийоми та вивчення 
їхньої роль у навчально-виховному та корекційно-
розвивальному процесах з усунення мовленнєвих 
порушень. Питання про доцільність та ефектив-
ність їхнього використання вважається одним із 
найважливіших. 

Аналіз досліджень. Дослідники (Л.С. Вигот-
ський, Д.Б. Ельконін, О.П. Усова, Д.В. Mенджерицька, 
Л.А. Венгер, І.Я. Mихайленко та ін.) відзначають, 
що самостійні форми гри набувають у педагогіці 

найважливішого значення для розвитку дитини. 
При типовому розвитку дитини ігрова діяльність 
починає формуватися з трирічного віку і до кінця 
дошкільного дитинства виконує провідну роль у 
психічному розвитку малюка. 

Проте варто звернути увагу на особливості 
ігрової діяльності дошкільників із порушенням 
мовленнєвої діяльності (зокрема, із загальним 
недорозвитком мовлення), яка має свої особли-
вості, котрі необхідно враховувати під час корек-
ційного процесу. Дітям із загальним недорозви-
тком мовлення властива знижена інтелектуальна 
активність, пізнавальна пасивність, що в свою 
чергу призводить до недостатньої предметної 
діяльності. Це несприятливо позначається на 
формуванні потреби у спілкуванні з дорослими та 
однолітками, що стає причиною негативної емо-
ційної установки як на мовленнєву діяльність так 
і на оточуючих (Богуш, Луцан, 2008: 56).

Рівень гри 4–6 річних дітей із загальним недо-
розвитком мовлення за своїм змістом значно ниж-
чий, ніж у їх ровесників із нормотиповим рівнем 
мовленнєвого розвитку (Конопляста, 2010: 82). 
У дітей із ЗНМ переважає ситуативне маніпулю-
вання іграшками, сюжетно-рольові ігри засвою-
ються ними значно повільніше, вони більш одно-
манітні за змістом.

Більш виражені особливості ігрової діяльності 
у дітей з тяжкими порушеннями мовлення. Рівень 
їх взаємодії з іншими є найнижчим, у порівнянні 
з дітьми з нормальним розвитком (Р.О. Іванкова, 
Н.О. Усанова). З одного боку, вони намагаються 
спілкуватися з ровесниками, здійснювати спільну 
ігрову діяльність, а з іншого, часто лише копі-
юють зовнішні прояви гри, не розуміючи її суті 
(Керик, 2020: 15).

Дослідження В.О. Кондратенко, І.С. Мар-
ченко, С.Б. Коноплястої підтвердили, що у дітей із 
загальним недорозвитком мовлення ігрова діяль-
ність відстає у розвитку. Вона має свою специфіку 
залежно від ступеня важкості мовленнєвих пору-
шень, умов виховання, соціального середовища, в 
якому перебуває дитина (Конопляста, 2010: 116).

Мета статті – аналіз особливостей викорис-
тання ігрових прийомів у корекційно-розвиваль-
ному процесі з дітьми із порушеннями мовленнє-
вої діяльності.

Виклад основного матеріалу. Різноманітні 
аспекти дослідження проблеми корекційного 
впливу на дитину з порушеннями мовленнєвого 
розвитку були предметом дослідницької уваги 
багатьох українських та зарубіжних вчених, 
зокрема Т. Власової, В. Лубовського, Т. Mиронової, 
І. Mоргуліса, Т. Розанової, M. Шеремет та ін. 
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Вони доводять необхідність та доцільність ство-
рення інноваційних педагогічних засобів корек-
ційно-розвивального навчання та виховання дітей 
дошкільного віку з порушеннями мовлення.

Сучасні вчені у своїх дослідженнях виділя-
ють досить високий відсоток (42–50%) дітей, що 
мають загальний недорозвиток мовлення, тому 
питання подолання мовленнєвих порушень у 
навчально-виховному та корекційно-розвиваль-
ному процесах, як у дошкільних освітніх, так і 
у закладах загальної середньої освіти, є теоре-
тично й практично вагомим. Корекційно-розви-
вальну роботу необхідно проводити у формі ігро-
вої діяльності, адже провідною діяльністю дітей 
дошкільного віку є гра (Самойлова, 2018: 240).

Закон України «Про дошкільну освіту», Базо-
вий компонент дошкільної освіти, Концепція 
стандарту спеціальної освіти дітей дошкільного 
віку з порушенням мовленнєвого розвитку наго-
лошують на обов’язковій логопедичній допомозі 
дітям із ЗНМ, формуванні мовленнєвої компе-
тенції дитини, що передбачає вільне володіння 
засобами рідної мови, всіма її видами і типами, 
здатність міркувати, логічно і послідовно вислов-
лювати свої думки, пояснювати, доводити власні 
судження і переконання (Концепція, 2011: 315).

Сьогодні перед педагогами стоїть завдання під-
вищити ефективність корекційно-розвивального 
процесу в закладі дошкільної освіти через корек-
тне включення в повному обсязі та з більшою 
функціональністю ігрової діяльності в сучасний 
логопедичний навчальний простір.

Корекційне навчання передбачає формування 
знань і уявлень про навколишній світ, розши-
рення пасивного та активного словника, розвиток 
зв’язного мовлення, звукового аналізу та синтезу, 
мовленнєвих умінь і навичок, які повинні бути 
засвоєнні дітьми.

Корекційний процес з дітьми з порушенням 
мовленнєвого розвитку спрямований на подо-
лання мовленнєвих і психофізичних порушень 
шляхом проведення індивідуальних, підгрупових, 
фронтальних, інтегрованих занять. 

На індивідуальних заняттях доцільно прово-
дити роботу з розвитку фонематичного сприй-
мання, артикуляційної моторики, постанови зву-
ків, корекції порушених функцій з урахуванням 
можливостей кожної дитини.

Усі ігрові завдання та вправи бажано пов’язувати 
з певною лексичною темою (наприклад, «Одяг», 
«Осінь», «Транспорт») та іграми. Діти перетворю-
ються на героїв казок, звірят, і таким чином розвива-
ється уява, творча фантазія, відпрацьовується вираз-
ність мовлення, збагачується лексичний запас.

На підгрупових заняттях проводиться робота з 
автоматизації звуків, розширення словника, роз-
витку зв’язного мовлення. До кожного заняття з 
ознайомлення із лексико-граматичними формами 
мови доцільно включати завдання, які сприяють 
формуванню психофізичної сфери дітей. Це пси-
хогімнастика, релаксація, ігри на розвиток дріб-
ної моторики, голосові й дихальні вправи, ігри на 
концентрацію та переключення уваги.

На фронтальних заняттях вивчаються тільки ті 
звуки, які правильно вимовляються усіма дітьми 
ізольовано і у полегшених фонетичних умовах. 
Фронтальні заняття проводяться в декілька ета-
пів. Усі вони тісно пов'язані між собою і взаємо-
зумовлені. Організаційно-сюжетна основа фрон-
тальних занять може бути різноманітною. 

На таких заняттях можна використовувати 
наступний матеріал: казкові сюжети, елементи 
фольклору, літературні персонажі, відомі та вига-
дані ігри, елементи сюжетно-дидактичної гри, 
сюжетні та пейзажні картини, сюжети та герої 
мультфільмів. Такі елементи спрямовані на все-
бічний, гармонійний розвиток дитини і доповню-
ють зміст заняття (Марченко, Швалюк, 2015: 53).

Корекційно-виховна робота з дітьми, що мають 
різний рівень мовленнєвого розвитку, проводиться 
згідно корекційних програм, схвалених Міністер-
ством освіти та науки України. Завдання й зміст 
логопедичної роботи випливають із аналізу струк-
тури мовленнєвого порушення, а також збережених 
і компенсаторних можливостей дітей. Послідовність 
логопедичної роботи над лексико-граматичною сто-
роною мовлення, зокрема, засвоєння конструкцій 
речень, граматичних форм визначається тим, як 
відбувається розвиток мовлення в нормі. Навчаль-
ний матеріал, методичні прийоми кожного етапу 
роботи передбачають поступове ускладнення, але з 
обов’язковою опорою на те, що в дитини вже сфор-
мувалося спонтанно або в результаті попередньої 
логопедичної роботи (Шеремет, 2014: 285).

Корекційно-виховна робота має бути спря-
мована на особистісний розвиток дитини, спо-
нукання до комунікації з однолітками та дорос-
лими, навчання правильного мовлення. При 
цьому важливе розуміння загальнодидактичних 
закономірностей, які відображають розвивальний 
і виховний вплив корекційно-мовленнєвого про-
цесу, зокрема актуальні рівні та зону найближчого 
розвитку мовлення, мислення і моторики дитини. 
Успіх перших кроків багато в чому визначається 
тим, наскільки корекційний педагог зможе вста-
новити контакт, зацікавити дитину, організувати 
захоплюючу для неї ситуацію, використати ігрові 
прийоми, створити стимул для наслідування. 
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З найперших занять використовуються варіанти 
різних вправ, спрямованих, насамперед, на розви-
ток у дитини активної уваги, уміння вслухатися у 
звернене до неї мовлення, виконувати завдання на 
основі словесних конструкцій. При цьому уточ-
няються значення ряду слів – назв предметів, дій, 
ознак. Важливо, щоб предметний словник носив 
конкретний характер, а дії були наочними, що 
легко піддаються демонстрації (Шеремет, 2014).

Сучасний рівень наукових знань про мову, мов-
лення та мовленнєву діяльність потребує переоцінки 
й уточнення основних підходів, принципів і засобів 
організації та проведення корекційної роботи з роз-
витку мовлення дітей дошкільного віку.

Орієнтованість корекції лише на зовнішній бік 
мовлення та недостатнє врахування внутрішніх 
патологічних механізмів, що зумовлюють мовлен-
нєвий дефект, досить часто лише маскують ваду 
та привчають дітей до постійного логопедичного 
супроводу. Саме це зумовлює необхідність пере-
гляду змісту і напрямів навчання дітей із ЗНМ.

Основним завданням логопедичної корекції 
має бути формування у дітей порушених психоло-
гічних механізмів, які забезпечують розвиток мов-
лення (Шеремет, 2014). На думку М.І. Кляп, саме 
це має створити умови для збагачення мовленнє-
вого досвіду дитини, засвоєння нею мовних знань 
та якісного їх використання в мовленнєвій кому-
нікації. Окрім того, формування зазначених меха-
нізмів розкриває можливості для перетворення 
мовлення дитини в повноцінну систему, здатну 
до саморозвитку та саморегуляції, максимально 
наближаючи її до рівня вікової норми. Методика 
повинна бути спрямована на формування бази або 
основи мовленнєвої системи (Кляп, 2018: 135). 

В основі корекції мають бути види робіт, які 
сприяють формуванню пізнавальної сфери і 
семантичної сторони мовлення. З цією метою 
необхідно, передусім, розвивати мовленнєво-
мисленнєві здібності дитини, що лежать в основі 
переходу від загального до окремого і навпаки, а 
також протиставлення вербальних елементів за 
змістоутворюючими ознаками. Вся система вправ 
має бути націлена не на заучування окремих вер-
бальних одиниць, а на побудову цілісної системи 
(Тарасун та ін., 2010).

З урахуванням провідної діяльності дітей 
дошкільного віку засвоєння, закріплення і уза-
гальнення лексичного та граматичного матеріалу 
здійснюється, як правило, в грі. В системі лого-
педичної роботи щодо формування лексико-гра-
матичної сторони мовлення у дітей із ЗНМ може 
бути використана серія дидактичних ігор-занять 
та ігрових прийомів.

Основною метою занять має бути розширення 
словникового запасу, формування граматичної 
сторони мовлення й навичок зв’язного мовлення 
у всіх ситуаціях спілкування з широким викорис-
танням ігор і вправ, використання творчих завдань 
не тільки на заняттях, але і в ситуаціях повсякден-
ного життя. У ході занять передбачається розви-
вати уяву, мовленнєву увагу, мислення, зв’язне 
мовлення, творчі здібності, адже розвиток цих 
умінь сприяє розвитку лексико-граматичної сто-
рони мовлення. 

Заняття мають будуватися на основі чітко 
визначеної теми, мети з конкретним дозуванням 
лексики, яку діти повинні засвоїти в активному 
мовленні згідно лексичної теми, відбирається 
граматичний матеріал з урахуванням етапу корек-
ційного навчання, зростаючої складності, включа-
ються різноманітні ігрові й дидактичні вправи для 
розвитку розумової діяльності, складних форм 
сприйняття й уяви. Поповнення, уточнення й 
активізація словника на заняттях з розвитку мов-
лення й ознайомлення з навколишнім доцільно 
здійснювати відповідно до лексичних тем, у рам-
ках яких проводяться різні ігри й вправи з форму-
ванню граматичної сторони мовлення. Це сприяє 
підвищенню ефективності корекційно-розвиваль-
ного впливу на дітей. Для дітей із ЗНМ є важли-
вим не тільки оволодіння мовленнєвими нави-
чками, а й методами і прийомами самостійного 
використання їх на практиці.

Зміст запропонованої методики компенсацій-
ного навчання з формування комунікативного ком-
понента мовленнєвої діяльності дітей із загаль-
ним недорозвитком мовлення планується згідно 
освітніх ліній програми «Дитина: Освітня про-
грама для дітей від двох до семи років» (Дитина, 
2016) і включає: 

− ігри-заняття, бесіди за тематичним плану-
ванням, тренінги, екскурсії, спостереження;

−  дидактичні, настільні, розвиваючі, ейде-
тичні ігри та вправи, сюжетно-рольові ігри; 

− ігри на розвиток зорового, слухового, рухо-
вого, складового, граматичного, лексичного, син-
таксичного прогнозування;

− конструктивно-будівельні ігри, конструю-
вання з природного матеріалу, піскотерапію;

− ігри для розвитку дрібної моторики, 
народні, рухливі ігри, зорову гімнастику; 

− використання різних видів театру, психогім-
настичні вправи, музично-ритмічну діяльність, 
слухання творів класичної та народної музики, 
слухання і переказ творів художньої літератури;

−  моделювання і аналіз комунікативних ситу-
ацій, складання зв’язних розповідей різного типу.

Брушневська І. Закономірності використання ігрових прийомів у корекційно-розвивальному процесі...
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Розвиток комунікативних навичок у дітей із 
загальним недорозвитком мовлення ми здійсню-
ємо в умовах:

− використання різноманітних ігор, спрямова-
них на розвиток комунікативних умінь і навичок;

− інтеграції різних видів ігор-занять в ком-
пенсаційно-педагогічному процесі;

− використання активної ігрової позиції педа-
гога і безпосереднього керівництва іграми дітей.

Проведення дидактичних, розвиваючих ігор-
вправ різного спектру має подвійну мету. Ігрові 
завдання ставляться перед дітьми із загальним 
недорозвитком мовлення і передбачають вико-
нання інструкцій, ігрових дій, пошук способів 
розв’язання проблемних ситуацій, коментування 
власної діяльності, вміння взаємодіяти з одноліт-
ками та дорослими. 

Реалізація цих же ігор-вправ педагогами має 
на меті діагностику сформованих компонентів 
мовленнєвої діяльності, формування у дітей необ-
хідних передумов розвитку комунікативного ком-
понента в ході проведення пізнавально-мовленнє-
вих ігор-занять, формування навичок ймовірного 
прогнозування у мовленнєвій діяльності, розви-
ток комунікативної взаємодії і навичок зв’язного 
мовлення.

Всі ігрові прийоми умовно можна розділити на 
дві групи:

– сюжетно-ігрові ситуації за типом режисер-
ських ігор («На гостину до Їжака», «Ярмарок 
добрих справ»);

– сюжетно-ігрові ситуації з рольовою поведін-
кою дітей і дорослих («Супермаркет», «Ательє 
мод», «Автомайстерня»).

Ігрові прийоми можна використовувати в усіх 
типах занять. Різниця буде лише в особливостях 
реалізації, визначених провідними завданнями 
заняття.

Ігрові прийоми можна застосовувати в пер-
шій частині заняття для організації орієнтовно-
дослідних дій, наприклад, сприйняття предмета. 
В процесі обстеження предметів можна застосу-
вати прийом обігравання іграшок. Розглядаючи 
предмет діти пригадують подібні ознаки у інших 
предметів, подібних з даними.

Як ефективний метод корекції мовлення 
виокремлюють ігрові мовленнєві ситуації. Мов-
леннєва ситуація – це динамічна система вза-
ємовідносин тих, хто спілкується та базується на 
відображенні об’єктів і подій зовнішнього світу, 
породжує потребу до цілеспрямованої діяльності 
у вирішенні мовленнєво-мисленнєвих завдань і 
підштовхує до діяльності (Лепеха, Городиська, 
2014). 

Вчені А. Богуш, Н. Луцан поділяють ігрові мов-
леннєві ситуації на дві групи: ситуації розвитку діа-
логічного і монологічного мовлення. Перша група 
об’єднує ситуації діалогічного мовлення, у свою 
чергу, виділяє ігрові мовленнєві ситуації діалогу, три-
логу та полілогу. Друга група – об’єднує ігрові мов-
леннєві ситуації, що сприяють розвитку монологу: 
ігрові мовленнєві ситуації опису, розповіді, на розмір-
ковування та пояснення (Богуш, Луцан, 2008: 101).

У дошкільній педагогічній літературі описані 
ігрові мовленнєві вправи, спрямовані на розвиток 
мовлення. Зокрема:

– звукової культури: тренувальні, імітаційні, 
артикуляційні. Наприклад: «Знайди місце звука 
в слові», «Хто як кричить?», «Гарячий чай», 
«Котику, спи»; 

– збагачення словника: словесні та слов-
никово-логічні. Наприклад: «Хто що робить?», 
«Коли це буває?», «Назви одним словом», «Скажи 
навпаки»; 

– граматично правильного мовлення: (компо-
зиційні, трансформаційні), вправи на складання 
речень з важким словом, ігрові вправи з ляль-
кою, словесні вправи на слово-утворення. Напри-
клад: «Знайди пару», «Відгадай за описом», «Чиї 
діти?», «Який, яка, яке?»; 

– діалогічного мовлення: реплікові вправи, 
питально-відповідні, умовна бесіда. Наприклад: 
«Як можна дізнатися?», «Розпитай у товариша»; 

– монологічного мовлення: описові, репродук-
тивні (переказові), ситуативні, дискутивні, компо-
зиційні (розповідь). Наприклад: «Склади речення», 
«Відгадай де це було», «Що буває взимку?»; 

– комунікативної спрямованості: комуніка-
тивні. Наприклад: «А що якщо б …», «Вгадай, що 
я роблю?», «Як ти розумієш це слово?» (Богуш, 
Луцан, 2008: 125).

Ігрові мовленнєві вправи на логопедичних 
заняттях є складовою частиною кожного заняття, 
вони стимулюють мовленнєву активність дітей, 
сприяють удосконаленню дитячого мовлення.

На думку психологів і педагогів, використання 
наочних ігрових прийомів, зокрема, наочно-схе-
матичних моделей, полегшує процес освоєння 
зв'язного мовлення. Моделі, передаючи будову 
розповіді, служать своєрідним наочним планом 
для створення монологів. Складання такої схеми 
дозволяє дітям засвоїти способи програмування 
змісту розгорнутого повідомлення шляхом вста-
новлення послідовності та взаємозв’язку осно-
вних смислових ланок розповіді.

Для корекції мовлення дітей із загальним недо-
розвитком мовлення доцільно використовувати 
цілу систему ігор і завдань із застосуванням мето-
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дів наочного моделювання певної лексичної теми. 
Корекційну роботу на початку навчального року 
доцільно починати з теми «Овочі». Спочатку фор-
муємо словник іменників, прикметників, дієслів. 
Проводимо дослідження на натуральних овочах, 
обговорюючи форму, колір, смак, тактильні від-
чуття (аналогічно проводиться робота по темі 
«Фрукти»). Наприклад, ми подивилися на яблуко і 
побачили, що воно: яке за формою? (кругле); яке за 
кольором? (жовте, червоне, зелене); спробували на 
смак, яке воно? (солодке); якщо соком наповнився 
рот, воно яке? (соковите); якщо натиснути рукою, 
воно яка? (тверде); а де росте яблуко? (у саду на 
дереві). Таким чином, формуємо словник прикмет-
ників, навик складання описового оповідання про 
предмет, а для його кращого засвоєння викорис-
товуємо схеми-моделі, за якими дитина повторює 
всі ознаки і запам’ятовує їх. У грі «Опиши овочі» 
використовуємо схему для кожного овочу.

У грі «Вгадай, який це продукт?» розвиваємо 
розуміння категорії роду у прикметників, збагачу-
ємо активний лексикон дітей прикметниками, що 
позначають різні ознаки предметів (овочів, фрук-
тів, харчових продуктів), і закріплюємо форму-
вання вміння описувати предмет. Тут використо-
вуємо ті ж самі схеми, що і в грі «Опиши овоч», але 
забираємо першу картинку, яка зображує продукт, 
а в кінці схеми ставимо знак питання, і дитина, 
перераховуючи всі ознаки предмета, повинен 
його назвати. Діти дуже люблять загадувати один 
одному такі загадки. Надалі схеми можуть бути 
прибрані, і діти самі загадують загадки.

У вправі «Де літає метелик?» відпрацьовуємо 
використання прийменників над і під, одночасно 
формуємо фразове мовлення з вживанням при-
йменників. Для цього дітям роздаються картки зі 
стрілками, що показують вниз і вгору, і картинки 
з метеликами. Дитина підбирає картки і говорить, 
де літає цей метелик. Наприклад, «Метелик літає 
над квіткою» або «Метелик літає під деревом».

Далі працюємо над формуванням дієслівного 
словника в іграх-вправах, наприклад, «Як ми пра-
цювали у селі». У грі даються картинки-схеми 
робіт на городі (фігура людини, лійка, лопата, 
граблі, кошик). Кожна картинка обговорюється 
з дітьми. Дитина, спираючись на моделі, розпо-
відає: «Мама садить, тато поливає, бабуся сапає, 
дідусь майструє, діти допомагають дорослим». 

Застосування ігрових прийомів і наочних 
моделей сприяє більш точному і міцному засво-
єнню дітьми на практичному рівні окремих слово-
творчих операцій.

У процесі дослідження предметів обов’язково 
включаємо словникові вправи: на підбір синоні-
мів. Наприклад, «яблуко червоне, достигле, як 
сказати по-іншому, яке воно?» (рум’яне); на сло-
вотвір: у яблука червоний бік, як сказати одним 
словом, яке яблуко (червонобоке); яблуко трохи 
кисле і трохи солодке (кисло-солодке). При утруд-
ненні показуємо схеми (лимон + цукерка, черво-
ний + жовтий колір тощо).

Індивідуальне і хорове повторення словоспо-
лучень і речень допомагає закріпити у мовленні 
дітей зразки узгодження слів і різні синтаксичні 
форми. Після розглядання схеми пропонується 
розповісти про овоч, спираючись на зразок лого-
педа. У процесі роботи діти вчаться переказу-
вати казки і розповіді, використовуючи як наочні 
моделі геометричні фігури. Підбір геометричних 
фігур обговорюється з дітьми.

Висновки. Таким чином, використання ігро-
вих прийомів та введення наочних моделей в 
процес навчання дозволяє більш цілеспрямо-
вано розвивати мовлення дітей, збагачувати їхній 
активний лексичний запас, закріпити навички 
словотворення, сформувати вміння використо-
вувати в мовленні різні конструкції речень, опи-
сувати предмети, складати розповіді, тобто роз-
вивати і вдосконалювати зв’язне монологічне та 
діалогічне мовлення.
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ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ 

ТА ТЕХНОЛОГІЙ

У статті розглядається проблема сучасної підготовки майбутніх учителів трудового навчання в галузі інформа-
ційно-комунікаційних технологій. Досліджено поняття «інформаційні технології навчання», «комп’ютерна графіка» 
та проаналізовано сутність інформаційної підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій. Дослі-
джено періоди розвитку комп’ютеризації освіти в Україні де помітно чітке спрямування щодо пониження уваги до 
техніки, принципів роботи та її опису. Відображені аспекти інформаційного навчання вчителів трудового навчання 
та технологій. Проаналізовано вживання вчителем трудового навчання та технологій систем автоматизованого 
проектування. Визначено шляхи розв’язання проблеми використання сучасних інформаційно-комунікаційних техно-
логій при підготовці майбутнього вчителя трудового навчання та технологій. Розкрито методологічні особливос-
ті використання ІКТ при пошуку інформації, розробці проектів, оцінці та самооцінці. Варіанти цілеспрямованого 
використання соціальних комп’ютерних програм та засобів комунікації з метою підвищення професіоналізму сту-
дентських проектів, оптимізації зворотного зв’язку між суб’єктами навчального процесу, інноваційного підходу до 
комплексних завдань. Визначено основні поняття та складові, специфіку та інтелектуальний розвиток інформаційно- 
комунікаційної технологій майбутніх викладачів трудового навчання та технології в процесі трудового навчання. 
Розглянуто головні чинники підвищення ефективності професійної підготовки майбутніх учителів трудового навчан-
ня та технологій, активним впровадженням нових форм і методів навчання. Проаналізовано широкі можливості 
представлення та обробки графічної інформації, розвиток методів проектування складних систем у підготовці май-
бутніх вчителів трудового навчання та технологій у ВНЗ. Правильне використання інформаційно-комунікаційних 
технологій у процесі графічної підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій надає додаткові 
можливості та великі переваги для викладачів та студентів порівняно з традиційними методами навчання.

Ключові слова: інформаційна підготовка інформаційно-комунікаційні технології, мережа Інтернет, інтер-
активні заняття, комп’ютерні вправи, мультимедійні технології, трудове навчання та технології.
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APPLICATION OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES 
IN THE TRAINING OF FUTURE TEACHERS OF LABOR EDUCATION 

AND TECHNOLOGY

The article considers the problem of modern training of future teachers of labor training in the field of information 
and communication technologies. The concepts of "information technology training", "computer graphics" are studied 
and the essence of information training of future teachers of labor training and technology is analyzed. The periods 
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of development of computerization of education in Ukraine are studied, where there is a clear direction of reducing 
attention to technology, principles of work and its description. Aspects of information training of teachers of labor 
training and technologies are reflected. The teacher's use of labor training and technologies of computer-aided design 
systems is analyzed. Ways to solve the problem of using modern information and communication technologies in the 
training of future teachers of labor training and technology have been identified. Methodological features of ICT use 
in information retrieval, project development, evaluation and self-evaluation are revealed. Options for purposeful use 
of social computer programs and means of communication in order to increase the professionalism of student projects, 
optimize feedback between the subjects of the educational process, an innovative approach to complex tasks. The basic 
concepts and components, specifics and intellectual development of information and communication technologies of 
future teachers of labor education and technology in the process of labor education are determined. The main factors of 
increase of efficiency of professional training of future teachers of labor training and technologies, active introduction 
of new forms and methods of training are considered. The wide possibilities of presentation and processing of graphic 
information, development of methods of designing of complex systems in preparation of future teachers of labor training 
and technologies in high school are analyzed. The correct use of information and communication technologies in the 
process of graphic training of future teachers of labor education and technology provides additional opportunities and 
great advantages for teachers and students compared to traditional teaching methods.

Key words: information training, information and communication technologies, Internet, interactive classes, computer 
exercises, multimedia technologies, labor training and technologies.

Постановка проблеми. Сучасні та успішні 
тенденції трансформації та перетворення укра-
їнського суспільства, перехід свого роду на інду-
стріальний етап розвитку до постіндустріального, 
інформаційного розвитку висувають принципово 
нові вимоги до професійної підготовки майбутніх 
учителів трудового навчання та технологій. Здій-
снення цього завдання важливою мірою пов’язана 
з реформуванням вищої освіти в Україні, яка спря-
мована на її демократію, гуманізацію, реалізацію 
положення Болонського процесу та цілеспрямо-
ваність їх підготовки у європейських стандартах. 
Основні зусилля реформування освітньої галузі 
перегукуються з динамікою процесу дозрівання 
та розвитку наукових технологій, врегулюванням 
інформаційних вторгнень в професійне виробниче 
середовище, активним упровадженням інформа-
ційних технологій у професійну діяльність вчите-
лів трудового навчання та технологій. 

У нинішніх умовах розвитку України 
невід'ємною частиною суспільства стають інфор-
маційно-комунікаційні технології, які покликані 
змінити викладача в процесі навчання: навчаль-
ний матеріал у більш активній формі, обмінюва-
тися в зручний спосіб думками між колегами та 
студентами, швидку перевірку навчальних досяг-
нень студентів та підвищувати активність тих, 
кого навчають, і пізнавальний інтерес до навчаль-
ної діяльності.

Кінець ХХ - початок ХХІ ст. характеризувалися 
революційними відблисками в галузі високих 
технологій, зокрема в царині оброблення та пере-
дачі інформації, що стала спадкоємцем науково-
технічного прогресу на початку розвитку етапу 
суспільства. Неможливо активно впроваджувати 
інформаційно-комунікаційні технології без зламу 
системи, яка є основою соціально-економічного 
та духовного розвитку суспільства, позиції дер-
жави та всього народу (Джеджула, 2007: 95).

Тому система освіти визначає формування сві-
тогляду інформаційного суспільства через підви-
щення інформаційної культури людей. Водночас 
забезпечення галузі освіти теорією та практикою 
розвитку та застосування ІКТ є одним із важливих 
напрямів у процесі модернізації освіти, зокрема 
вищої. Актуальність використання ІКТ у навчаль-
ному процесі вимагає підготовки майбутніх учи-
телів технологій до їх використання.

Аналіз досліджень. Аналіз літератури пока-
зує, що проблемі використання ІКТ у навчанні, 
зокрема в підготовці фахівців у вищий школі, 
приділяється значна увага як в Україні, так і за 
її межами. Проблемою опікуються: В. Бербець, 
В. Биков, Р. Гуревич, М. Жалдак, О. Загородна, 
М. Кадемія, Г. Козлакова, М. Козяр, А. Коломієць, 
В.Кремень, Н. Морзе, Є. Полат, І. Роберт, Т. Тка-
ченко, С. Сисоєва, О. Співаковський, О. Спірін, 
В. Трайнєв, О. Шестопалюк та ін.

Вагомий вклад у розвиток змісту навчання 
графічних та технологічних дисциплін майбутніх 
фахівців засобами інформаційно-комунікацій-
них технологій внесли вітчизняні та «ближнього 
зарубіжжя» науковці: О. Александрова, Р. Горба-
тюк, О.Джеджула, Т. Кайгородцева, О. Кривоно-
сова, М. Козяр, І. Нищак, К. Носов, І. Смирнова, 
І. Столбова, Г. Райковська, М. Романкова, В. Рука-
вішніков, Н. Федотова, О. Хейфец, Т. Чемоданова, 
М. Юсупова і ін. Ці дослідження відносять до 
перехідного етапу (кінця XX - початку XXI сто-
ліття), коли в навчальному процесі стрімкого роз-
витку почали набувати ІТ та САПР.

Мета дослідження полягає у аналізі викорис-
тання та методичному обґрунтуванні інформаційно-
комунікаційних технологій у професійну діяльність 
вчителів трудового навчання та технологій.

Виклад основного матеріалу. Термін «інфор-
маційні технології» виник у 1970 році і відно-
ситься до комп’ютерної обробки інформації. 
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Інформаційна технологія включає всі види техно-
логій обробки інформації: комп’ютерні; мережеві; 
телекомунікації; з'єднання; гіпертекст; мультиме-
діа; супутник та інші.

Найбільш точне та зрозуміле тлумачення 
визначення поняття «інформаційні технології 
навчання» запропонував академік М. Жалдак, 
який вважав, що це система методів, засобів і 
прийомів створення, редагування, зберігання та 
передачі навчальної інформації з використанням 
сучасних інформаційних технологій, які спрямо-
вані на вдосконалення процесу навчання та підви-
щення його ефективності (Жалдак, 2011: 8).

Що стосується поняття ІКТ, то це подвійний 
стандарт. Словник інформаційних та освітніх тех-
нологій (Інформаційно-освітнє середовище про-
фесійно-технічних навчальних закладів, 2017: 65) 
визначає ІКТ як сукупність інтегрованих методів, 
виробничих процесів, програмного та апарат-
ного забезпечення для збору, обробки, зберігання, 
поширення, відображення та використання інфор-
мації в інтересах її користувачів.

Сучасні ІКТ розуміють як сукупність методів і 
прийомів збору, створення, упорядкування, збері-
гання, обробки, передачі та використання інфор-
мації. Зараз можна з упевненістю стверджувати, 
що перед сучасною системою освіти стоїть ряд 
завдань, пов’язаних з розробкою педагогічних 
стратегій в умовах масової комп’ютеризації та 
інформатизації всіх сфер життєдіяльності людини 
(Нищак, 2016: 256) серед них – формування інфор-
маційно-комунікаційних компетенцій майбутніх 
учителів трудового навчання та технологій.

За історичними даними можна виділити 
наступні періоди розвитку комп’ютеризації освіти 
в Україні:

Процес комп’ютеризації освіти в Укра-
їні (1985-1991 рр.) характеризується (Жалдак, 
2011: 7): частковою відсутністю спеціальної під-
готовки вчителів для викладання інформатики; 
відсутність комп'ютерної техніки в навчальних 
закладах; використання алгоритмічних методів та 
навчального програмування, які стали основою 
методичної системи навчання інформатики.

Потім в 1991-2002 рр. був подальший етап роз-
витку комп'ютеризації, який характеризується 
наступним: підготовка фахівців у сфері інфор-
мації, хто може володіти інноваційними інфор-
маційними технологіями; створення новітньої 
інформаційної культури; оволодіння основними 
поняттями інформатики; формування інформацій-
ного світогляду особистості; формування інфор-
матизації та комп’ютеризації процесу навчання 
та виховання; запровадити процес інформатизації 

в наукових дослідженнях у вищій школі; управ-
ління феноменом інформатизації в системі вищої 
освіти; розвиток інноваційного інформаційного 
середовища для вищої освіти і науки; створювати, 
організовувати та розвивати центральні та регіо-
нальні пункти інноваційних інформаційних тех-
нологій для здійснення процесу інформатизації та 
комп’ютеризації. у вищих навчальних закладах; 
забезпечення шкіл технічними підручниками; 
інформаційне поєднання української вищої освіти 
з громадськістю інших країн.

Цей період інформатизації освіти зробив знач-
ний внесок у розвиток комп’ютеризації в освіті 
(Райковська, 2011: 74 ).

Період комп’ютеризації з 2002 по 2012 рр. 
відзначається: зростанням інтересу до можли-
вості використання нових мобільних технологій 
у дистанційному навчанні; уміння розв'язувати 
прикладні задачі за допомогою комп'ютера, 
наприклад: електронний документообіг в управ-
лінні, бізнесі, освіті тощо; підвищення інтересу 
до наукових методів обробки даних (структуру-
вання, аналіз даних тощо); неактуальність праці 
людини і заміна його роботи програмуванням; 
комп’ютеризація навчальних закладів за допомо-
гою персональних комп’ютерів, підключення до 
локальної мережі з виходом в Інтернет; модерніза-
ція освіти, тобто збільшення кількості навчальних 
годин для забезпечення загальної комп'ютерної 
грамотності та вивчення інформаційно-комуніка-
ційних технологій.

До інформаційно-комунікаційних техноло-
гій відносять такі (Інформаційно-освітнє серед-
овище професійно-технічних навчальних закла-
дів, 2017: 45): e-learning (електронне навчання); 
m-learning (мобільне навчання); хмарні технології 
навчання; змішане навчання (blended learning); 
дистанційне навчання; on-line (мережеве) 
навчання; технологій доповненої та віртуальної 
реальності; Smart – технології; вебінар; MOOCs 
(Massive Open Online Courses); Mind Maps, 
MediaWiki тощо. 

Помітною складовою інформаційних техноло-
гій (ІТ) є комп’ютерна графіка (КГ). Державний 
стандарт України визначає «комп’ютерну графіку» 
як набуття методів і методів перетворення даних 
у вторинний комп’ютер у графічне зображення та 
графічне зображення в дані (Жалдак, 2011: 5).

У технічній літературі з графічних дисциплін 
зазначено, що «комп’ютерна графіка» – це сукуп-
ність технічних, програмних, мовних засобів і 
методів спілкування користувача з комп’ютером 
на рівні наочних образів при розв’язанні задач 
різних класів. КГ є багатофункціональним  

Вересоцька Н., Хищенко О. Застосування інформаційно-комунаційних технологій при підготовці...
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компонентом графіки та інформаційних техноло-
гій, найбільш легко сприймається і швидко роз-
вивається (з точки зору інформації) і засвоюється 
людиною, а головне – повністю відповідає при-
родним психологічним особливостям сприйняття 
людиною навколишнього середовища.

У своїй роботі І. Нищак наголошує, що швид-
кий розвиток нових інформаційних технологій, 
широкі можливості представлення та обробки 
графічної інформації, розвиток методів проек-
тування складних систем призвели до перегляду 
ролі та місця інформаційних технологій у підго-
товці майбутніх вчителів трудового навчання та 
технологій у ВНЗ (Нищак, 2016: 67).

Поступово у вищій школі почали з’являтися 
нові курси («Комп’ютерна графіка», «Комп’ютерне 
моделювання», «Автоматизовані системи проек-
тування» та ін.), спрямовані на вирішення про-
блеми розробки математичних моделей геоме-
тричних об’єктів, у тому числі й на педагогічних 
курсах, в умовах віртуального простору та їх візу-
алізації за допомогою сучасних графічних при-
строїв (Нищак, 2016: 134 ).

Вчена М. Юсупова (Юсупова, 2008: 98) роз-
криває сучасні тенденції та перспективи викорис-
тання інформаційних технологій у підготовці май-
бутніх вчителів трудового навчання ВНЗ; визначає 
психолого-педагогічні закономірності навчально-
пізнавальної діяльності майбутніх фахівців. 
Обґрунтовує теоретичні підходи до використання 
програми САПР AutoCAD для виконання графіч-
них завдань з нарисної геометрії; розробила кри-
терії оцінювання знань студентів ВНЗ з графічних 
дисциплін в контексті комп’ютерного навчання.

Впровадження інформаційних технологій у 
навчальний процес визначає трансформацію піз-
навальної діяльності особистості та посилення 
її інтелектуального потенціалу. Тому, на думку 
багатьох вчених, інформаційні технології стали 
потужним інструментом в арсеналі майбутніх 
учителів трудового навчання, оскільки вони:

− значно розширюють освітні можливості, 
зокрема за рахунок використання кольорової, гра-
фічної, анімаційної, звукової та відеотехніки;

− вміння керувати складністю навчальних 
завдань, нестандартність викладу навчальних 
питань, своєчасне отримання необхідної допо-
моги з додатковим роз’ясненням правильного 
рішення, підвищення навчальної мотивації за 
рахунок можливої   «толерантності» комп’ютера 
до навчання тощо;

− активне залучення учнів (студентів) до 
процесу навчання, індивідуалізація навчально-
пізнавальної діяльності, зворотний зв’язок  

(діалог з комп’ютером), вибір оптимального темпу  
роботи тощо;

− розширення системи навчальних завдань, 
зокрема, моделювання різноманітних виробничих 
ситуацій, пошук і усунення можливих недоліків, 
планування навчальної діяльності тощо; це дозво-
ляє оцінити оптимальність рішення та ефектив-
ність обраної стратегії дій, регулярний контроль 
навчальної діяльності учнів тощо;

− гнучкість в управлінні навчальним про-
цесом, що забезпечується точним виявленням 
та аналізом характеру можливих помилок учнів, 
прогнозуванням шляхів їх усунення та належним 
коригуванням навчального процесу;

− формувати мислення про свою навчально-
пізнавальну діяльність завдяки вмінню нао-
чно демонструвати її результати; при цьому 
комп’ютерні навчальні системи можуть не тільки 
передбачити правильність задачі, а й передбачити 
плюси і мінуси обраних стратегій з характеристи-
ками найбільш поширених помилок.

М. Ожга зазначає, що в процесі викладання 
та навчання графічних дисциплін (креслення, 
нарисна геометрія, інженерна графіка) протягом 
останнього десятиліття інтенсивно впроваджу-
ються інформаційно-комп’ютерні засоби. Зміст 
графічного навчання поступово змінювався. 
Навчання здійснюється з використанням сучас-
них засобів, спеціальних програмних пакетів, 
які використовуються в професійній діяльності 
інженерів-конструкторів наприклад, AutoCAD, 
SolidWorks, КОМПАС-3D тощо) (Ожга, 215: 134).

Практика показує, що широке використання 
комп’ютерних технологій у процесі викладання 
інженерно-графічних дисциплін дозволяє глибше 
та ефективніше використовувати зміст навчаль-
них матеріалів; навчання підвищує диференці-
ацію інженерно-графічних завдань; забезпечує 
швидкий та неупереджений педагогічний контр-
оль за якістю індивідуальної роботи студентів, 
засвоєння теоретичної інформації.

Динамічні можливості електронних навчаль-
них матеріалів можна ефективно використовувати 
в процесі вивчення технічних креслень або схем 
на заняттях з трудового навчання та технологій. 
Демонструючи динамічну тривимірну модель або 
графічне зображення (креслення) принципу дії 
технічного об’єкта чи окремого елемента (деталі) 
при паралельному мисленні, учні формують 
цілісне уявлення про форму об’єкта, усвідомлю-
ючи особливості конструктивного елементів. і 
вимоги до точності.

Успішному вивченню схем (у тому числі кіне-
матичних) сприяє паралельний аналіз конструкції, 
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особливостей механізму та їх позначення, а також 
динаміки передачі руху між окремими кінема-
тичними елементами. При цьому студенти мають 
можливість спостерігати за роботою механізму з 
різних ракурсів (камер), зрозуміти та поглибити 
взаємозв’язок між усіма його складовими, а також 
відтворити результати таких взаємодій (у часі та 
просторі).

 У процесі роботи з електронними навчальними 
матеріалами, доповненими студентами мульти-
медійними компонентами (звук, колір, анімація), 
створюються сприятливі психологічні умови для 
активізації несвідомих реакцій особистості на 
відповідні види пізнавальної діяльності. Зокрема, 
подання навчальної інформації чи завантаження 
графічного завдання можна здійснити шляхом 
розміщення учнів у відповідному виді діяльності 
після певного звукового сигналу чи візуалізації 
символу (символа, значка).

У процесі технологічного навчання інформа-
ційні технології сприяють активізації пізнавальної 
діяльності майбутніх учителів трудового навчання 
та технологій, підвищують їх інтерес до результа-
тів навчання. Комп’ютерні системи освіти мають 
багатофакторний вплив на всі форми організації 
навчального процесу у вищій школі.

Таким чином, під час лекцій підвищується 
зрозумілість навчального матеріалу; неможливо 
повторити теоретичну інформацію, представ-
лену на проекційному екрані; більш ефективно 
використовується навчальний час; інженерно-гра-
фічні завдання вирішуються в процесі практич-
ного навчання з використанням мультимедійних 
інформаційних ресурсів (теоретична інформація, 
довідкові дані, словники тощо), наданих у різно-
манітних формах. У самостійній роботі студентам 
забезпечуються індивідуальні показники засво-
єння навчального матеріалу, перевіряється рівень 
їхньої підготовленості; організовано самовряду-
вання; Під час педагогічного контролю швидко 
та об’єктивно перевіряються та оцінюються 
навчальні досягнення студентів з окремих тем чи 
розділів курсу.

Грамотне використання інформаційних техно-
логій у процесі графічної підготовки майбутніх 
учителів трудового навчання та технологій надає 
додаткові можливості та переваги для викладачів 
та студентів порівняно з традиційними методами 
навчання (Нищак, 2016: 234). Зокрема, вчитель 
отримує такі можливості: просто та швидко роз-
повсюджувати свої наукові досягнення, особистий 
досвід, модель навчання за допомогою локальних 
та глобальних комп’ютерних мереж; застосову-
вати специфічні методи і прийоми навчання сту-

дентів різних рівнів графічної підготовки, забез-
печуючи індивідуальну навчально-пізнавальну 
діяльність; оптимізація обсягу навчального мате-
ріалу та розширення його подання з використан-
ням усіх доступних інформаційних ресурсів та 
інструментів; здійснювати постійний і регуляр-
ний контроль за процесом засвоєння навчальної 
інформації; скорочення обсягу щоденної роботи, 
звільнення часу для індивідуальної роботи з 
учнями.

З іншого боку, студент може: організувати 
виховну роботу в оптимальному для нього темпі; 
навчатися на рівні, що відповідає його здібностям 
та рівню підготовки; оперативний рух (навігація) 
за змістом навчального матеріалу з можливістю 
повернення до раніше засвоєної теоретичної 
інформації; негайне отримання необхідної допо-
моги; використовувати весь арсенал засобів і 
можливостей комп’ютерної навчальної програми 
(мультимедійні, аудіо- та відеоматеріали, дина-
мічні моделі тощо); керувати власною навчально-
пізнавальною діяльністю з умінням думати про її 
результати.

Слід зазначити, що процес використання 
інформаційних технологій при викладанні гра-
фічних дисциплін майбутніми вчителями трудо-
вого навчання та технологій є неоднозначним. 
Незважаючи на свою актуальність та широкий 
дидактичний потенціал, реальна ситуація із вико-
ристанням ІКТ майбутніми викладачами техноло-
гій у викладанні інженерно-графічних дисциплін 
залишається незадовільною з наступних причин 
(Нищак, 2016: 178):

1) у більшості педагогічних університетів 
немає єдиної узгодженої стратегії комп’ютерних 
технологій навчання; використання інформацій-
них технологій в освіті часто не пов’язане зі зміс-
том навчальної програми;

2) недостатнє дослідження та апробація пси-
холого-педагогічних аспектів створення та впро-
вадження інформаційних технологій у навчально-
виховний процес;

3) невиконання заходів, спрямованих на реор-
ганізацію викладачів для адаптації традиційних 
форм і методів викладання інженерно-графічних 
дисциплін до нового комп’ютеризованого серед-
овища навчання.

Висновки. Впровадження інформаційно-кому-
нікаційних технологій у навчальний процес змі-
нить середовище навчальної діяльності студентів. 
Вивчення навчальної практики та професійної під-
готовки майбутніх вчителів трудового навчання та 
технологій виявило специфіку їхньої навчальної 
діяльності, зокрема: інтерес до вивчення інформаційно- 
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комунікаційних технологій, бажання використову-
вати комп’ютерні технології в навчанні, інтерес до 
нових технологій обміну інформацією та комуніка-
ції, але низький рівень мотивації до вивчення педа-
гогічних дисциплін, переважання зовнішніх мотивів 
у вивченні педагогічних дисциплін, пасивна пози-
ція при вивченні педагогічних дисциплін, низький 
рівень самоврядування, недостатність знань.

Таким чином, роблячи висновок про підготовку 
майбутніх вчителів трудового навчання та техно-
логій із застосуванням інформаційних технологій 
слід розглядати процес спільної творчої діяль-
ності викладача та студента, що відрізняється від 
традиційного методу мінімізацією щоденних опе-
рацій, максимальною особистісною-орієнтацією 
та високою інтенсивністю процесу навчання.
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ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ ГРАМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ 
ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ (НА ПРИКЛАДІ ВІДЕОХОСТИНГУ YOUTUBE)

У пропонованій статті зроблена спроба проаналізувати проблему формування іншомовної граматичної 
компетенції за допомогою використання в навчальному процесі автентичних відеоматеріалів, зокрема тих, які 
доступні в мережі Інтернет. Встановлено, що на сучасному етапі з урахуванням усіх соціокультурних аспектів 
та викликів, з якими зіткнулося українське суспільство, процес викладання іноземної мови потребує якісного 
оновлення та імплементації нових методик, форм та прийомів роботи, що й обумовлює актуальність дослі-
дження. Предметом дослідження в цій розвідці є використання автентичних англомовних відеоматеріалів на 
заняттях з іноземної мови. У ході роботи нами було зроблено припущення, що використання автентичних відео-
матеріалів має позитивний влив на засвоєння здобувачами освіти навчального матеріалу. Нами було розглянуто 
доцільність застосування відеоматеріалів на занятті з іноземної мови як засобу інтенсифікації навчального 
процесу, створення позитивної та автентичної атмосфери на занятті, надання йому максимальної комуніка-
тивної спрямованості. Також було коротко описано методику роботи з відеоматеріалами та типологію потен-
ційних вправ і завдань для кожного етапу в процесі роботи з відеоматеріалами. Було запропоновано чотири ета-
пи роботи над відеоматеріалами під час роботи з формування іншомовної комунікативної компетенції, зокрема 
граматичної: Pre-Viewing, While Viewing, Post/After-Viewing та фазу формування і розвитку граматичних нави-
чок. У пропонованій розвідці було зроблено висновок, що використання автентичних іншомовних відеоматері-
алів під час навчання іноземної мови, зокрема в роботі над граматичним матеріалом, має позитивний вплив на 
роботу здобувачів освіти, сприяє створенню атмосфери автентичності, викликає зацікавленість у навчальному 
матеріалі. Також було зроблено акцент на тому, що використання відеоматеріалів може стати корисним допо-
вненням дистанційних курсів, організованих на базі персональних навчальних систем.
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FORMATION OF FOREIGN GRAMMATICAL COMPETENCE WITH THE HELP 
OF VIDEO MATERIALS (ON THE EXAMPLE OF YOUTUBE VIDEO HOSTING)

The presented article attempts to analyze a problem of formation of foreign language grammatical competence in 
educational process by means of authentic video materials, in particular those which are available on the Internet. It is 
established that at the present stage, taking into account all socio-cultural aspects and challenges faced by Ukrainian 
society, the process of teaching a foreign language requires quality updating and implementation of new methods, forms 
and techniques, which determines the relevance of the study. The subject of research in this study is the use of authentic 
English-language videos in foreign language teaching. In the process of study, we made the assumption that the use of 
authentic videos has a positive effect on the learning of educational material by students. We considered the feasibility 
of using videos in a foreign language teaching as a means of intensifying the learning process, creating a positive and 
authentic atmosphere in the classroom, giving it the maximum communicative focus. The method of working with video 
materials and the typology of exercises and tasks for each stage in the process of working with video materials were 
also briefly described. Four stages of work on video materials during the formation of foreign language communicative 
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competence are proposed, including grammar: Pre-Viewing, While Viewing, Post / After-Viewing and the phase of 
formation and development of grammatical skills. The proposed study concluded that the use of authentic foreign language 
videos in foreign language teaching, in particular, during the formation the grammar competence, has a positive impact 
on the students’ work, helps to create an authenticity atmosphere and increases the students’ interest in educational 
material. Also, there is emphases on the fact that the use of video materials can be a useful addition to distance learning 
courses based on learning management systems.

Key words: grammatical competence, foreign language teaching methods, video hosting, YouTube.

Постановка проблеми. На сучасному етапі 
зовнішня і внутрішня політика українського сус-
пільства перебуває в стані стратегічної орієнтації 
на демократичні, світові та загальноєвропейські 
цінності, коли необхідно змінювати всі сфери жит-
тєдіяльності. Не є виключенням і система освіти, 
перед якою постають нові вимоги, що покликані 
сформувати відповідній простір, який би підго-
тував молоде покоління до життя в динамічному, 
полікультурному, багатомовному інформаційному 
суспільстві. Саме це зумовлює необхідність якіс-
ного реформування системи освіти з курсом на 
людиноцентричне, полікультурне та полімовне 
суспільство (Кремень, 2009: 11). Зазначимо, що 
активні євроінтеграційні процеси обумовлюють 
нові цілі та завдання в галузі іншомовної під-
готовки здобувачів освіти на всіх її рівнях. Так, 
одним із значущих питань є якісне оновлення та 
імплентація технологій та методик, які б надавали 
можливість навчати здобувачів освіти використо-
вуючи сучасні та автентичні ресурси. Варто також 
зауважити, що рушійною силою, що активізувала 
істотні зміни в житті соціуму, зокрема в площині 
освіти, стала світова пандемія, спричинена роз-
повсюдженням короновірусної інфекції (COVID-
19), та російсько-українська війна. Це призвело до 
істотної зміни стратегії освіти, найважливішою 
рисою якої стало широке використання мережі 
Інтернет, різних інформаційних технологій та 
активна практика змішаної та дистанційної форм 
навчання.

Аналіз досліджень. Сучасна методика в галузі 
іноземних мов в Україні будується відповідно 
до Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної 
освіти, які чітко вказають на зміст, методи і цілі 
навчання, що є спільними для всього європей-
ського простору. У сучасних закладах вищої освіти 
процес навчання іноземних мов повинен бути 
направлений на забезпечення майбутніх професій-
них потреб здобувачів, розширення можливостей 
оволодіння іноземною мовою з метою ефективного 
розуміння іншомовного та культурного світу, тра-
дицій та історії країн, мова яких вивчається, здат-
ність спілкуватися і обмінюватися інформацією у 
фаховій площині з іноземними колегами, сприяти 
росту успішних міжнародних відносин.

У зазаначеному контексті іноземна мова висту-
пає основним засобом комунікації, способом 
міжкультурних взаємовідносин з урахуванням 
особливостей соціальної та мовної культури, тра-
дицій країни співрозмовника. Загальновідомим 
є те, що основу спілкування іноземною мовою 
складає володіння граматичною складовою 
мови, що дозволяє комунікантам зрозуміти одне 
одного, правильно декодувати повідомлення та 
дати доречну, зрозумілу й чітку відповідь у тій чи 
іншій ситуації. Підтвердження цьому знаходимо 
у В. Лучкевич, яка вважає, що «граматика постає 
не як певна система правил, що функціонує поза 
межами реального життя, а як своєрідний мовний 
код, який дозволяє будувати повідомлення, що 
віддзеркалюють екстралінгвістичну дійсність» 
(Лучкевич, 2013: 38). Отже, формування іншо-
мовної граматичної компетенції здобувачів вищої 
освіти є вагомим складником процесу навчання 
іноземній мові, адже саме вона є однією із осно-
вноположних для якісного оволодіння іноземною 
мовою, що в подальшому сприяє успішній про-
фесійній діяльності майбутніх спеціалістів різ-
них галузей на міжнародній арені. Але процес 
вивчення граматики викликає багато труднощів, 
які ускладняються не тільки парадигмою грама-
тичних термінів, правил та винятків, а й недостат-
нім рівнем практичного використання іноземної 
мови, розумінням ситуацій використання тих чи 
інших граматичних патернів у реальних ситуаціях 
мовлення, адже доволі часто здобувачі освіти не 
розуміють навіщо їм вивчати граматику, тощо. 
Результатом аналізу проблеми формування іншо-
мовної граматичної компетенції, особливо в умо-
вах дистанційного та змішаного навчання, було 
виявлення необхідності пошуку нових методів 
формування іншомовної граматичної компетенції 
зручними та доступними засобами, розробка ряду 
навчальних вправ, скерованих саме на вирішення 
зазначеної проблеми.

Питанню значущості проблеми навчання гра-
матичної складової мови у своїх працях приділяли 
увагу такі дослідники, як Г. Воронцова, Р. Мар-
тинова, Н. Скляренко, В. Цетлин та ін., роботи 
яких присвячені змісту навчання граматичного 
матеріалу, використанню раціональних та ефек-
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тивних методик викладання. Також формування 
іншомовної граматичної компетенції було пред-
метом дослідження у роботах таких дослідників, 
як В. Лучкевич, П. Сисоєв, С. Ніколаєва, В. Сафо-
нова та ін. Наприклад, П. Сисоєв слушно зазначає, 
що якісно сформована граматична компетенція 
дозволяє оперувати мовними одиницями майже 
на одному рівні з носіями мови (див. дет.: Сысоев, 
2001), що підтверджує важливість граматичної 
складової мови. Однак аналіз широкого спектру 
досліджень, що вивчають проблему формування 
граматичної компетенції, пошуку нових методів 
і форм роботи, використанню ІКТ в освітньому 
процесі засвідчив, що недостатньо розглянутою 
залишається проблема навчання граматики за 
допомогою автентичних відеоматеріалі (особливо 
під час дистанційної та змішаної форм навчання).

Отже, активні процеси інтернаціоналізації, 
реформування освіти, імплементація нових мето-
дик у сферу іншомовної підготовки, активна 
інформатизація суспільства та освіти, пошук 
нових технологій навчання іноземної мови в 
сучасних умовах обумовлюють актуальність 
нашої розвідки.

Мета статті – узагальнити та представити 
досвід використання відеоматеріалів у процесі 
формування іншомовної граматичної компетенції 
здобувачів різних рівнів освіти, зокрема в універ-
ситетському просторі немовних спеціальностей.

Виклад основного матеріалу. Процес 
навчання іноземної мови є доволі складним та 
комплексним явищем, яке вимагає певних зусиль 
від усіх учасників освітнього процесу. Саме тому 
важливим складником є формування у здобувачів 
освіти інтересу та мотивації до процесу вивчення 
іноземної мови, що дозволить досягти найбільш 
оптимального рівня засвоєння обсягу начального 
матеріалу. На думку багатьох методистів, імпле-
ментація нестандартних форм роботи, новітніх 
прийомів й методів навчання іноземної мови, 
використання інноваційних технічних засобів 
навчання є на сьогодні найефективнішим засо-
бом. Ще однією важливою умовою при навчанні 
сучасного здобувача вищої освіти є використання 
сучасних освітніх інноваційних технологій, які 
виступають запорукою інтелектуального, твор-
чого та морального розвитку здобувачів освіти.

Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) в 
процесі навчання іноземної мови, зокрема англій-
ської, є ефективним педагогічним засобом вивчення 
іноземної культури і формування комунікативних 
навичок, у тому числі граматичної компетенції. 
Доречне та вдале використання ІКТ сприяє якіс-
ному прискоренню процесу навчання через зрос-

тання зацікавленості здобувачами освіти навчаль-
ним матеріалом, темою та предметом вивчення, 
поліпшенню якості засвоєння матеріалу, дозволяє 
індивідуалізувати процес навчання, що неодмінно 
підвищує ефективність навчання. 

Одним з найбільш зручних технічних засобів 
у цьому контексті є застосування в навчальному 
процесі відеоматеріалів. Варто також зазначити, 
що особливістю використання відео є можливість 
сформувати атмосферу автентичності, підвищити 
мотивацію до вивчення матеріалу, сприяти розви-
тку пам’яті та уваги, що дозволяє зробити процес 
навчання продуктивнішим. Працюючи з відео-
матеріалами, здобувачі освіти мають можливість 
знайомитись із зразками оригінальних комуні-
кативних актів в різних ситуаціях, почути носіїв 
мови в їхньому безпосередньому мовному серед-
овищі, характерними мовними моделями, соціо-
культурними ситуаціями спілкування 

Сформувати в здобувачів освіти іншомовну 
граматичну компетенцію одна з найважливіших 
цілей навчання іноземної мови, адже граматич-
ному рівню іноземної мови необхідно ціле-
спрямовано навчати та посутню роль приділяти 
практичній складовій цього процесу. Оволодіти 
іншомовною комунікативною компетенцією, у 
тому числі й сформувати граматичну, не пере-
буваючи в країні, мову якої вивчають, є досить 
складним завданням. Для досягнення цих цілей 
велике значення мають автентичні матеріали. 
Саме на них в нашій розвідці акцентовано увагу. 
Під «автентичними» прийнято розуміти матері-
али, які створювалися носіями мови та допома-
гають відтворювати атмосферу реальної мовної 
комунікації, роблять процес засвоєння іншомов-
ного матеріалу більш живим, цікавим, проблем-
ним, переконливим і емоційним. Таким чином, 
використання автентичних відеоматеріалів дозво-
ляє реалізувати процес оволодіння мовою як 
осягнення живої іншомовної культури, сприяє 
індивідуалізації навчання і розвиває мотивацію 
мовленнєвої діяльності здобувачів освіти.

Також використання відеоматеріалів допома-
гає формувати та вдосконалювати всі чотири види 
мовної діяльності: читання, говоріння, аудію-
вання, письмо; формувати лінгвістичні здібності 
(через мовні та мовленнєві вправи); генерувати 
ситуації спілкування і забезпечувати безпосе-
реднє сприйняття і вивчення культури та історії 
країни, що вивчається.

Ще однією перевагою автентичних відеома-
теріал є їхній емоційний вплив, що сприяє фор-
муванню в особи, що вивчає мову, особистісного 
ставлення до побаченого. Використання віде-

Веретюк Т. Формування іншомовної граматичної компетенції за допомогою відеоматеріалів...
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офрагментів допомагає розвитку різних сторін 
психічної діяльності здобувачів освіти: уваги і 
пам’яті. Варто наголосити, що використання різ-
них каналів надходження інформації (слухове, 
зорове, моторне сприйняття) позитивно впливає 
на міцність фіксації мовного матеріалу.

Ефективність застосування відеоматеріалів під 
час навчання граматичної складової мови залежить 
від декількох факторів: особиста майстерність 
викладача, якості матеріалів і технічних пристроїв, 
структурованість навчального процесу і т.п.

І. Ісенко (див. дет.: Исенко, 2009) зазначає, що 
використання відеоматеріалів під час навчання 
іноземної мови може: дати здобувачам освіти 
більш повну, достовірну інформацію про мовні 
явища і процеси, що вивчаються, а отже, під-
вищити роль наочності в навчальному процесі; 
задовольнити запити, бажання й інтереси здобу-
вачів; допомогти викладачі, полегшивши органі-
зацію навчального процесу; налагодити ефектив-
ний зворотний зв’язок, тощо. Також, як вже було 
зазначено вище, використання відеоматеріалів 
сприяє інтеграції всіх наявних навичок здобувачів 
освіти: аудіювання, читання, говоріння і письма; 
організації комунікативної діяльності (обго-
ворення побаченого після перегляду, спільний 
пошук інформації та подолання мовного бар’єру).

На думку С. Ніколаєвої, ефективність імп-
лантації відеоматеріалів у навчальному процесі 
визначається відповідністю змісту матеріалу темі 
конкретного заняття, тобто матеріал повинен 
бути обов’язково підкріплений низкою завдань 
(ряд вправ на відпрацювання граматичних струк-
тур, аналітичний пошук інформації та граматич-
них зразків, міркування по темі матеріалу тощо) 
(Ніколаєва, 2003: 20).

Саме тому при використанні подібних матеріалів 
для формування граматичної компетенції виклада-
чеві слід розуміти необхідність та важливість пра-
вильного підбору відеофрагментів, розробки сис-
теми вправ та організації робочого процесу. 

Методисти радять процес роботи з відеома-
теріалами структурно поділяти на декілька фаз. 
Так, наприклад, Ю. Комарова виокремлює чотири 
основні етапи. Пропонуємо до розгляду подібну 
структуру роботи, направлену на формування гра-
матичної компетенції, яка складається з:

1. Підготовча фаза – робота на налаштування та 
полегшення сприйняття матеріалу (Pre-Viewing); 

2. Фаза сприйняття навчального матеріалу або 
демонстраційний етап (While Viewing); 

3. Фаза контролю сприйняття та розуміння 
змісту відеофграгменту або післядемонстраціон-
ний етап (Post/After-Viewing); 

4. Фаза формування та розвиток граматичних 
навичок (див. дет.: 3). 

Кожна фаза передбачає роботу з рядом запро-
понованих завдань, виконання яких підтверджує 
ефективність усього процесу. 

I. Підготовча фаза (Pre-Viewing). 
Мета: 1. Мотивація здобувачів освіти та нала-

штування їх на роботу, сприйняття матеріалу, 
виконання вправ та завдань. 2. Зняти можливі 
труднощі сприйняття тексту і підготувати до 
успішного виконання завдання. 

Цей етап роботи може містити завдання на 
прогнозування того, про що піде мова у відеоф-
рагменті: аналіз назви, ключових слів або фраз, 
обговорення власних суджень та дискусія щодо 
короткого змісту відео. Потім за необхідності від-
бувається знайомство здобувачів освіти з новою 
лексикою, необхідною для розуміння фільму, та 
граматичними конструкціями, які зустрінуться в 
матеріалі (граматичні конструкції можуть бути як 
відомі, так і нові для здобувачів). Також на цьому 
етапі варто ознайомити здобувачів із завданнями 
післядемонстраціонного етапу для підвищення 
рівня сприйняття матеріалу, акцентування увагу 
на тих чи інших аспектах матеріалу.

II. Демонстраційна фаза (While Viewing). 
Мета: забезпечити подальший розвиток іншо-

мовної граматичної компетенції здобувачів освіти 
з урахуванням їхніх реальних можливостей іншо-
мовного спілкування. На етапі прямої роботи з 
відеоматеріалам використовуються завдання, які 
спрямовані на пошук, фіксацію, трансформа-
цію певного мовного – граматичного – матері-
алу. У цьому випадку не стільки формулювання 
завдання, скільки зміст вправи забезпечує ту чи 
іншу ступінь ефективності і виправданості вико-
нання завдання. Здобувачі освіти можуть також 
робити записи до тексту відеофрагменту, які зна-
добляться їм під час виконання завдань на наступ-
ній – післядемонстраційній – фазі. 

III. Післядемонстраційна фаза (Post/After-
Viewing). 

Мета: забезпечити подальший розвиток мов-
ної, зокрема граматичної, компетенції здобувачів 
освіти з урахуванням їхніх реальних можливос-
тей іншомовного спілкування.

Ця фаза може включати такі типи завдань та 
вправ: відповіді на запитання викладача за змістом 
або складання речень / питань; вибір правильного 
варіанту відповідей; завершення речення; заповне-
ння пропусків (вставляти слова чи фрази); виправ-
лення помилок; завдання увідповідності слів і 
їхніх визначень, героїв і їхніх слів чи описів героїв 
з використанням граматичних моделей і структур; 
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вибір: правильно чи неправильно (True or False); 
перефразування речень відповідно то тієї чи іншої 
моделі; відновлення хронологічного ланцюжка 
подій; заповнення таблиці; пояснення значення 
граматичних структур; характеристика головних і 
другорядних чи епізодичних дійових осіб тощо. 

IV. Розвиток мовних навичок і умінь усного 
мовлення або творчий етап – заключна фаза. 

Мета: використовувати вихідний відеомате-
ріал в якості основи й опори для розвитку продук-
тивних умінь в усній або письмовій мові. 

На заключному етапі доцільно використати 
такі вправи, як висловлення власної думки; вира-
ження оцінки почутого та побаченого; написання 
короткого резюме, переказ сюжету фільму з вико-
ристанням певних граматичних моделей, відпо-
віді на питання викладача, дискусія тощо. 

Одне із завдань викладача іноземної мови – ство-
рення позитивного настрою при вивченні мови, 
залучення здобувачів освіти до культурних цін-
ностей народу – носія мови. З цією метою велике 
значення має використання автентичних матері-
алів, зокрема і відеоматеріалів. Так, наприклад, 
Дж. Скривенер зауважує, що використання відео-
матеріалів матиме позитивний вплив на результа-
тивність заняття та участь здобувачів у ньому, адже 
відео може стати чудовою відправною точкою для 
комунікативної діяльності, для введення теми обго-
ворення. Окрім того, працюючи з відеофрагмен-
тами як у викладача, так і здобувачів є можливості 
для перемотки відео, повернення до складних чи 
незрозумілих моментів; викладач також може зро-
бити паузу для пояснення того чи іншого матеріалу 
чи фрагменту; зміст відео може надати цікаву дис-
кусійну тему, тощо (Scrivener, 2005). 

У свою чергу Дж. Хармер стверджує, що 
однією з головних переваг відео є те, що здобувачі 
освіти не просто чують мову, а й бачать умови її 
функціонування (див. дет.: Harmer, 2001; Harmer, 
2010). Доречно підібрані відеофрагменти можуть 
бути використані для надихання чи мотивації здо-
бувачів освіти до навчання, щоб вони, працюючи 
з відео, отримували задоволення від роботи над 
навчальними матеріалами, а результатом цього 

стануть їхні кращі досягнення. Отже, можна зро-
бити висновок, що відеоматеріали можна розгля-
дати як ефективний навчальний засіб.

Висновки. Аналіз низки методичних джерел, 
а також власний досвід роботи з відеоматеріа-
лами на заняттях зі здобувачами освіти дозволяє 
дійти таких висновків: розглянута нами методика 
роботи щодо формування та розвитку граматич-
ної компетенції буде особливо корисною та дореч-
ною під час організації навчального процесу при 
дистанційній або змішаній формах роботи зі здо-
бувачами освіти, адже, окрім загальної доступ-
ності матеріалів у мережі Інтернет, персональні 
навчальні системи надають можливість інтегру-
вати в навчальні курси відеофграменти, додати до 
них завдання різних форм, організувати дискусію, 
налагодити зворотній зв’язок тощо. Працювати з 
відеометеріалами здобувачі освіти можуть і само-
стійно, виконуючи запропоновані вправи для 
перевірки сприйняття та розуміння матеріалу.

Отже, граматична компетенція є важливою лан-
кою при формуванні іншомовної комунікативної 
компетенції та оволодінні іноземною мовою, яка є 
посутньою необхідністю кожної сучасної особис-
тості для успішної побудови професійної кар’єри, 
функціонування в сучасному полімовному соціумі 
тощо. Для якісного формування і розвитку всіх 
складових іншомовної граматичної компетенції 
при роботі з відеоматеріалами в сучасних здобува-
чів освіти різних галузей необхідно орієнтуватися 
на ряд закономірностей, принципів, правил та 
аспектів організації роботи, застосовувати методи 
і прийоми розвитку пізнавальних здібностей осо-
бистості. Беручи до уваги активний розвиток дис-
танційного і змішаного навчання вважаємо, що 
автентичні відеоматеріали можуть стати якісним 
та ефективним доповненням навчального про-
цесу, допомогти викладачеві організувати процес 
роботи на базі персональних навчальних систем, 
налагодити процес комунікації іноземною мовою 
між здобувачами освіти, мотивувати до навчання, 
стати основою для знайомства з особливостями 
іноземної мови на основі оригінальних та реаль-
них ситуацій комунікації.
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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТРЬОХ ОСНОВНИХ ФОРМ НАВЧАННЯ 
У ВИВЧЕННІ АНГЛІЙСЬКОЇ ЯК ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Дана стаття зосереджена на дослідженні ефективності трьох основних форм навчання і, зокрема, у вивченні 
та викладанні англійської мови як іноземної в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича, 
на факультетах економіки (спеціальність Економічна кібернетика), права, педагогіки (спеціальність Психоло-
гія), філології за два навчальні роки 2019/2020, 2020/2021. Вибірку дослідження склали сто двадцять студентів 
чотирьох зазначених факультетів, які в першому, другому та третьому семестрах вивчали обов’язкову дисци-
пліну «Англійська мова за професійним спрямуванням» згідно їхньої навчальної програми. Метою дослідження 
було проаналізувати і порівняти продуктивність та ефективність практичного застосування трьох основних 
форм навчання (очної, дистанційної та змішаної) та вивчити вплив їхнього використання на викладання та 
вивчення англійської мови як іноземної на практичних заняттях обов’язкового курсу англійської мови «Англій-
ська мова за професійним спрямуванням». Для дослідження було використано анкетне опитування, що вклю-
чало чотири питання. Для аналізу отриманих даних з ціллю представлення якісних результатів дослідження 
були використані методика цілеспрямованої вибірки та спеціальна програма для отримання та узагальнення 
достовірних результатів. Висновки даного дослідження показали, що змішана форма навчання є ефективною й 
продуктивною для вивчення та підняття рівня англійської мови і схвалюється переважною більшістю студен-
тів Чернівецького національного університету, як одна з пріоритетних форм оволодіння дисципліни «Англійська 
мова за професійним спрямуванням». Четверта частина респондентів вважають очну форму навчання також 
корисною та ефективною, однак дистанційну форму вважають як несприятлива для вивчення англійської мови.

Ключові слова: змішане навчання, он-лайн, оф-лайн, дистанційне навчання, курс англійської як іноземної мови.
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COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THREE MAIN TEACHING FORMS 
IN LEARNING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE

The paper studies three main teaching forms: off-line, on-line and blended and their productivity and output, in 
particular, in learning English as a foreign language at Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, at the faculties of 
Economics (specialty “Economic Cybernetics”), Law, Pedagogy (specialty “Psychology”), Philology for two academic 
years 2019/2020, 2020/2021. The research sample consisted of 120 students of the four mentioned faculties, who in the 
first, second and third semesters studied the compulsory discipline "English for Specific Purposes". The objectives of 
the study were to analyze and compare the productivity and effectiveness of the practical application of the three main 
teaching forms (face-to-face, distant and blended) and to study the impact of their use on teaching and learning English 
as a foreign language in practical classes of the compulsory English language course "English for Specific Purposes". 
A questionnaire containing four questions was used for the research. The method of purposive sampling technique and 
a special program for obtaining reliable results were used to analyze the obtained data with the aim of presenting the 
qualitative results of the study. The conclusions of this study showed that blended form of teaching is effective and 
productive for learning and advancing the students’ level of the English language and is approved by the vast majority 
of students of Chernivtsi National University as one of the priority forms of studying the course "English for Specific 
Purposes". A quarter of the respondents think the face-to-face teaching form to be useful and effective in improving their 
English, but consider the distant form to be unfavourable for learning the English language.
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Постановка проблеми. Сьогодення ставить 
великі виклики перед вчителями та викладачами у 
пошуках кращих практик викладання та навчання 
дисциплін, особливо коли йдеться мова щодо про-
дуктивності та ефективності вивчення іноземних 
мов. Традиційна форма очного навчання незмінно 
втрачає свою актуальність. «Значна частина часу, 
проведеного в класі, замінюється онлайн-захо-
дами, які залучають учнів до досягнення цілей 
курсу». (Bock et al, 2018:958) Однак практика 
застосування останніми десятиліттями дистан-
ційного навчання також продемонструвала свої 
недоліки. Зокрема, Дамфорд і Міллер зауважують, 
що «студенти з більшою кількістю онлайн-курсів 
твердять про менший вплив ефективних методів 
навчання та нижчу якість взаємодії.» (Dumford & 
Miller, 2020:466) І саме це дало поштовх розвитку 
такої популярної нині форми навчання, як змішане. 
Гальверсон зазначає, що «змішане навчання стало 
однією з найпопулярніших педагогічних концеп-
цій у вищій освіті та в контексті англійської як іно-
земної мови на початку 2000 року» (Halverson та 
ін., 2014:21). Так, дійсно наразі змішане навчання 
стало певним викликом двом іншим традицій-
ним формам і тенденцією у викладанні інозем-
них мов, оскільки «загальний фокус дослідження 
пов’язаний із пошуком кращої практики, тобто 
спробою визначити оптимальне поєднання викла-
дання курсу, щоб забезпечити більш ефективні 
навички володіння мовою». (Sharma, 2010:457) 
Безсумнівно, змішане навчання поступово отри-
мує величезні перспективи для студентів вищих 
навчальних закладів, оскільки воно передбачає 
«вдосконалення особистого інтерфейсу між викла-
дачами та студентами за допомогою інтернету та 
комп’ютерних технологій» (Morris, 2010:2).

У роки пандемії ковіду всі лекції, практичні 
заняття, семінари, курси тощо успішно прово-
дяться завдяки поєднанню очного, дистанційного 
та змішаного навчання, і саме в академічних колах 
вищої школи, зокрема у викладанні курсів англій-
ської як іноземної мови (далі – АІМ) такий мікс 
став вимогою часу та необхідністю. 

Аналіз досліджень. Всезростаючий доступ 
до інтернет мереж та джерел за останнє десяти-
ліття призвело до швидкого збільшення кількості 
студентів, які отримують навчання у вищій освіті 
онлайн, а не в традиційних умовах живого спіл-
кування (Greenland & Moore, 2014:47). Проблемі 
онлайн чи дистанційного навчання присвячено 
безліч досліджень, зокрема роботи (Capranos, D. 
& Dyers; Gikas & Grant; Dumford & Miller; Martin, 
R., Koutsabasis, Taylor, R.W), і т.д. На відміну від 
традиційного навчання, де взаємодія і спілкування 

на рівні студент / викладач відбувається віч-на-віч 
в аудиторії (Artino & Jones, 2012:170), онлайн-
навчання опирається на використання асинхро-
ністичної та синхроністичної інтеракції і зв’язку 
зсередини самого віртуального середовища  
(Ku & Chang, 2011:266). Порівняльний аналіз тра-
диційних форм детально пророблений у дослі-
дженнях (Kitsantas; Edit; Faizah, Broadbent), і т.д. 
Роваї та Джордан порівняли три навчальні курси 
(традиційний, змішаний і повністю онлайн) і 
з’ясували, що студенти курсу змішаного навчання 
мають найвищий рівень почуття спільності, поді-
бно до тих, хто навчається в очній секції, і вище, 
ніж у повністю онлайн-розділу. Вони стверджу-
ють, що «оскільки студенти змішаного курсу 
демонстрували таке ж відчуття спільності та різ-
номанітності, як і студенти традиційного курсу, 
пропонування зручності повністю онлайн-курсів 
без повної втрати особистого контакту може бути 
достатнім для виховання сильного почуття співто-
вариства студентів, які відчували б ізольованість 
у повністю онлайн-курсі» (Rovai & Jordan, 2004) 
Багато сучасних наукових досліджень присвячено 
змішаній формі навчання, серед яких уваги заслу-
говують роботи (Bock; Gleason; Boelens, Halverson, 
Allen), і т.д. Більшість дослідників, до прикладу, 
Губакова сприймають змішане навчання як поєд-
нання двох традиційних форм «Ми сприймаємо 
змішане навчання як комбіноване навчання – як 
поєднання стандартного очного навчання з елек-
тронним навчанням». (Hubackova et al., 2011:281)

Мета статті – вивчити продуктивність та 
ефективність застосування трьох форм навчання 
у вивченні англійської як іноземної мови у вищій 
школі. Досягнення мети потребує виконання 
наступних завдань: провести детальний аналіз 
використання трьох форм навчання; встановити їх 
влив на ефективність та продуктивність набуття 
студентами знань з АІМ; з’ясувати сприйняття 
студентами різних спеціальностей кожної з трьох 
форм навчання на університетському курсі англій-
ської мови як іноземної для професійних цілей. 

Для отримання необхідних даних для дослі-
дження були використані такі види опитування як 
анкетування та інтерв’ю студентів 2019/2020 та 
2020/2021 навчальних років. Опитувальник міс-
тив 4 питання, які були спрямовані на порівняння 
та встановлення найзручнішої та найпродуктивні-
шої з трьох основних форм навчання англійської 
мови як іноземної для студентів університету. Для 
збору первинних даних автор статті використову-
вав методику цілеспрямованої вибірки та врахо-
вував рейтинг навчання студентів у своїх акаде-
мічних групах та на поточному курсі факультету. 
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З метою забезпечення конфіденційності респон-
дентів опитували особисто та кожному видавали 
окремі анкети. Для обчислення результатів дослі-
дження були використані статистичний метод і 
програму «Статистичний пакет для соціальних 
наук» (SPSS program). В опитуванні приймали 
участь 120 студентів. Отримані дані проаналізо-
вані та подані у відсотковому відношенні. Щоб 
зробити фактичні та правдиві висновки, у дослі-
джені були використані порівняльний, описовий, 
зіставний та кількісний аналізи.

Виклад основного матеріалу. Ситуація 
з вивченням англійської мови як іноземної в 
Україні свідчить, що випускники та студенти, 
особливо ті, що навчаються далеко від столиці, 
демонструють низькі досягнення в оволодінні 
англійською мовою з багатьох причин, серед 
яких все ще актуальне використання традиційних 
методів навчання. Викладачі АІМ у вищій школі, 
не задоволені рівнем англійської у випускників, 
які поступивши у ВНЗ стикаються з деякими 
труднощами при вивченні цієї мови. У пошуках 
ефективного навчання на нашому курсі English 
for Specific Purposes, який є обов’язковим згідно 
з ОПП і викладається впродовж першого, другого, 
третього семестрів, ми практикували три форми 
навчання (очну, дистанційну та змішану) і проана-
лізували їхній вплив на покращення рівня англій-
ської мови як іноземної з погляду студентів, які 
навчаються на різних факультетах, а саме на кафе-
драх економічної кібернетики, права, філології та 
психології Чернівецького національного універ-
ситету імені Юрія Федьковича (далі – ЧНУ). 

Студенти 1-2 курсів Чернівецького національ-
ного університету, які проходили курс англійської 
мови як іноземної в 2019/2020 
та 2020/2021, відповіли на 
чотири запитання опитуваль-
ника «Порівняння трьох осно-
вних форм навчання англійської 
мови». Він включав наступні 
питання:

1. Якій формі навчання Ви 
надаєте перевагу у вивченні різ-
них дисциплін в університеті?

2. Якій формі навчання ви від-
даєте перевагу у вивченні АІМ?

3. Яка форма навчання 
полегшує вашу адаптацію до 
вивчення АІМ?

4. Яка форма навчання 
сприяє кращому вивченню 
та засвоєнню тем курсу АІМ 
English for Specific Purposes?

Діаграма 1 демонструє результати відповідей 
студентів на перше запитання у процентному 
значенні. Ми бачимо, що загалом для вивчення 
різних дисциплін згідно ОПП, студенти спеціаль-
ностей «Економічна кібернетика», «Філологія» та 
«Психологія» віддають перевагу дистанційному 
навчанню, майже половина з них віддала голос за 
он-лайн форму.

Натомість, студенти спеціальності «Право-
знавство», які мають вищий рейтинг в атестаті та 
значно кращий рівень англійської мови, обира-
ють традиційну очну форму навчання. Очевидно, 
що більше з опитаних студентів хочуть загалом 
здобувати знання дистанційно, хоча різниця між 
сумарними показниками онлайн і оф-лайн не така 
разюча. Усі з учасників, практично п’ята частина, 
сприймають змішану форму для вивчення своїх 
дисциплін.

Уважно розглянувши дані діаграми 2, можна 
констатувати, що коли ми говоримо про вивчення 
курсу АІМ, ставлення студентів до вибору між 
трьома формами навчання різко змінюється. Сту-
денти всіх чотирьох спеціальностей віддають 
перевагу змішаному навчанню для курсу English 
for Specific Purposes і лише п’ята частина з них 
хотіла б вивчати англійську як іноземну мову 
дистанційно. І цілком природно бажати вивчати 
іноземну мову у формі змішаного (відповідно 
59% респондентів) або очного (21%) навчання, 
разом прибічників цих двох форм становить 80%. 
Хоча, на нашу думку, 20% студентів – прихиль-
ників дистанційного навчання – це досить вели-
кий відсоток. Знову ж таки, говорячи про студен-
тів з вищим рейтингом, тобто студентів-юристів, 
ми бачимо, що мало хто з них віддає перевагу 
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Діаграма 1
Форма навчання, якій студенти надають перевагу  

у вивченні різних дисциплін в університеті

Головацька Н. Порівняльна характеристика трьох основних форм навчання у вивченні англійської...
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оф-лайн навчанню для вивчення англійської мови.
Щодо відповідей про форму навчання, яка 

сприяє адаптації студентів до вивчення курсу АІМ 
проаналізуємо діаграму 3.

Як бачимо, для студентів-юристів та студен-
тів-філологів традиційна очна форма найбільш 
комфортна, щоб адаптуватися до курсу вивчення 
англійської мови, відповідно 65% та 46% обрали 
цю форму. Студенти спеціальності «Психоло-
гія» та «Економічна кібернетика» саме змішане 
навчання вважають сприятливою формою, що 
полегшує адаптуватися до курсу вивчення АІМ. 

Також, можна зазначити, що 73% вважа-
ють очну та змішану форми як найбільш одна-
ково ефективні для успішного навчання на курсі 
англійської мови. Однак майже третина з них 
(27%) вважають навчання оф-лайн найкращим для 
адаптації до даного курсу. Досить цікавою є думка 

студентів економічної кібернетики. Мало хто з 
них обирає традиційну очну форму як прийнятну 
для адаптації до вивчення курсу англійської мови. 
Це можна пояснити тим, що вони більше звикли 
проводити свій навчальний час за комп’ютерами.

Щодо питання опитувальника, яка форма 
навчання сприяє кращому вивченню та засвоєнню 
тем курсу English for Specific Purposes (діаграма 4).

Дані, представлені на діаграмі 4, свідчать про 
те, що для підвищення рівня знань англійської 
мови на курсі English for Specific Purposes опиту-
вані студенти віддають перевагу змішаному (44%) 
та очному (36%) навчанню, на противагу дис-
танційній формі в цілому. Хоча цифри в кожній 
колонці для кожної спеціальності надзвичайно 
різноманітні. Очевидно, що для студентів-психо-
логів змішана форма є найкращою для вивчення 
та запам’ятовування тем курсу англійської мови, 

для студентів-юристів та сту-
дентів-філологів форма очного 
навчання є найкращою для 
вдосконалення їхніх нави-
чок англійської мови. Бачимо, 
що п’ята частина респонден-
тів (20%) вважає дистанційну 
форму зручною для засвоєння 
тем і лексики курсу англійської 
мови.

Проаналізувавши та уза-
гальнивши дані відповідей 
на чотири запитання першого 
блоку опитувальника, ми отри-
мали результати, що об’єднані 
та представлені на схемі 1.

Як бачимо, 77 % опитаних 
студентів хочуть вивчати курс 
англійської мови за допомо-
гою очної та змішаної форм 
навчання. П'ята частина опита-
них студентів прагне вивчати 
англійську дистанційно, що 
для них не викликає трудно-
щів у проходженні курсу АІМ. 
Проте, якщо ми візьмемо до 
уваги і проаналізуємо рейтинг 
(загальноуніверситетський, в 
групі та на курсі) усіх опитува-
них студентів, ми приходимо до 
висновку, що п’яту частину тих, 
хто надає перевагу навчанню 
оф-лайн, становлять студенти 
з нижчими балами та низькою 
мотивацією до вивчення англій-
ської мови на високому рівні.

Діаграма 2
Форма навчання, якій студенти надають перевагу у вивченні АІМ
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Діаграма 3
Форма навчання, яка полегшує адаптацію студентів до вивчення АІМ
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Розглянемо та порівняємо 
сприйняття та ставлення сту-
дентів до трьох форм навчання 
у розрізі кожної окремої спеці-
альності. (Діаграма 5)

З діаграми видно, що сту-
денти юристи та філологи від-
дають рівнозначно перевагу 
очній та змішаній формам 
вивчення англійської при прохо-
дженні університетського курсу 
English for Specific Purposes. 
Студенти спеціальностей «Пси-
хологія», «Економічна кібер-
нетика» вважають, що пере-
важно змішана форма навчання 
допомагає їм поглиблювати 
свої знання і рівень володіння 
англійською мовою. Як бачимо, 
форма дистанційного вивчення 
АІМ не одобрюється чотири-
п’ятими респондентів. Таким 
чином, використання змішаної 
форми у вивченні англійської 
мови є найсприятливішим, най-
ефективнішим для учасників 
опитування. 

Висновки. Проведене дослі-
дження дозволяє зробити певні 
висновки. Студенти, з якими 
практикується три форми 
навчання: очна, дистанційна та 
змішана, у проходженні курсу 
англійської як іноземної мови 
з професійною орієнтацією, 
у своїй переважній більшості 
обирають форму змішаного 
навчання англійської мови як 
одну з пріоритетних для погли-
блення рівня англійської, хоча й 
очна форма для них зручна, так 
як багато з них наголошують 
про значення особистого ком-
поненту, який присутній у цих 
двох формах і допомагає їм як у 
поглибленні рівня АІМ, так і у 
побудові професійних відносин 
та власному відчутті спільноти 
за інтересами. Водночас, незна-
чна частина опитуваних ствер-
джують про переваги онлайн 
вивчення АІМ, бо це дозволяє 
їм вільно виконувати завдання 
навчальної дисципліни  
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Діаграма 4
Форма навчання, яка покращує вивчення тем курсу
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з власною гнучкістю, і така особливість важлива 
для студентів, які працюють. Отриманий у дослі-
дженні низький відсоток форми дистанційного 
навчання обумовлюється тим, що деякі студенти 
на повному онлайн-курсі неправильно сприй-
мають коментарі викладача, тоді як на змішаній 
та очній формі навчання у них не складається 
таке враження, можливо, через відчуття спіль-

ноти і тіснішого контакту при проведенні занять. 
Відомо, що живе спілкування на англійській мові 
є найкращою запорукою у її оволодінні, що і під-
тверджують результати даного дослідження.

Наступне дослідження має на меті проана-
лізувати переваги та недоліки змішаної форми 
навчання на університетському рівні вивчення 
англійської як іноземної мови.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПСИХОГІГІЄНІЧНОГО 
СЕРЕДОВИЩА В ЗАКЛАДАХ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ

У статті проаналізовано стан досліджуваної проблеми у науковій літературі. Розглянуто зміст дефініцій 
«освітнє середовище», «розвивальне середовище», «освітньо-розвивальне середовище», «корекційно-розвивальне 
середовище» та «психогігієнічне середовище». Визначені компоненти психогігієнічного середовища. Психогігіє-
нічне середовище у закладах спеціальної освіти має базуватися на таких компонентах як валеологічна освіта, 
фізичне виховання, медична служба, служба харчування, служба здоров’я персоналу закладу, психологічна служ-
ба, соціальні служби, участь батьків у навчально-виховному процесі.

Узагальнені основні чинники негативного впливу на здоров’я суб’єктів освітнього процесу. Це розумові 
та емоційні перевантаження, низька мотивація, труднощі адаптації, високий рівень агресії, інтенсифікація 
навчального процесу, відсутність психологічної підтримки. Такими чинниками також є недотримання психоло-
го-педагогічних вимог і санітарно-гігієнічних норм організації освітнього процесу, недооцінювання дидактичних 
принципів доступності навчального матеріалу.

Визначено психолого-педагогічні умови формування психогігієнічного середовища для дітей з особливими 
освітніми потребами у закладах спеціальної освіти:

‒ функціонування освітнього простору з урахуванням особливостей особистісного розвитку та індивідуаль-
них можливостей дітей різних нозологічних груп;

‒ формування позитивної мотивації до здорового способу життя, забезпечення повноцінного медичного 
обслуговування, харчування, оптимізації рухового режиму;

‒ раціональне облаштування навчально-ігрового простору з дотриманням принципів безпечності, раціональ-
ності, динамічності та емоційного навантаження;

‒ створення комфортної та доброзичливої атмосфери серед учасників навчально-виховного процесу з мож-
ливістю адекватно висловлювати свої почуття та емоції;

‒ компетентний психолого-педагогічний супровід дітей у навчально-виховному та корекційному процесах;
‒ використання різних активних методів, що ґрунтуються на довірливому стилі взаємодії і спрямовані на 

зниження симптоматики конкретного дефекту, розвитку здатності до комунікативної взаємодії, формуванні 
навичок саморегуляції та самовідновлення особистісної цілісності.

Ключові слова: здоров’я, психогігієнічне середовище, освітній процес, гігієнічні вимоги, педагогічні умови, 
психологічні умови, спеціальна освіта, діти з особливими освітніми потребами.

Nadiа GOLUB,
orcid.org/0000-0002-9802-9519

PhD in Biological Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Special Education

Pavlо Tychyna Uman State Pedagogical University
(Uman, Cherkasy region, Ukrainе) golub-vol-nad@ukr.net

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS 
FOR THE FORMATION OF PSYCHOHYGIENIC ENVIRONMENT 

IN SPECIAL EDUCATION ESTABLISHMENTS

The state of the investigated problem in the scientific literature is analyzed in the article. The essence of the 
definitions «educational environment», «developmental environment», «educational and developmental environment», 
«correctional and developmental environment» and «psychohygienic environment» is considered. The components of the 
psychohygienic environment are determined. The psycho-hygienic environment in special education institutions should be 
based on such components as valeological education, physical education, medical service, food service, personnel health 
service, psychological service, social services, participation of parents in the training-educational process.
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The main factors of the negative impact on the health of the subjects of the educational process are summarized. These 
are mental and emotional overloads, low motivation, difficulties in adaptation, high level of aggression, intensification of 
the educational process, lack of psychological support. Such factors are also non-observance of psychological-pedagogical 
requirements and sanitary-hygienic standards of the organization of the educational process, underestimation of the 
didactic principles of the educational material availability.

Psychological and pedagogical conditions for the formation of psycho-hygienic environment for children with special 
educational needs in special education establishments are determined:

‒ the functioning of the educational space, taking into account the peculiarities of personal development and individual 
capabilities of children of different nosological groups;

‒ formation of positive motivation for a healthy lifestyle, providing full medical care, nutrition, optimization of moving 
activity;

‒ rational arrangement of educational and game space with commitments of principles of safety, rationality, dynamism 
and emotional loading;

‒ creating a comfortable and friendly atmosphere among the participants of the educational process with the 
opportunity to adequately express their feelings and emotions;

‒ competent psychological and pedagogical support of children in training-educational and correctional processes;
‒ using of various active methods based on a trusting style of interaction, aimed at reducing the symptoms of a 

particular defect, developing the ability to communicate, developing of self-regulation skills and self-restoration of 
personal integrity.

Key words: health, psycho-hygienic environment, educational process, hygienic requirements, pedagogical conditions, 
psychological conditions, special education, children with special educational needs.

Постановка проблеми. В умовах модернізації 
спеціальної освіти особливої актуальності набу-
ває проблема створення оптимальних умов для 
розвитку, виховання і навчання осіб з особливими 
освітніми потребами (ООП), що відповідають 
тенденціям реформування освіти на шляху до її 
відкритості, демократичності та доступності для 
всіх категорій населення країни.

Соціальні перетворення, що відбуваються в 
Україні, сприяють оновленню змісту та форм 
організації навчально-виховного процесу, впро-
вадженню новітніх особистісно-орієнтованих 
педагогічних технологій та науково-методичних 
досягнень у закладах спеціальної освіти.

Спеціальна освіта за останні роки набуває 
нового змісту, в основі якого є адаптація освіт-
нього простору навчальних закладів до індивіду-
альних особливостей кожної дитини з особливими 
освітніми потребами. Метою закладів освіти є 
формування здорової особистості, як фізично, так 
і психічно. Кожна дитина має отримати під час 
навчання знання, які знадобляться їй у майбут-
ньому житті. Здійснення означеної мети можливе 
за умови запровадження психогігієнічних техно-
логій. Кожний освітній заклад, а особливо для 
дітей з особливими освітніми потребами, шукає 
свій шлях змін у просторі покращення якості 
освіти та виховання.

Цінностями суспільного сьогодення мають 
бути психогігієнічна безпека, екологічність та 
безперешкодний доступ до навчання кожного 
члена соціуму. У зв’язку з цим спеціальна освіта 
має бути зорієнтована на стандарти, пріоритетом 
яких є формування безпечного психогігієнічного 
середовища.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Істо-
рична ініціатива в розробці проблеми психічного 
здоров’я належить видатним західним психологам 
К. Роджерсу, А. Маслоу, Г. Олпорту. Серед укра-
їнських вчених особливості психічного здоров’я 
ґрунтовно досліджували Г. Балл, С. Болтівець, 
М. Жукова, О. Завгородня, Н. Колотій, Г. Ложкін, 
І. Коцан, С. Копилов, С. Максименко, Р. Сірко, 
О. Носкова та ряд інших, кожен з яких вніс свій 
вклад у вивчення цього поняття та його складових.

Умови успішного функціонування безпечного 
освітнього середовища у закладах освіти обґрун-
товано у дослідженнях Ю. Ахтирської, І. Бає-
вої, Н. Вітюк, М. Гриньова, С. Дудко, Н. Коцур, 
В. Кутасевич, О. Лактіонової, Г. Мешко, Н. Міл-
лер, Н. Нечипор, В. Одинець, С. Осадчук, 
А. Чуприкова та ін.

Психогігієнічним аспектам організації 
навчально-виховного процесу в умовах інклю-
зивного навчання у закладах освіти приділяється 
недостатньо уваги.

Принципово важливим є дослідження впливу 
освітнього середовища на психічне здоров’я дітей, 
а також вивчення та організація шляхів і засобів 
подолання несприятливих впливів на їх психіку. 
Лише за умови надання комплексної допомоги, 
яка включає навчально-виховну та корекційно-
розвиткову роботу, діти з певними порушеннями 
можуть досягти оптимального рівня розвитку. 
У зв’язку з цим значними є можливості створення 
психогігієнічного середовища для корекційно-
розвиткової роботи з дітьми у закладах спеціаль-
ної освіти різних типів.

Об’єктом аналізу, узагальнення та систематиза-
ції нашого дослідження слугували наукові роботи 
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І. Баєвої (Баєва, 2002), О. Білогаш (Білогаш, 2019), 
С. Болтівця (Болтівець, 2005), Н. Вітюк (Вітюк, 
2014, О. Гуляєвої (Гуляєва, 2015), Л. Томіч (Томіч, 
2010) та О. Нагорної (Нагорна, 2020).

Мета нашого дослідження ‒ розкрити психо-
лого-педагогічні умови формування психогігіє-
нічного середовища для організації навчально-
виховного процесу у спеціальних закладах освіти.

Виклад матеріалу. Психогігієнічна безпека 
освітнього середовища належить до числа найбільш 
важливих проблем як для педагогічної науки, так і 
для практики. Потреба учасників освітнього про-
цесу в безпеці особливо актуалізується у напруже-
них ситуаціях, зумовлюючи мобілізацію на боротьбу 
із загрозою, а не на навчання і розвиток.

У психолого-педагогічній літературі безпечне 
освітнє середовище навчального закладу часто роз-
глядається й описується як «розвивальне» (Сіданіч, 
2012), «освітньо-розвивальне» (Кондратенко, 2013), 
«корекційно-розвивальне» (Лисенкова, 2018) для 
діяльності та гармонійного особистісного розви-
тку його суб’єктів. Провідною умовою, яка визна-
чає розвивальний характер освітнього середовища, 
виступає психологічна безпека.

Значний внесок в осмислення психології освіт-
нього середовища внесли І. Баєва (Баєва, 2002), 
Н. Вітюк (Вітюк, 2014), К. Варивода, Н. Коцур 
(Коцур, Варивода, 2016), О. Тушина (Тушина, 
2013). Вони вивчали проблему створення умов, 
при яких освітнє середовище буде найбільш без-
печним для суб’єктів навчально-виховного про-
цесу. Зокрема І. Баєва вважає, що «психологічно 
безпечне освітнє середовище закладу освіти – це 
середовище, вільне від проявів психологічного 
насильства у взаємодії, яке сприяє задоволенню 
потреб у особистісно-довірчому спілкуванні, ство-
рює референтну значимість середовища та забез-
печує психічне здоров’я учасників навчально-
виховного процесу» (Баєва, 2002: 6).

Здоров’я дитини, її соціально-психологічна 
адаптація, нормальне зростання і розвиток багато 
в чому визначаються середовищем, у якому вона 
перебуває (Білогаш, 2019). Для дітей з особли-
вими освітніми потребами заклад освіти має бути 
не лише місцем для навчання, а й середовищем, 
яке забезпечить повноцінний розвиток особис-
тості та буде безпечним для їхнього здоров’я.

І. Сіданіч розвивальне середовище розуміє як 
систему умов, які забезпечують всю повноту розви-
тку дитячої діяльності й особистості (Сіданіч, 2012).

С. Кондратенко освітньо-розвивальне серед-
овище визначає як комплекс психолого-педа-
гогічних, матеріально-технічних, санітарно-
гігієнічних, ергономічних та естетичних умов, 

що забезпечують організацію життя дітей у 
дошкільному навчальному закладі (Кондратенко, 
2013: 47).

На думку Л. Томіч умовою організації корек-
ційно-розвивального середовища є створення 
середовища з урахуванням особливостей осо-
бистісного розвитку дитини (Томіч, 2010). Разом 
з цим, необхідно враховувати закономірності роз-
витку дітей певної нозології та ступінь порушення 
їх психофізичних функцій.

І. Лисенкова корекційно-розвивальне серед-
овище визначає як «поле діяльності, спосіб 
життя, передачу досвіду, творчість» (Лисенкова, 
2018: 86).

Т. Корж зауважує, що «природне середовище 
вважається розвивальним, якщо воно сприяє ста-
новленню у дітей цілісного сприйняття природ-
ного довкілля, прояву інтересу до нього; розвитку 
у дошкільників емоційно-ціннісного ставлення до 
природи; формуванню навичок екологічно пра-
вильної та доцільної поведінки» (Корж, 2012: 75).

Класифікація ризиків освітнього середовища 
у сучасних закладах освіти та їх вплив на пси-
хологічну безпеку особистості розглядається у 
праці Є. Лактіонової (Лактіонова, 2008). Авторка 
визначила основні чинники негативного впливу 
на здоров’я суб’єктів освіти ‒ низька мотивація, 
труднощі адаптації, високий рівень агресії, вели-
кий обсяг навчального навантаження, неувага до 
емоційної сфери дітей, відсутність психологічної 
підтримки тощо.

До чинників, які є руйнівними для психічного 
здоров’я дітей, О. Тушина відносить розумові 
та емоційні перевантаження, недооцінювання 
дидактичних принципів доступності навчального 
матеріалу, інтенсифікацію навчального процесу 
(Тушина, 2013). Н. Вітюк до таких чинників від-
носить недотримання психолого-педагогічних 
вимог і санітарно-гігієнічних норм організації 
освітнього процесу (Вітюк, 2014).

Педагогічна психогігієна як галузь теоретично 
обґрунтованої та методично забезпеченої педаго-
гічної діяльності створює умови для збереження 
рівноваги та взаємоузгодженості впливу соціаль-
них та природних чинників середовища. У зв’язку з 
цим, одним із важливих завдань спеціальної освіти 
є створення безпечного психогігієнічного серед-
овища для розвитку здорового покоління. Психогі-
гієнічне середовище у закладах спеціальної освіти 
має базуватися на таких компонентах як валеоло-
гічна освіта, фізичне виховання, медична служба, 
служба харчування, служба здоров’я персоналу 
закладу, психологічна служба, соціальні служби, 
участь батьків у навчально-виховному процесі.

Голуб Н. Психолого-педагогічні умови формування психогігієнічного середовища в закладах спеціальної освіти
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На думку С. Болтівця (Болтівець, 2005), пси-
хогігієнічна спрямованість навчально-виховного 
процесу полягає не у зменшенні інтенсивності 
психогенних чинників, домінуючій релаксації і 
тотальному захисті особистості від психотрав-
матичних впливів, а у врахуванні й використанні 
локальної цінності зазначених підходів цілеспря-
мованої підготовки дітей до зростаючих напру-
жень, вихованні у них культури самооцінки й 
самоконтролю, взаємоузгодженості й особистіс-
ної самодостатності.

Метою навчально-корекційного процесу під 
час роботи з дітьми з особливими освітніми 
потребами є формування гармонійної особистості 
шляхом розвитку інтелектуального, соціального, 
емоційного та творчого потенціалу, природних 
здібностей, особистісних якостей та нахилів 
дитини, її підготовка до інтеграції в суспільство. 
У зв’язку з цим мета створення психогігієнічного 
середовища – надання дітям з ООП необхідних 
знань, умінь та навичок здорового способу життя, 
а також використання їх у повсякденному житті, 
відповідно до конкретної ситуації.

О. Білогаш визначила основні умови і чин-
ники, які сприяють гармонійному розвитку 
дитини з нетиповим розвитком (Білогаш, 2019). 
На думку автора доцільно запровадити в освітніх 
закладах, як дошкільних, так і в школі (загальній 
та спеціалізованій), такі педагогічні технології, 
що сприятимуть вирішенню не тільки освітніх 
завдань, а й здоров’язберігаючих. Перш за все, це 
створення сприятливих умов розвитку, виховання 
та навчання дитини (спокійне сприятливе серед-
овище, яке не пригнічує психічні процеси, від-
сутність стресових ситуацій); оптимальна орга-
нізація освітнього процесу відповідно до вікових, 
статевих, індивідуальних особливостей та гігіє-
нічних норм; повноцінний та раціонально органі-
зований режим дня.

Психогігієна займається питаннями створення 
оптимального режиму навчального процесу, який 
би сприяв успіху як у навчанні, так і в збереженні 
психічного здоров’я, дозволяв би дитині відчу-
вати задоволення і радість від навчання (Хала-
мендик, 2008). Усього цього можна досягти різ-
номанітними формами роботи з використанням 
інтерактивних та інноваційних технологій.

Зовнішнє середовище може здійснювати на 
дитину сприятливий вплив, викликаючи пози-
тивні емоції – радість, спокій, задоволення, а 
може бути джерелом хвороботворних впливів, 
які викликають виникнення негативних емоцій – 
страху, страждань, переляку та ведуть до стресо-
вих станів.

Діти з тривожними рисами характеру сприй-
мають профілактичні заходи як доказ масового 
розповсюдження або безпосередньої загрози яко-
їсь хвороби та із страхом очікують, що саме у 
них виникне це захворювання. Розповсюдженість 
таких фобій є обернено пропорційною психоло-
гічній підготовці нозологічних груп.

Ефективність проведення навчально-виховних 
та корекційних заходів із дітьми з певними захво-
рюваннями значною мірою залежить від відсут-
ності супроводжуючих соматичних захворювань. 
Значне статичне напруження під час проведення 
навчальних занять, довготривале підтримання ними 
одноманітної пози за столом, фізичне та психічне 
навантаження, що виникає упродовж навчального 
дня, вимагають від педагогів застосування оздоров-
чих технологій. Для їх ефективного впровадження у 
контексті корекційно-розвиткової роботи необхідне 
поєднання зусиль освітян і медиків.

До пріоритетних завдань спеціальної освіти 
відносять діагностичні, виховні, освітні, розви-
вальні завдання, корекційно-реабілітаційні та 
профілактичні. Узгоджені дії сприятимуть фор-
муванню необхідного психогігієнічного простору 
для дітей з особливими освітніми потребами з 
метою реалізації навчально-виховної та реабілі-
таційної роботи. Залучення батьків до процесу 
оздоровлення та реабілітації дітей забезпечить 
наступність та безперервність навчально-оздо-
ровчої роботи.

У дітей з ООП у зв’язку з певними фізичними 
і психічними ураженнями упродовж навчального 
дня виникає гостра необхідність оптимізувати 
руховий режим. Фізичне здоров’я тісно пов’язане 
із психічним здоров’ям. Важливо правильно 
поєднувати фізичне навантаження і достатній 
відпочинок на свіжому повітрі, вчасно уникати 
перевтоми. Це дозволить забезпечити оздоровчо-
профілактичний напрямок навчально-виховної 
діяльності (Гуляєва, 2015).

Фахівці закладів спеціальної освіти, які пра-
цюють над створенням психогігієнічного середо- 
вища, повинні доповнити зміст корекційних 
навчальних технологій здоров’язберігаючими 
технологіями і реалізувати їх через традиційні та 
спеціальні форми, методи і засоби навчання.

Сучасні корекційні технології містять мето-
дики, які доцільно використовувати під час освіт-
нього процесу осіб з особливими потребами. 
Новітні форми і методи викладу навчального 
матеріалу дозволяють зробити процес засвоєння 
знань цікавим, повноцінним, доступним. Воло-
діючи сучасними педагогічними технологіями, 
педагоги при постійній взаємодії з дітьми, їхніми 
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батьками, дефектологами, логопедами та психо-
логами, повинні планувати і організовувати свою 
діяльність з урахуванням пріоритетів збереження 
та зміцнення здоров’я всіх учасників навчально-
виховного процесу.

Корекційні технології навчають дітей жити без 
конфліктів, зміцнювати та зберігати своє і цінити 
чуже здоров’я. Вони формують у дітей принципи 
здорового способу життя, посилюють мотивацію 
до навчання.

На сьогодні потрібно розглядати дитяче харчу-
вання як інвестицію в майбутнє, а самі їдальні – 
як важливий елемент соціалізації.

Якщо батьки і суспільство хочуть бачити май-
бутнє покоління здоровим, то повинні виховувати 
в дітях здорові смаки і здоровий вибір у харчу-
ванні. Культура харчування включає в себе багато 
складових: здоровий вибір, традиції, притаманні 
українській кухні, родинні устої. Для того, щоб 
культура харчування слугувала на благо дитині, 
доцільно демонструвати найкращий приклад у 
здоровому харчуванні.

Формування у дітей з особливими освітніми 
потребами життєвих навичок (керування емоці-
ями, вирішення конфліктів) і виховання особис-
тісних гігієнічних якостей та умінь, сприятимуть 
збереженню і зміцненню здоров’я, формуванню 
уявлень про нього як цінність, посилюватимуть 
мотивації на ведення здорового способу життя.

Ефективність оздоровлення дітей з особли-
вими освітніми потребами можлива за умови 
створення цілісної системи, що інтегрує оздо-
ровчі освітні технології, досягнення сучасної 
медицини, залучення громадських організацій 
сфери формування здорового способу життя. Але 
особлива відповідальність у навчально-вихов-
ному процесі відводиться психогігієнічному 
середовищу, яке повинне зробити освітній процес 
здоров’язберігаючим.

Під час формування психогігієнічного середо-
вища у дошкільних закладах освіти для дітей з осо-
бливими освітніми потребами бажано враховувати, 
що чинниками формування такого середовища 
мають виступати компоненти освітнього простору, 
які визначають загальну структуру навчально-
виховної діяльності. Разом з тим, психогігієнічне 
середовище має функціонувати як відкрита дина-
мічна система, яка зможе забезпечити потреби 
дітей дошкільного віку різних нозологій.

Для дітей, які мають особливі освітні потреби, 
для роботи варто створити спокійну атмосферу, 
використовуючи міміку та пантоміміку, оскільки 
вони відіграють важливу роль в установленні 
контактів. Доцільно налагодити доброзичливий, 

партнерський контакт. Не бажано налаштовува-
тись на почуття жалю або зверхності, нехтування 
проханнями дітьми. Необхідно пам’ятати, що такі 
діти піддаються впливу страхів більше, ніж здо-
рові. Тому варто повсякчас підбадьорювати дітей 
і викликати інтерес до навчання.

Серед форм і методів процесу формування 
психогігієнічних аспектів пріоритетна роль нале-
жить активним методам, які ґрунтуються на вза-
єморозумінні та взаємодії і спрямовані на форму-
вання безпечного середовища. До них належать 
спеціальне проєктування психогігієнічного серед-
овища, ситуаційно-рольові ігри, психологічний 
тренінг, метод аналізу соціальних ситуацій з 
морально-естетичним характером, ігри-драмати-
зації. Бажано застосовувати традиційні методи, 
такі як бесіда, роз’яснення, переконання, пози-
тивний і негативний приклади, методи вправ, 
контролю і самоконтролю, методи звичок, ство-
рення громадської думки тощо. З нетрадиційних 
методів ефективно спрацьовують такі методи, як 
педагогічний аутотренінг, саморегуляція, рефлек-
сотерапія. Застосування цих методів сприяє фор-
муванню у дітей моральної самооцінки, позитив-
них моральних спонукань і позитивних мотивів.

Застосування новітніх інформаційних техно-
логій може мати несприятливі наслідки для фізич-
ного та психічного здоров’я ‒ головні болі, пору-
шення постави, сухість оболонок очей, напруга 
у м’язах, проблеми зі слухом тощо (Халамендик, 
2008). Запропонована інформація може бути 
занадто емоційною, мати агресивний характер, 
що призведе до загострення психічних хвороб. 
У цьому зв’язку мають бути запропоновані меха-
нізми подолання цих наслідків.

Навчально-виховний процес, що має психо-
гігієнічну спрямованість, має забезпечуватися 
відповідною кваліфікаційною підготовкою керів-
ників закладів освіти, дефектологів, логопедів, 
вчителів, асистентів вчителів, соціальних педаго-
гів, практичних психологів. Процес формування 
психогігієнічної позиції педагога включає не 
лише загальну педагогічну підготовку, зміст якої 
визначають моральні основи педагогічної про-
фесії, а й набуття системи психогігієнічних знань 
і вмінь. У цьому зв’язку доцільно говорити про 
введення курсу інформаційної гігієни у систему 
спеціальної освіти, яка вивчає закономірності 
впливу навколишнього середовища на організм 
дитини з метою обґрунтування гігієнічних норма-
тивів і санітарних заходів, реалізація яких забез-
печує оптимальні умови для життєдіяльності, 
зміцнення здоров’я та попередження захворювань 
(Халамендик, 2008).
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Завданнями інформаційної гігієни є розробка 
основ психогігієнічної інформаційної поведінки, 
наукове обґрунтування санітарних заходів з орга-
нізації інформаційних мереж і процесів, гігієнічно 
обґрунтованого середовища, розповсюдження та 
відтворення інформації, наукове обґрунтування 
гігієнічних нормативів інформації, інформацій-
ного середовища, інформаційних мереж та проце-
сів. Формування психогігієнічного середовища та 
психолого-педагогічний супровід дітей з особли-
вими освітніми потребами у закладах спеціальної 
освіти сприятиме ефективній профілактиці пору-
шень психіки дітей, які навчаються в напружених 
умовах. Знання основ здоров’я, вміння керувати 
власною поведінкою, розвиток загальної психо-
лого-педагогічної культури мають бути першо-
черговими вміннями та навичками для фахівця, 
який працює в закладі спеціальної освіти. Увага 
учасників психолого-педагогічного супроводу має 
акцентуватися на особливостях навчально-вихов-
ної роботи з дітьми різних нозологій, на усвідом-
ленні сімейних проблем дітей та соціально-реабі-
літаційних аспектах спеціальної освіти.

З огляду на проведене дослідження доцільно 
визначити психолого-педагогічні умови станов-
лення психогігієнічного середовища у навчально-
виховному процесі закладів спеціальної освіти:

‒ функціонування освітнього простору з ура-
хуванням особливостей особистісного розви-
тку та індивідуальних можливостей дітей різних 
нозологічних груп;

‒ формування позитивної мотивації до здоро-
вого способу життя, забезпечення повноцінного 
медичного обслуговування, харчування, оптимі-
зації рухового режиму;

‒ раціональне облаштування навчально-ігро-
вого простору з дотримання принципів безпеч-
ності, раціональності, динамічності та емоцій-
ного навантаження;

‒ створення творчої комфортної і доброзичли-
вої атмосфери серед учасників навчально-вихов-
ного процесу з можливістю адекватно висловлю-
вати свої почуття та емоції;

‒ компетентний психолого-педагогічний 
супровід дітей у навчально-виховному та корек-
ційному процесах;

‒ використання різних активних методів, що 
ґрунтуються на довірливому стилі взаємодії і 
спрямовані на зниження симптоматики конкрет-
ного дефекту, розвитку здатності до комунікатив-
ної взаємодії, формуванні навичок саморегуляції 
та самовідновлення особистісної цілісності.

Висновки. Психогігієнічне середовище 
об’єднує в собі всі напрями діяльності спеціаль-
ного закладу освіти щодо формування, збере-
ження та зміцнення здоров’я дітей. Воно створю-
ється з метою поліпшення психічного та фізичного 
здоров’я, підвищення інтелектуальних здібнос-
тей, успішного розвитку пізнавальної активності, 
вольової саморегуляції, відпрацювання навичок 
емоційного розвантаження.

Ефективність процесу формування психогігіє-
нічного середовища у закладах спеціальної освіти 
залежить від спрямованості навчально-виховного 
процесу, форм та методів його організації.

Проведене дослідження не вичерпує всіх 
аспектів проблеми формування психогігієніч-
ного середовища у закладах спеціальної освіти. 
Подальші перспективи його розробки можуть 
полягати у виявлені психогігієнічних аспектів 
освітнього середовища у загальноосвітніх школах 
в умовах інклюзивного навчання.
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АКТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Гуманістичний напрям сучасної освіти відкриває нові шляхи вдосконалення професійної підготовки майбут-
ніх фахівців. Важлива роль у цьому процесі відводиться усвідомленню індивідуальної сутності кожної особис-
тості, визначенню її потенційних можливостей, розвитку творчих здібностей. Одним із показників самороз-
витку особистості є її творчий потенціал.

В антропоцентричній парадигмі сучасний статус феномену «творчий потенціал» зумовлений його актуаль-
ністю та вживаністю в різних галузях буття людини як основного вихідного поняття. Потенціал майбутнього 
вчителя музичного мистецтва має численні й найрізноманітніші властивості й різною мірою виявляє їх у освіт-
ній взаємодії. Повноцінно якісна визначеність розвитку творчого потенціалу майбутнього вчителя музичного 
мистецтва виражена в здібностях і потребах, можливість реалізації й задоволення яких є творчою діяльністю 
здобувачів вищої освіти. Проблема розвитку творчого потенціалу здобувачів вищої освіти є актуальною й через 
латентний характер та нелінійну детермінацію вихідного поняття.

Сучасне суспільство характеризується швидкими змінами в усіх сферах життя, що особливо впливає на 
розвиток освітянського простору. Освітня сфера зазнає значних трансформаційних процесів. Простір, де сти-
каються нові цінності й цифрові технології, нові стилі життя, вимагає сучасних освітніх підходів. У статті 
розглянуті актуальні підходи до розвитку творчого потенціалу майбутнього вчителя музичного мистецтва, що 
передбачають інтеграцію в систему підходів інноваційної освіти. Поміж сучасних підходів до розвитку творчо-
го потенціалу майбутнього вчителя музичного мистецтва ми виділяємо: аксіологічний, рефлексивний, інтегра-
тивний та акме-синергетичний.

Проаналізовано стан досліджуваної проблеми в психолого-педагогічній теорії та практиці, визначено мету, 
розкрито сутність наукових підходів у освітньому процесі та їхній вплив на розвиток творчого потенціалу май-
бутнього вчителя музичного мистецтва.

Ключові слова: мистецька освіта, майбутній вчитель музичного мистецтва, розвиток творчого потенціалу, 
акме-синергетичний підхід, рефлексивний підхід.
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CURRENT APPROACHES TO CREATIVE POTENTIAL DEVELOPMENT 
OF A FUTURE MUSIC TEACHER

The humanistic direction of modern education unveils new ways to improve the professional training of future 
specialists. An important role in this process is given to the awareness of the individual essence of each person, the 
determination of their potential and the development of their creative abilities. Creative potential is one of the indicators 
of self-development of a person.

The current status of the phenomenon of creative potential in the anthropocentric paradigm is based on its relevance 
and applicability in various areas of human existence as the main source concept. The potential of a future music teacher 
has multiple and various characteristics and it manifests them in educational interaction to different extents. Qualitative 
determination of the creative potential development of a future music teacher is expressed to the fullest in abilities and 
needs, the possibility of fulfillment and satisfaction of which constitute the creative activity of higher education seekers. 
The issue of developing the creative potential of a future specialist becomes relevant due to the latent nature and nonlinear 
determination of the source concept.

Modern society is characterized by rapid changes in all areas of life, which especially affects the development of 
educational domain. The educational domain undergoes significant transformational processes. The area where new 
values   and digital technologies as well as new lifestyles meet requires modern educational approaches. The paper 
considers current approaches to the development of creative potential of future music teachers, which call for their 
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integration into the system of approaches to innovative education. We distinguish axiological, reflexive, integrative and 
acmesynergetic approaches among the modern approaches to the creative potential development of future music teachers.

The paper analyzes the state of the studied issue in psychological and pedagogical theory and practice, defines the 
objective and provides insight into the essence of scientific approaches in the educational process and their influence on 
creative potential development of a future music teacher. 

 Key words: artistic education, future music teacher, creative potential development, acmesynergetic approach, 
reflexive approach.

Постановка проблеми. Сьогодення вима-
гає гармонійного розвитку майбутнього вчителя 
музичного мистецтва. Творчі здібності є найви-
щою концентрацією духовних сил людини, її емо-
цій, почуттів, фантазії, інтуїції. Розвиток творчих 
здібностей майбутнього фахівця є одним з осно-
вних завдань сучасної освіти, де актуалізується 
проблема обґрунтування методологічних засад 
(провідних підходів) до розвитку творчого потен-
ціалу майбутнього вчителя музичного мистецтва.

Актуальність зумовлена й пошуками ефектив-
них способів розвитку творчого потенціалу май-
бутнього вчителя музичного мистецтва в умовах 
невпинних суспільно-політичних, соціально-еко-
номічних, культурно-освітніх та цифрових транс-
формацій в Україні, взаємопов’язаних із новими 
викликами суспільства.

Аналіз досліджень. Творчість як важлива 
ознака освітнього процесу нині набула особливої 
актуальності. Як сфера особистісної самореалізації 
вчителя, вона склала основу досліджень таких уче-
них, як Г. Падалка, О. Ростовський, О. Щолокова 
та інших; методичним підходам до підготовки май-
бутніх учителів музичного мистецтва присвятили 
дослідження А. Козир, Лінь Хай та інші.

Теоретико-методологічні основи підготовки 
вчителя музичного мистецтва обґрунтовували 
О. Олексюк, О. Рудницька, Л. Масол та інші.

Творчий потенціал учителя музичного мисте-
цтва розглядається як передумова його творчої 
діяльності (Н. Кічук, З. Міщенко, С. Олійник та 
ін.). Вчені доводять, що творчість є необхідною 
умовою становлення майбутнього фахівця, його 
самопізнання та саморозвитку.

На думку О. Олексюк, найактивніше вплива-
ють на музичний розвиток індивідуальні заняття 
з фаху, на яких застосовуються різні прийоми 
впливу та активні методи навчання, адже твор-
чий підхід до розвитку індивідуальності – одне із 
завдань музичної педагогіки (Олексюк, 2019).

Мета статті – визначення провідних методо-
логічних підходів до розвитку творчого потенці-
алу майбутнього вчителя музичного мистецтва.

Виклад основного матеріалу. Методологічні 
засади педагогічних явищ визначаються методо-
логічними підходами. Поняття «підхід» у загаль-

ному розумінні означає сукупність різноманітних 
засобів та прийомів, завдяки яким вирішуються 
поставлені завдання. У науковому розумінні 
поняття «підхід» трактується як вихідна позиція, 
що складає основу дослідницької діяльності.

На думку В. Коновальчук, проблема здібнос-
тей і потреб займає центральні позиції в науковій 
психології, що визначено характером її предмета. 
Сучасні підходи до розуміння особистості ґрун-
туються на визнанні психологами особливої інте-
груючої ролі потреб і здібностей особистості. Усі 
психічні утворення об’єднують у дві групи: ті, які 
стають спонуками поведінки, – потреби, і ті, які 
складають виконавчу підсистему особистості, – 
здібності (Коновальчук, 2017).

В якості першого підходу, як одного з найбільш 
впливових щодо розвитку творчого потенціалу 
майбутнього вчителя музичного мистецтва, ми вио-
кремлюємо аксіологічний підхід, який ґрунтується 
на спонукальній природі цінностей особистості.

На думку І. Беха, М. Кагана, І. Зязюна, 
О. Олексюк, М. Отич та ін., аксіологічний під-
хід ґрунтується на розумінні природи цінностей і 
впливу ціннісних орієнтирів на творчу діяльність 
особистості. До того ж аксіологія – це філософ-
ська дисципліна, присвячена вивченню природи 
цінностей та способів їх пізнання. Більшість 
дослідників погоджуються з думкою, що ціннісні 
настанови й орієнтації в професійній діяльності 
учителя, зокрема в галузі музичної педагогіки, 
є невід’ємною складовою творчої особистості 
педагога.

За міркуванням О. Олексюк аксіологічний під-
хід актуальний для музично-педагогічної освіти 
саме тому, що музичний світ та музично-педа-
гогічна освіта усвідомлюються як єдина інте-
гральна система. Вчена зосереджує увагу на тому, 
що ціннісне осягнення явищ зовнішнього світу, 
внутрішнього світу особистості і світу музичного 
мистецтва формує спрямованість вчителя музич-
ного мистецтва на духовні цінності та стає активі-
зуючим чинником його творчого розвитку (Олек-
сюк, 2009: 11).

Отже, ми виокремлюємо аксіологічний підхід 
у контексті розвитку творчого потенціалу вчителя 
музичного мистецтва, який полягає в усвідомленні 
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студентом внутрішньої потреби у творчій саморе-
алізації в галузі музичної педагогіки, за умовами 
якої, реалізація власного творчого потенціалу 
набуває для особистості безпосередньої значу-
щості, що дає змогу трансформувати потенційну 
творчу енергію в актуальну творчу діяльність.

Використання рефлексивного підходу зумов-
люється потребою у використанні педагогічних 
технологій, спрямованих на усвідомлення про-
цесу, які дозволять суб’єкту вийти на метапози-
цію, у якій він буде «над ситуацією», для більш 
широкого її розуміння, та, одночасно, глибоко 
усвідомлювати процеси, що відбуваються (Гурі-
євська, 2014: 66).

Вибір рефлексивного підходу, як одного з акту-
альних, до розвитку творчого потенціалу майбут-
нього вчителя музичного мистецтва, ґрунтується 
на засадах самопізнання, самооцінки та самореа-
лізації в галузі професійної діяльності, яка вклю-
чає постійну потребу у фаховому рефлексивному 
оцінюванні власних проявів творчості.

Дослідження рефлексії в контексті твор-
чості, творчого мислення дало змогу визначити 
взаємозв’язок інтелектуального та особистіс-
ного (Гурієвська, 2014: 66), а також відповісти 
на питання щодо джерела виникнення психічних 
новоутворень у творчому процесі, які відповіда-
ють за продуктивність мислення в процесі вирі-
шення творчих завдань (Хуа Вей, 2016). Твор-
чістю можливо називати, у такому випадку, нові 
інтелектуальні знання, які здобуває й аналізує 
суб’єкт після здійснення певного творчого акту. 
Крім того, важливим аспектом рефлексії в контек-
сті творчої діяльності є те, що рефлексія надзви-
чайно активізується саме перед інсайтом – тобто 
безпосередньо перед отриманням творчої ідеї й 
домінує над іншими розумовими процесами в разі 
ефективного й успішного вирішення творчої про-
блеми, що вказує на наявність глибокого зв’язку 
між активною рефлексивною і продуктивною 
творчою діяльністю (Хуа Вей, 2016).

В контексті діяльності вчителя музичного 
мистецтва, такий зв’язок дає змогу майбутньому 
фахівцю, активізуючи рефлексивні дії, зробити 
процес педагогічної творчості більш успішним, 
продуктивним, і, відповідно, більш ефективно 
розвивати свій творчий потенціал.

Отже, рефлексивний підхід до розвитку твор-
чого потенціалу майбутнього вчителя музичного 
мистецтва виокремлюється як один із впливових 
на розвиток досліджуваного феномена, і ґрун-
тується на засадах самопізнання й самооцінки 
в процесі творчого здійснення освітньої діяль-
ності через формування в студентів усвідомленої 

потреби у фаховому рефлексивному оцінюванні 
власних творчих проявів із метою підвищення їх 
ефективності і продуктивності.

Професія вчителя музичного мистецтва вклю-
чає вміння та навички освітньої, організаторської, 
просвітницької, методичної робіт та ін. Зазна-
чені різновиди діяльності займають цінну нішу у 
вирішенні специфічних завдань, орієнтованих на 
постійне особистісне удосконалення самого осві-
тянина. Багатопрофільний характер професійної 
діяльності сучасного вчителя музичного мистецтва 
зумовлює не лише необхідність розвитку особис-
тості, що має високий професіоналізм, великий 
кругозір, творчий потенціал, а також формування 
його компетентності інтегративного типу.

Встановити необхідні взаємозв’язки між різ-
новидами професійної діяльності, забезпечити 
умови для розв’язання проблемних професійних 
ситуацій, здійснити інтеграцію методів та форм 
навчання, дасть змогу саме інтегративний під-
хід. Основне завдання цього підходу, у контексті 
вищезазначеного, полягає у формуванні цілісного 
сприйняття особистістю всіх видів діяльності та 
комплексної реалізації їх на практиці. У зв’язку 
з цим, актуальним є вивчення процесу розвитку 
творчого потенціалу майбутнього вчителя музич-
ного мистецтва з погляду інтегративного підходу.

Інтегративний підхід дає змогу розглядати про-
цес розвитку творчого потенціалу майбутнього 
вчителя музичного мистецтва як складну систему, 
цілісність якої досягається на основі інтеграції 
складникових її елементів, що перебувають у 
взаємозв’язку та взаємодії.

У зарубіжній психології інтегративний підхід 
до розв’язання проблеми розглядали (Х. Гарднер, 
Т. Любарт, Р. Стернберг, Т. Тардиф та ін.). Його 
найважливіші характеристики: системність, між-
дисциплінарність, використання ресурсів різних 
аспектів психології, цілісність розуміння проце-
сів творчості, відкритість новим поглядам на про-
блему творчості.

Інтегративний підхід до розвитку творчого 
потенціалу майбутнього вчителя музичного мис-
тецтва є певною стратегією, спрямованою на про-
цес та результат розвитку творчого потенціалу, 
яка забезпечує підвищення системності знань, 
комплексне застосування умінь та навичок у всіх 
різновидах професійної діяльності, розвиток інте-
граційних якостей особистості (самостійності, 
активності, ініціативності та ін.), що сприяють 
професійному становленню та здобуттю профе-
сійної майстерності.

Отже, на основі вищесказаного, зробимо важ-
ливий висновок про те, що інтегративний підхід 
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у системі вищої освіти є надзвичайно важливим 
компонентом професійного становлення майбут-
ніх фахівців, зокрема, у процесі розвитку твор-
чого потенціалу майбутнього вчителя музичного 
мистецтва.

Останній виокремлений нами підхід – акме-
синергетичний – пов’язує всі вище викладені тео-
ретико-методологічні підходи у єдину систему, 
націлену на примноження всіх ресурсів особис-
тості – інтелектуальних, психологічних, вольових і 
творчих – на шляху особистісного та творчого роз-
витку. Метою впровадження акме-синергетичного 
підходу в підготовку майбутніх учителів музич-
ного мистецтва є досягнення ними максимального 
рівня професійного розвитку через самоорганіза-
цію й самовираження (Хуа Вей, 2016).

Акмеологія розуміється як наукова дисци-
пліна, яка вивчає феномен розвитку людини, 
індивіда, суб’єкта власної діяльності, яка досягає 
найвищого рівня у своєму розвитку. Л. Паламар-
чук стверджує, що акмеологічний ресурс роз-
витку творчого потенціалу вчителя є таким, що 
спонукає його до творчої діяльності. А в центрі 
акмеологічної педагогіки є професіоналізм учи-
теля-дослідника, у процесі творчої педагогічної 
діяльності (Паламарчук, 2014: 215).

А. Козир визначає, що акмеологічний підхід 
передбачає, що викладання втрачає ознаки автори-
тарності й набуває діалогічності на засадах творчої 
взаємодії всіх партнерів, що спонукає студентів до 
самостійного розвитку. Акмеологічний вплив педа-
гога стимулює розвиток креативності й рефлексив-
ності, вказує дослідниця. Адже «акмеологічний 
вплив доцільно розглядати як процес і результат 
перетворення зовнішніх вимог у внутрішні особис-
тісні переконання студента, як досягнення акмео-
логічного ефекту переходу майбутнього вчителя 

музичного мистецтва в якісно новий стан опти-
мальної самореалізації» (Козир, 2011: 33).

Термін «синергетика» (грец. sinergos – спільна 
дія, співробітництво) означає сприяння, співпраця. 
Синергетика розуміється як теорія самоорганізації 
складних систем, що змінюються. Вона репрезентує 
універсальні закони розвитку таких систем, прони-
каючи у сферу багатьох наукових напрямів, зокрема 
в педагогічні науки (Серьогіна, 2007: 48).

Формування творчого потенціалу, у ракурсі 
синергетики передбачає націленість педагогічної 
системи на перехід до творчих проблемних методів, 
здатних забезпечити розвиток творчої особистості.

Сьогодні акме-синергетичний підхід, у якості 
підґрунтя, має концепцію освіти, яка визначає 
особистість як цілісну структуру, що постійно 
еволюціонує і змінюється, та передбачає зміну 
параметрів професійної підготовки майбутнього 
вчителя музичного мистецтва, з орієнтацією на 
таку особистість, що дає змогу розробляти нові 
принципи й педагогічні умови розвитку його 
творчого потенціалу.

Висновки. Підсумовуючи зазначене вище, 
можемо констатувати, що творчий потенціал май-
бутнього вчителя музичного мистецтва визнача-
ється як складне інтегральне утворення. У статті 
ми виокремили та обґрунтували найбільш акту-
альні теоретико-методологічні підходи до роз-
витку творчого потенціалу майбутнього вчителя 
музичного мистецтва. Такими підходами визна-
чено: аксіологічний, рефлексивний, інтегратив-
ний та акме-синергетичний.

Нині ці підходи в системі вищої освіти України 
є важливими компонентами професійного станов-
лення майбутніх фахівців, зокрема, у процесі роз-
витку творчого потенціалу майбутнього вчителя 
музичного мистецтва.
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ЕТИМОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ У ФАКУЛЬТАТИВНОМУ КУРСІ ЗЗСО 
«ІСТОРИКО-ЛІНГВІСТИЧНЕ КОМЕНТУВАННЯ ДИНАМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ 

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ» 

На уроках української мови в закладах загальної середньої освіти є на часі принагідне історико-лінгвістичне 
коментування вчителями окремих явищ, які мали місце на різних мовних рівнях: фонетичному, лексичному й мор-
фологічному, – що дає змогу школярам усвідомити аспекти внутрішньої форми і мотивувати значну кількість 
сучасних написань.

Залучення історико-лінгвістичних матеріалів сприяє розвитку пізнавальних інтересів, логічного мислення 
учнів, формує в них уміння аналізувати й зіставляти мовні явища, робити власні висновки й узагальнення, вико-
ристовувати елементи порівняльно-історичного методу та частково – методу внутрішньої реконструкції. 

Слід констатувати: якщо під час уроків педагог обмежений у можливостях здійснювати історичне комен-
тування, то програма факультативного курсу передбачає ширші можливості для висвітлення та ілюстрації 
матеріалу. 

Для демонстрації семантичних зміщень і змін показовою є історія становлення і розвитку праслов’янських 
за походженням лексем, що означають поняття, наявні в кожній мові незалежно від культурної історії нації.

Для поглиблення розуміння учнями профільної школи окремих аспектів історичної лексикології та семасіології 
вважаємо за доцільне ознайомити їх з основними семантичними процесами, які спричинюють мовну динаміку. 
При розгляді означених процесів варто застосувати такі методи: зв’язного викладу матеріалу вчителем, бесiди, 
спостереження й аналiзу за мовними явищами, метод вправ, а також специфічні форми роботи: майстер-клас, 
відеоурок, телеурок, урок-дискусія, урок-прес-конференція, урок-відеоконференція, урок-презентація.

Важливим складником методичного інструментарію вчителя на факультативних заняттях з української 
мови є дидактичний матеріал, наочність і технічні засоби навчання. 

Реалії нашого сьогодення диктують нові умови, які передбачають застосування ґаджетів під час онлайнового 
навчання. Ці засоби дають змогу, попри роботу не в реальній, а у віртуальній аудиторії, повноцінно застосовува-
ти методику етимологічного аналізу, засновану на порівняльно-історичному методі лінгвістичних досліджень. 
Вони унаочнюють розкриття учням поняття фонетичних законів з метою усвідомлення ними особливостей 
зміни звукового вигляду слова, а також найважливіших випадків виникнення чергувань голосних та приголосних 
звуків чи утворення морфологічних форм.

При з’ясуванні походження слова варто брати до уваги закони фонетичного розвитку мови з метою рекон-
струкції її архетипів, застосовуючи порівняльно-історичний метод, оскільки саме він забезпечує достовірний 
лінгвістичний аналіз мовних явищ і унеможливлює помилки народної етимології.

Вивчення історико-морфологічних процесів і явищ теж створює підґрунтя для творчої самореалізації 
вчителя. 

Ключові слова: історичний коментар, школа, лінгводидактика, методичний інструментарій, пізнавальний 
інтерес, позаурочна робота, ефективність.
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ETHYMOLOGICAL ANALYSIS IN THE OPTIONAL COURSE OF GENERAL 
SECONDARY EDUCATION INSTITUTIONS «HISTORICAL-LINGUISTIC 

COMMENTARY OF DYNAMIC PROCESSES OF THE UKRAINIAN LANGUAGE»

In Ukrainian language lessons in secondary schools there is occasional historical and linguistic commentary by 
teachers on certain phenomena that took place at different language levels: phonetic, lexical and morphological – which 
allows pupils to understand aspects of internal form and motivate a significant number of modern writings.

Involvement of historical and linguistic materials promotes the development of cognitive interests, logical thinking 
of pupils, forms in them the ability to analyze and compare linguistic phenomena, draw their own conclusions and 
generalizations, use elements of comparative-historical method and partly – the method of internal reconstruction. 

It should be noted that if during the lessons the teacher is limited in the ability to make historical commentary, the 
program of the optional course provides more opportunities for coverage and illustration of the material. 

To demonstrate semantic shifts and changes, the history of the formation and development of Proto-Slavic tokens is 
indicative, meaning concepts that exist in every language, regardless of the cultural history of the nation.

To deepen pupils' understanding of the profile school of certain aspects of historical lexicology and semasiology, we 
consider it appropriate to acquaint them with the basic semantic processes that cause language dynamics. The following 
methods should be used when considering these processes: coherent presentation of material by the teacher, conversations, 
observation and analysis of language phenomena, the method of exercises, as well as specific forms of work: master class, 
video lesson, TV lesson, lesson-discussion, lesson-press. conference, lesson-videoconference, lesson-presentation.

An important component of the methodological tools of the teacher in optional classes in the Ukrainian language is 
didactic material, visual aids and technical teaching aids. 

The realities of our time dictate new conditions that involve the use of gadgets in online learning. These tools allow, 
despite the work not in the real, but in the virtual audience, to fully apply the method of etymological analysis, based on 
the comparative-historical method of linguistic research. They illustrate the pupils with the concept of phonetic laws in 
order to make them aware of the peculiarities of changes in the sound form of the word, as well as the most important 
cases of alternation of vowels and consonants or the formation of morphological forms.

In determining the origin of the word should take into account the laws of phonetic development of language in order 
to reconstruct its archetypes, using the comparative-historical method, because it provides a reliable linguistic analysis 
of linguistic phenomena and eliminates errors of folk etymology.

The study of historical and morphological processes and phenomena also creates a basis for creative self-realization 
of the teacher. 

Key words: historical commentary, school, language didactics, methodical tools, cognitive interest, extracurricular 
activities, efficiency.

Постановка проблеми. У сучасному укра-
їнському соціумі, сконсолідованому довкола 
воєнно-політичних викликів сьогодення, зріс 
запит на історичну, культурну й мовну само-
ідентифікацію. Народ України масово став усві-
домлювати свої предковічні цінності, які нині, 
як ніколи, потребують збереження й активного 
впровадження в життя. З огляду на це особливу 
увагу привертає необхідність прищеплення шко-
лярам любові до рідного слова та формування в 

них стійкого інтересу до розвитку й функціону-
вання його форм. 

Аналіз досліджень. Українські вчені-лінг-
водидакти розробили наукові основи засвоєння 
учнями української мови під час різних форм 
навчальної діяльності. Традиційно найбільше 
уваги вони приділили урокам. У цій царині 
слід виокремити вагомий внесок О. М. Біляєва, 
М. І. Пентилюк, Т. Г. Окуневич, К. М. Плиско, 
Г. І. Дідук, О. І. Мельничайко, Н. М. Остапенко, 
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Т. В. Симоненко, В. М. Руденко, І. М. Хом’яка, 
Н.Б. Голуб та інших дослідників, котрі різноас-
пектно висвітлили дидактичні можливості цієї 
форми організації навчальної діяльності дітей.

Менше уваги було приділено позаурочній 
роботі з української мови в школі, хоча дослід-
ники запропонували вчительському загалу низку 
тем для спецкурсів і факультативів у закладах 
загальної середньої освіти з академічним рівнем 
вивчення української мови, у класах гуманітар-
ного спрямування, у гімназіях тощо. Для учнів 
такого профілю методисти пропонують приблизну 
тематику спецкурсів: «Основи журналістики» 
(автор Л. І. Денисюк), «Основи журналістики» 
(автор В. Марущак), «Комп’ютерна лінгвістика» 
(автори Є. Карпіловська, М. Вінтонів, Г. Ситар), 
«Основи науки про мову» (автор О.В. Заболот-
ний) тощо. Для профілю з української філології 
вчителеві пропонують започаткувати спеціальні 
курси з історії української мови, літературного 
редагування, основ журналістики, психо– і соціо-
лінгвістики, риторики, ділового українського мов-
лення тощо.

Методисти пропонують і теми для факульта-
тивів, зазвичай спрямовані на підвищення мовно-
мовленнєвих компетентностей учнів, їхньої мов-
леннєвої вправності: «Мова як генетичний код 
народу» (автор В. І. Цимбалюк), «Практикум з 
правопису української мови» (автори С. А. Омель-
чук, М. В. Чаловська), «Український мовленнєвий 
етикет» (автор В. В. Синюта), «Лексика україн-
ської мови» (автори О. П. Глазова, Ю. Б. Кузне-
цов), «Українська фразеологія» (автори О. П. Гла-
зова, Ю. Б. Кузнецов), «Українська лексикографія» 
(автор М. Г. Степанюк), «Словотвір і морфеміка 
української мови» (автор М. І. Радишевська) та ін. 
[Федоренко].

Мета статті – окреслити дидактичні мож-
ливості етимологічних розвідок у процесі опа-
нування учнями ЗЗСО факультативного курсу 
«Історико-лінгвістичне коментування динамічних 
процесів української мови».

Виклад основного матеріалу. Тематика 
факультативного курсу української мови в закла-
дах загальної середньої освіти залежить перш за 
все від рівня підготовки учнів. Так, рівень стан-
дарту з української мови передбачений для учнів 
природничо-математичного, технологічного, сус-
пільно-гуманітарного (економічний профіль), 
спортивного напрямів. Учні ж історичного, право-
вого профілів суспільно-гуманітарного напряму, 
історико-філологічного профілю та профілю з 
іноземних мов філологічного напряму опанову-
ють українську мову на академічному рівні.

«У класах філологічного профілю рідна мова 
опановується одночасно як предмет вивчення та 
засіб навчання, що зумовлює своєрідність побу-
дови змісту навчання та добір відповідних форм 
його реалізації. Курс мови в таких класах міс-
тить розширені відомості із загального мовознав-
ства, у ньому здійснюється послідовна реалізація 
принципу історизму шляхом упровадження мето-
дично та науково адаптованих, доступних для 
розуміння учнями етимологічних матеріалів, він 
супроводжується використанням завдань дослід-
ницько-пошукового характеру, за допомогою яких 
формуються вміння самостійно здобувати нові 
знання, працювати з науковою та довідковою 
літературою різних жанрів. Загалом поглиблений 
курс вивчення української мови має стимулювати 
інтерес старшокласників до слова, створювати 
належні умови для його щонайглибшого осяг-
нення, сприяти розвитку філологічного мислення 
майбутніх фахівців-мовників.

Якісною відмінністю навчання в старших кла-
сах профільної ланки є те, що учні здобувають 
освіту не тільки за рахунок шкільних предметів. 
Певну кількість навчального плану відведено на 
опанування спецкурсів і факультативних занять, 
що реалізують допрофесійну підготовку старшо-
класників» (Практикум, 2011: 290).

З огляду на це вважаємо за доцільне приділити 
увагу питанням етимології у шкільному факуль-
тативному курсі української мови «Історико-
лінгвістичне коментування динамічних процесів 
української мови».

На уроках української мови в закладах загаль-
ної середньої освіти є на часі принагідне історико-
лінгвістичне коментування вчителями окремих 
явищ, які мали місце на різних мовних рівнях: 
фонетичному, лексичному й морфологічному, – 
що дає змогу школярам усвідомити аспекти вну-
трішньої форми і мотивувати значну кількість 
сучасних написань.

Залучення історико-лінгвістичних матеріалів 
сприяє розвитку пізнавальних інтересів, логічного 
мислення учнів, формує в них уміння аналізувати 
й зіставляти мовні явища, робити власні висновки 
й узагальнення, використовувати елементи порів-
няльно-історичного методу та частково – методу 
внутрішньої реконструкції. 

Слід констатувати: якщо під час уроків педа-
гог обмежений у можливостях здійснювати істо-
ричне коментування, то програма факультатив-
ного курсу передбачає ширші можливості для 
висвітлення та ілюстрації матеріалу. Саме завдяки 
факультативам учитель має змогу не лише роз-
тлумачити походження лексеми, а й висвітлити 
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фонетико-морфологічні процеси та її семантичну 
трансформацію з огляду на розвідки українських 
дослідників: Н.Ф. Клименко, М.П. Кочергана, 
О.О. Тараненка, В.М. Русанівського та ін. 

Так, Н.Ф. Клименко зазначає: «Потенційні 
слова відповідають словотвірній нормі, але часто є 
аномальними з погляду норми лексичної, зокрема 
в тих випадках, коли похідні слова, потенційно 
можливі за формою, реалізовані з іншим лек-
сичним і словотвірним значенням, напр.: пілот 
і пілотка «головний убір», а не «жінка-пілот», 
електрик і електричка «поїзд, що рухається за 
допомогою електроенергії», а не «жінка-елек-
трик». Відповідність словотвірній нормі, а отже, 
потенційність дериватів пілотка, електричка на 
позначення особи жіночої статі доводить їхнє 
порівняння з такими словами, як фін і фінка 
«жінка» (і «різновид ножа»), циган і циганка 
«жінка» (і «сорт яблук»), поляк і полька «жінка» 
(і «танок», «різновид зачіски»). Інколи навіть для 
розрізнення моцій за значенням «особа/не-особа» 
мова вдається до різного написання тієї ж твірної 
основи, пор.: голландка «представниця основного 
населення Голландії» та голанка «курка голланд-
ської породи» (Клименко, 2008: 50).

Для демонстрації семантичних зміщень і 
змін показовою є історія становлення і розви-
тку праслов’янських за походженням лексем, що 
означають поняття, наявні в кожній мові неза-
лежно від культурної історії нації. Згідно з під-
рахунками, здійсненими американським ученим 
М. Сводешем, упродовж 1000 років змінюють 
значення 14-15% слів. Прикладами українських 
слів основного лексичного фонду, що зазнали 
семантичної трансформації, можуть бути: серце, 
груди, коліно, кіготь, німець, дача тощо. Відтво-
римо специфіку розвитку в них похідних лек-
сико-семантичних варіантів, які у процесі істо-
ричного розвитку мови стали основними, з огляду 
на слушну думку В.М. Русанівського: «Якщо … 
первинне значення втрачається, слово … в діа-
хронічному аспекті перестає бути самим собою» 
(Русанівський, 1988: 4).

Так, іменник кіготь сягає прасл. *kogъtь, 
успадкованого від індоєвропейського кореня 
*keg-/*kek– «гачок». У його семантичній історії 
провідна роль належить метафоризації, унаслідок 
якої на основі спільності сем ‘гострий’ і ‘загну-
тий’ формується значення, що з плином часу стане 
основним: «гострий, загнутий роговий придаток 
на пальцях багатьох тварин і птахів».

Слово коліно походить від праслов’янського 
*koléno «коліно, згин; покоління, рід». Вихідним 
для нього є лексико-семантичний варіант «частина 

від чогось цілого». Сучасне ж основне значення 
аналізованого іменника утворюється внаслідок 
низки семантичних процесів, з-поміж яких вио-
кремлюються спеціалізація («частина від чогось 
цілого» → «частина роду, покоління»), метафо-
ризація («частина роду, покоління» → «частина 
чогось від одного місця згину до іншого», інте-
гральний семантичний елемент ‘відрізок чого-
небудь (у просторі чи часі’)) і метонімізація («час-
тина чогось від одного місця згину до іншого» → 
«місце згину»).

Метонімічні відношення (частина → ціле) 
лежать також в основі формування сучасного 
значення іменника серце «найважливіший орган 
кровообігу», що сягає індоєвропейського кореня 
*krd– «середина».

Сучасне значення слова дача «заміський буди-
нок для відпочинку» сягає колишньої семеми 
«земельна ділянка», «невелика земельна влас-
ність», що походить від давнього українського 
«земля, подарована князем». Первинне значення 
слова – «те, що надається, віддається». Воно 
засвідчене в похідних словах надавання, здавання, 
віддавання тощо.

У сучасній українській мові іменник німці має 
значення «нація, яка становить основне насе-
лення Німеччини». В етимологічних словниках 
української мови зазначається, що сучасна форма 
німець розвинулася із праслов’янської němьcь 
«чужоземець» (букв. «той, хто говорить незрозу-
мілою мовою»), слово утворене від němъ «який 
заїкається, говорить невиразно, незрозуміло, 
німий»; «що говорить незрозуміло, чужий, іно-
земець». Стародавнє німець утворене за допомо-
гою суфікса із семантикою назви особи -ьц-ь від 
короткого давнього українського прикметника 
нѣмъ «німий, що говорить неясно». Поширення 
слова німці на народи німецького племені пояс-
нюється лише тим, що вони приходили до слов'ян 
як завойовники, торговці тощо, і слов’яни не 
розуміли їхньої мови (Етимологічний, 2003: 99); 
«будь-який іноземець із Західної Європи, який не 
знає слов’янських наріч», «німота» (П. Білець-
кий-Носенко).

Для поглиблення розуміння учнями профіль-
ної школи окремих аспектів історичної лексико-
логії та семасіології вважаємо за доцільне озна-
йомити їх з основними семантичними процесами, 
які спричинюють мовну динаміку. Відповідно до 
вчення О.О. Тараненка, що побачило світ у моно-
графії «Мовна семантика в її динамічних аспек-
тах» (Тараненко, 1989), до них належать метафо-
ризація, метонімізація, контамінація, конденсація 
та аналогія.

Довбня Л., Товкайло Т. Етимологічний аналіз у факультативному курсі ЗЗСО «історико-лінгвістичне коментування...
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При розгляді означених процесів варто засто-
сувати такі методи: зв’язного викладу матеріалу 
вчителем, бесiди, спостереження й аналiзу за мов-
ними явищами, метод вправ. Окрім них, вітчиз-
няні методисти рекомендують використовувати 
нетрадиційні методи навчання української мови:

– інтерактивні технології навчання;
– інтерактивні технології колективно-групо-

вого навчання;
– інтерактивні технології ситуативного моде-

лювання;
– інтерактивні технології опрацювання диску-

сійних питань;
– методи диференційованого навчання;
– методи особистісно орієнтованого навчання;
– креативні методи (Пентилюк, 2007: 89-106],
а також специфічні форми роботи: майстер-

клас, відеоурок, телеурок, урок-дискусія, урок-
прес-конференція, урок-відеоконференція, урок-
презентація.

Важливим складником методичного інстру-
ментарію вчителя на факультативних заняттях 
з української мови є дидактичний матеріал, нао-
чність і технічні засоби навчання. Зокрема, аналі-
зуючи трансформацію внутрішньої та зовнішньої 
форми досліджуваних на занятті слів, рекоменду-
ємо використати такий дидактичний матеріал: 

– індивідуальні карти, що містять запитання, 
ілюстративний матеріал і завдання; 

– електронні презентації; 
– інтерактивні карти.
Реалії нашого сьогодення диктують нові умови, 

які передбачають застосування ґаджетів під час 
онлайнового навчання. «Для онлайнових зустрі-
чей з учнями в режимі реального часу є Zoom, 
Bigbluebutton, Google Hangouts Meet, Microsoft 
Teams, Facebook Live, Instagram Live, WiziQ, 
Periscope, Skype тощо. Для передавання навчаль-
них матеріалів можна використовувати відео 
з різних веб-сайтів (YouTube, Vimeo, National 
Geographic) чи записане власноруч на камеру 
смартфона або з екрана комп’ютера за допомогою 
різноманітніх програм, зокрема, Screencast-O-
Matic, Free Cam, Edpuzzle. При створенні тестів 
стануть у нагоді LearningApps, Kubbu, Quizlet, 
H5P, Baamboozle, Crosswordlabes, Edpuzle.

Широкий спектр цифрових інструментів 
(Classtime, Formative, Wizer, Testmoz, Quizalize) може 
бути застосований для моніторингу навчальних 
досягнень учнів. Забезпечувати ж зворотний зв’язок 
у системі «учень-учитель» доцільно за допомогою 
сервісів Google Form, Quizizz, Kahoot, Wordwall.

Онлайн навчання може здійснюватися на 
… платформі Google Classroom, Google Sites, 

Edmodo, Moodle, Google Drive або будь-якій 
іншій, яка буде зручною для комунікантів. Зви-
чайну шкільну дошку замінить віртуальна біла 
дошка, на якій можна працювати всім класом і збе-
рігати результати у вигляді презентації чи відео. 
Це можуть бути Idroo, PixiClip, Sketchlot, Stoodle, 
Twiddla, Classroomscreen» (Довбня, 2020: 45-46).

Ці засоби дають змогу, попри роботу не в 
реальній, а у віртуальній аудиторії, повноцінно 
застосовувати методику етимологічного аналізу, 
засновану на порівняльно-історичному методі 
лінгвістичних досліджень. Вони унаочнюють 
розкриття учням поняття фонетичних законів з 
метою усвідомлення ними особливостей зміни 
звукового вигляду слова, а також найважливіших 
випадків виникнення чергувань голосних та при-
голосних звуків.

При з’ясуванні походження слова варто брати 
до уваги закони фонетичного розвитку мови з 
метою реконструкції її архетипів, застосовуючи 
порівняльно-історичний метод, оскільки саме 
він забезпечує достовірний лінгвістичний аналіз 
мовних явищ і унеможливлює помилки народної 
етимології.

На факультативних заняттях варто акценту-
вати увагу учнів на історичних чергуваннях зву-
ків української мови та проілюструвати причини 
їх виникнення. Саме тому слід зосередити увагу 
школярів на причинах розвитку нових голосних 
та вторинних приголосних, коментуючи процеси 
збігу і злиття етимологічно різнорідних фонем у 
вокалічній системі та розвиток і виокремлення 
нових, похідних фонем у сфері консонантизму 
внаслідок І, ІІ та ІІІ палаталізацій задньоязикових 
та взаємодії попередніх приголосних (переважно 
кінцевих звуків кореня) із наступним суфіксом 
[j], притаманним іменникам і дієсловам. Слід 
також звернути увагу учнів і на процеси та на їх 
наслідки, які зафіксовані в сучасній українській 
мові та в переважній більшості слов'янських. Роз-
виток вторинних приголосних спричинив низку 
чергувань у сучасній українській мові. 

У процесі формування в учнів умінь і навичок, 
розвитку історико-лінгвістичного мислення вва-
жаємо за доцільне запропонувати їм низку вправ 
на зразок: пень – пня, кінь – коня; дім – дому, 
ніч – ночі; корабель – корабля, журавель – журавля, 
вітер – вітру, вогонь – вогню; нога – ніжка – 
нозі, рука – рученька – руці, муха – мушка – мусі, 
ходити – ходжу, носити – ноша, мастити – мащу, 
котити – кочу тощо. Окрім цього, варто робити 
історичні екскурси при формуванні орфографіч-
ної грамотності школярів, зокрема при написанні 
слів, у яких відбулося спрощення в групах приго-
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лосних, попри те, що у споріднених словах приго-
лосні збереглися: серце – сердечно, усний – вуста, 
вісник – звістка, чесний – честь, а також у випад-
ках, коли українська мова з труднощами засвою-
вала запозичений [ф], замінюючи його іншими 
звуками чи звукосполученнями: Степан, Текля, 
Тадей, хвіртка, кватирка.

Вивчення історико-морфологічних процесів 
і явищ теж створює підґрунтя для творчої само-
реалізації вчителя. Так, висвітлюючи питання, 
що стосуються граматичних категорій іменника, 
зокрема категорії істот-неістот, доречно надати 
історичний коментар про причини її розвитку та 
унаочнити прикладом елементів парадигми слів 
труп і мрець). Під час роботи над дієсловом реко-
мендуємо звернути увагу на реліктові явища дав-
номинулого часу (плюсквамперфекта) (пішов було, 
купила було) та надати історико-культурологічний 
коментар щодо лексико-граматичної специфіки 
безособових дієслів (світає, смеркає). При ана-
лізі займенникової парадигми історичний комен-
тар доречний під час ілюстрування суплетивних 
форм непрямих відмінків особових займенників 
усіх родів (я – мене, ти – тебе, він – його). Окрім 
того, історичного коментування потребує питання 
заміни особових займенників вказівними і транс-
формація давніх прийменників вън, кън, сън із їх 
подальшим впливом на форму вказівних займен-
ників 3-ї особи, а також зміщення морфемних 
меж. Можуть бути яскраво проілюстровані від-
мінності морфологічної парадигми числівників 
один – чотири і п’ять – десять, трансформація 
форми числівника сорок та утворення числівників 
одинадцять – дев’ятнадцять.

Ефективність та результативність взаємо-
дії вчителя та учнів на факультативних занят-
тях зумовлюється застосовуваним методичним 
інструментарієм, з-поміж якого виокремлюємо 
такі види роботи: аналіз статей з етимологічних 
словників, укладання етимологічного словничка 
за матеріалами вітчизняних художніх творів, роз-
гадування етимологічного кросворду, власна ети-
мологізація українських слів, у т. ч. – окремих 
топонімів та антропонімів; з’ясування генетич-
ного зв’язку слів (інтелігент – інтелект, пенсне – 
пенсія) тощо.

Висновки. Окреслюючи дидактичні мож-
ливості етимологічних розвідок у процесі опа-

нування учнями ЗЗСО факультативного курсу 
«Історико-лінгвістичне коментування динамічних 
процесів української мови», зауважимо, що: 

– під час уроків учитель не має змоги при-
ділити належну увагу питанням історико-лінг-
вістичного коментування, тому саме робота на 
факультативних заняттях покликана реалізувати 
ідею ретроспективних екскурсів, спрямованих на 
формування вмінь і навичок школярів інтерпрету-
вати мовні явища у процесі їхнього історичного 
розвитку на фонетичному, лексичному та част-
ково морфологічному рівнях;

– при з’ясуванні походження слова варто брати 
до уваги закони фонетичного розвитку мови з 
метою реконструкції її архетипів, застосовуючи 
порівняльно-історичний метод, оскільки саме 
він забезпечує достовірний лінгвістичний аналіз 
мовних явищ і унеможливлює помилки народної 
етимології;

– на факультативних заняттях варто акценту-
вати увагу учнів на історичних чергуваннях зву-
ків української мови та проілюструвати причини 
їх виникнення;

– описані у статті підходи сприяють розвиткові 
логічного мислення школярів, формуванню в них 
пізнавальних інтересів, стимулюють робити власні 
висновки й узагальнення, засновані на застосу-
ванні елементів порівняльно-історичного методу;

– у процесі взаємодії вчителя та учнів резуль-
тативними є такі дидактичні методи: зв’язного 
викладу матеріалу вчителем, бесiди, спостере-
ження й аналiзу за мовними явищами, метод 
вправ, – а також специфічні форми роботи: 
майстер-клас, відеоурок, телеурок, урок-дискусія, 
урок-прес-конференція, урок-відеоконференція, 
урок-презентація – та види роботи: аналіз статей 
з етимологічних словників, укладання етимологіч-
ного словничка за матеріалами вітчизняних худож-
ніх творів, розгадування етимологічного крос-
ворду, власна етимологізація українських слів;

– з огляду на реальні події сьогодення значна 
увага має бути приділена описаним вище аспек-
там дистанційного навчання;

– з метою поглиблення компетентностей 
учнів, у т. ч. і з профільної школи (академічний 
рівень), їх доцільно ознайомити з основними 
семантичними процесами, які спричинюють 
мовну динаміку.
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МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СУЧАСНОГО ФІЛОЛОГА-ВИПУСКНИКА 
ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Статтю присвячено вивченню питань застосування компетентнісного підходу у закладах вищої освіти. 
Визначено, що практична цінність застосування компетентнісного підходу в освіті підтверджена численни-
ми результатами наукових розвідок, проведених українськими та закордонними науковцями. Встановлено, що 
поняття «компетенція» та «компетентність» в українській науково-педагогічній думці розмежовуються, однак 
спільним для науковців є підхід, який визначає, що компетенції та компетентності відображають цілісність і 
збірну, інтеграційну сутність як результату освіти, так і результату діяльності особи. З’ясовано, що компе-
тенції визначаються як заздалегідь визначені вимоги до знань, умінь, навичок, якими повинна володіти особис-
тість для успішної діяльності в межах тієї сфери, в якій ця діяльність буде здійснюватися, а компетентності є 
надбанням особистості та визначають якісний рівень засвоєних нею внаслідок навчання знань, умінь навичок та 
здатності їх застосування на основі власного досвіду в процесі здійснення певної діяльності. Наведено основні 
складові моделей компетенцій роботодавців. Виявлено, що моделі компетенцій, тобто вимоги роботодавців до 
потенційних співробітників-випускників закладів вищої освіти, зазвичай, складаються з переліку вимог до функ-
ціональних, соціальних, когнітивних та мета-компетентностей. Відзначено, що основою підготовки здобувачів 
вищої освіти, які вивчають іноземні мови, є формування у них професійної компетентності у сфері філології 
(літературознавчої, мовної та лінгвістичної). Визначено, що висока інтенсивність змін в сучасному суспільстві 
актуалізує необхідність формування у випускників закладів вищої освіти моделі компетентностей Т-подібного 
фахівця, знання та компетентності якого повинні синтезуватися за різними галузями науки, що потребує інте-
грації змісту навчання у вищій школі у напрямку об’єднання професійних компетентностей та м’яких навичок. 
Описано модель компетентностей сучасного Т-подібного філолога-випускника закладу вищої освіти. Зроблено 
висновок про те, що застосування компетентнісного підходу забезпечує орієнтацію вищої освіти не стільки 
на засвоєння здобувачами освіти певної суми знань, скільки на гармонійний професійний розвиток особистості.

Ключові слова: компетенція, компетентність, компетентнісний підхід, вища освіта, філолог.
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THE MODEL OF COMPETENCIES OF A MODERN PHILOLOGIST-GRADUATE 
OF THE HIGHER EDUCATION INSTITUTION

The article studies application of a competency approach in higher education institutions. It is determined that the 
practical value of applying the competency approach in education is confirmed by numerous results of scientific research 
conducted by both Ukrainian and foreign scientists. It is established that the concepts of «competence» and «competency» 
in the Ukrainian scientific and pedagogical science are differentiated, but it is common to scientists to apply the approach 
that defines competences and competencies as those reflecting the integrity as well as the collective and integrative 
essence of the results of both education and person’s activities. It is found that competencies are defined as pre-determined 
requirements for knowledge, skills, abilities that a person must master to perform successful activities within the field in 
which these activities will be carried out, and competences are the property of the individual and determine the quality 
of learning, knowledge, skills and abilities to apply them based on their own experience in the process of carrying out 
certain activities. The main components of employers’ competency models are presented. It was found that competency 
models, i.e. employers’ requirements for potential graduates of higher education institutions, usually consist of a list of 
requirements for functional, social, cognitive and meta-competencies. It is noted that the basis for the training of higher 
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Довгань Л. Модель компетентностей сучасного філолога-випускника закладу вищої освіти

education students studying foreign languages is the formation of their professional competence in the field of philology 
(literary and linguistic). It is determined that high intensity of changes in modern society actualizes the need to form 
a model of competencies of T-shaped specialists in higher education institutions, whose knowledge and competencies 
should be synthesized in different fields of science, which requires integration of higher education content and soft skills. 
The model of competencies of a modern T-shaped philologist-graduate of a higher education institution is described. It 
is concluded that application of the competency approach ensures orientation of higher education towards a harmonious 
professional development of the individual, rather than the acquisition of a certain amount of knowledge by the students. 

Key words: competency, competence, competency approach, higher education, philologist.

Постановка проблеми. Сучасне суспільство 
потребує підготовки в системі вищої освіти Укра-
їни висококваліфікованих фахівців, які володі-
ють глибокими професійними компетентностями 
та мають здатність до здійснення професійної 
діяльності в умовах постійних динамічних змін 
зовнішнього середовища. Відповідно до актуаль-
ної освітньої парадигми серед основних підходів, 
які застосовуються в процесі навчання здобувачів 
вищої освіти, чільне місце відводиться компетент-
нісному підходу. Результати його застосування 
передбачають формування у випускників закладів 
вищої освіти певного набору знань, вмінь, нави-
чок і компетентностей, який відповідає стандар-
там вищої освіти за певними спеціальностями та 
сучасним вимогам роботодавців на ринку праці. 
В педагогічній науці цей набір називають термі-
нами «модель компетенцій» або «модель компе-
тентностей», єдині підходи до розуміння сутності 
та змісту яких науковцями ще не сформовані. 
Обґрунтування складових елементів моделей та 
процесу їх формування у випускників закладів 
вищої освіти також є предметом сучасного нау-
ково-педагогічного дискурсу, що і визначило акту-
альність обраної проблематики та мету даного 
дослідження. 

Аналіз досліджень. Дослідженню питань 
застосування компетентнісного підходу у системи 
вищої освіти та обгрунтуванню моделей ком-
петеностей фахівців присвятили свої праці такі 
вітчизняні та закордонні науковці, як М. Ведер-
ніков, Д. Гест, О. Кучай, С. Лейко, Д. Маккле-
ланд, О. Мантур-Чубата, А. Олешко, А. Усатенко, 
О. Чернушкіна та багато інших.

 Незважаючи на вагомість існуючого наукового 
доробку, недостатньо висвітленими в науково-
педагогічній літературі залишаються питання 
формування моделі компетентностей сучасних 
філологів-випускників закладів вищої освіти. 

Мета статті – окреслити підходи до розуміння 
сутності та змісту понять компетенція і компетент-
ність, описати модель компетентностей сучасного 
філолога-випускника закладу вищої освіти.

Виклад основного матеріалу. Науково-педа-
гогічний дискурс щодо практичної цінності засто-
сування компетентнісного підходу в освіті та її 

наступне світове визнання тривали майже 60 років 
(із 60-х рр. ХХ ст.). За цей час корисність засто-
сування компетентнісного підходу в освіті була 
підтверджена численними результатами наукових 
розвідок, проведених українськими та закордон-
ними науковцями. Підтримуючи наукову цінність 
досліджень та зважаючи на об’єктивність отри-
маних в них результатів, вважаємо за необхідне 
в рамках даного дослідження окреслити існуючі 
сьогодні підходи до розуміння сутності та змісту 
таких базових понять компетентнісного підходу, 
як компетенція та компетентність. 

В українському словнику іншомовних слів 
поняття «компетентність» та «компетенція» тлу-
мачаться наступним чином (Словник іншомовних 
слів, 2000): 

1) Компетентність – це обізнаність, поінфор-
мованість, авторитетність. 

2) Компетенція – це коло повноважень 
якої-небудь організації або особи; коло питань, з 
яких дана особа має певні знання, досвід, повно-
важення.

Розмежовуючи тлумачення даних понять, в 
обох випадках дослідники перекладають англій-
ське слово «сompetence» (рідше вживається у 
формі «competency»), що в англійській мові тлу-
мачиться як: уміння, здатність, компетенція, ком-
петентність (The Concise Oxford English-Russian 
Dictionary, 2001). В українській мові терміни 
«компетенція» та «компетентність» мають різне 
значення. Ймовірно, що в дослідженнях щодо 
застосування компетентнісного підходу в україн-
ській науково-педагогічній літературі, англійське 
слово «сompetency» було помилково перекладено 
на співзвучне йому в українській мові слово «ком-
петенція». Як результат, у деяких наукових працях 
тлумачення термінів «компетенція» та «компе-
тентність» ототожнюється, в інших – розмежову-
ються. Однак спільним для науковців є підхід, 
який визначає, що компетенції та компетент-
ності відображають цілісність і збірну, інтегра-
ційну суть як результату освіти, так і результату 
діяльності особи (Кучай, 2009). На нашу думку, 
у випадку, якщо мова йде про навчання та його 
результати доречним є вживання терміну «компе-
тентність».
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В 60-х роках ХХ ст. термін «компетентність» 
(англ. «Сompetency») вперше застосував Д. Мак-
клеланд, який визначив її як набуту характе-
ристику особистості, якій особистість можна 
навчити. В роботі «Toward a Theory of Motive 
Acquisition» (McClelland, 1965) дослідник звертає 
увагу на мотиви, настрої, прагнення та установки 
особистості, її конкретні дії для успішної діяль-
ності, а також описує шляхи, за якими особистість 
може набути або змінити їх.

В контексті освітнього процесу та відповідно 
до Болонської конвенції (1999 р.), термін «ком-
петентність» використовується для позначення 
інтегрованих характеристик якості підготовки 
випускників закладів освіти та для опису резуль-
татів їх навчання (The European Higher Education 
Area, 1999). Поява даного терміну в педагогічній 
науці та практиці стала результатом усвідомлення 
в Європейському просторі необхідності більш 
тісної орієнтації системи освіти на інтереси 
ринку праці та на потребу людини в продовженні 
навчання впродовж життя. 

Поняття «компетентність» науковці тлумачать 
як якість, характеристику особи, яка дозволяє їй 
(або навіть дає право) вирішувати завдання, при-
ймати рішення, здійснювати судження у певній 
галузі. Основою компетентності є знання, обі-
знаність, досвід соціально-професійної діяль-
ності людини (Ведерніков, Чернушкіна, Мантур-
Чубата, 2018). 

Такий підхід до розуміння сутності та змісту 
поняття компетентність покладено в основу його 
нормативно-правового тлумачення в Україні. 
В Законі України «Про освіту» компетентність 
визначена як динамічна комбінація знань, умінь, 
навичок, способів мислення, поглядів, інших 
особистих якостей, що визначає здатність особи 
успішно соціалізуватися, провадити професійну 
та/або подальшу навчальну діяльність (Про освіту: 
Закон України, 2017). Компетентності характери-
зують здатність особи успішно здійснювати про-
фесійну та подальшу навчальну діяльність, вони 
виникають в результаті поєднання знань, умінь 
та практичних навичок, способів мислення, про-
фесійних, світоглядних та громадянських якостей, 
морально-етичних цінностей (Національний освіт-
ній глосарій: вища освіта, 2014). Тобто компетент-
ності є певними характеристиками, якостями та 
здатностями особи, які вона здатна набувати.

Встановлюючи співвідношення між понят-
тями компетенція та компетентність, українські 
науковці наголошують на необхідності розмеж-
ування їх тлумачення. Згідно із таким підходом, 
компетенції визначаються як заздалегідь визна-

чені вимоги до знань, умінь, навичок, якими пови-
нна володіти особистість, для успішної діяльності 
в межах тієї сфери, в якій ця діяльність буде здій-
снюватися. Ці вимоги встановлюються певними 
організаціями, установами, державою. Компе-
тентності, в свою чергу, є надбанням особистості 
та визначають якісний рівень засвоєних нею вна-
слідок навчання знань, умінь навичок та здат-
ності їх застосування на основі власного досвіду 
в процесі здійснення певної діяльності (Лейко, 
2013). Ми цілком поділяємо дані наукові позиції 
та вважаємо, що вживання терміну «компетенція» 
є доречним у випадках опису вимог (наприклад, 
які висуваються роботодавцем) щодо здійснення 
особою певних видів діяльності, а термін «ком-
петентність» – коли мова йде про особистість, її 
внутрішні якості та здатності. 

В сучасному суспільстві успішність або неу-
спішність кожної особистості в професійній 
діяльності, на наше переконання, визначається 
наявністю та рівнем ключових компетентностей 
або їх відсутністю. Ключовими компетентнос-
тями є ті, які необхідні для підвищення особис-
того потенціалу і розвитку, розширення можли-
востей працевлаштування, соціальної інтеграції 
та активного громадянства. Потреба в них обумов-
лена необхідністю особистісної реалізації та роз-
витку, працевлаштування, соціальної інтеграції, 
сталого способу життя, успішного життя в мир-
них суспільствах, управління здоровим способом 
життя та активного громадянства (Ключові ком-
петентності для навчання протягом життя, 2018). 
Ключові компетентності є однаково важливими і 
кожна з них сприяє успішному життю людини в 
суспільстві (Commission Staff Working Document 
Accompanying the Document Proposal for a Council 
Recommendation on Key Competences for LifeLong 
Learning, 2018). Принагідно відзначимо, що в 
Європейському рамковому списку ключових ком-
петентностей, перші дві позиції посідають такі 
важливі для філологів компетентності, як «Гра-
мотність (анл. «Literacy Competence») та «Мовна 
компетентність» (англ. «Languages Competence»).

Дослідники виділяють п’ять груп ключових 
компетеностей, якими має володіти фахівець, а 
саме: 1) політичні та соціальні; 2) мультикультур-
ності; 3) комунікабельності; 4) цифрові; 5) осо-
бистісного та професійного саморозвитку впро-
довж життя (Олешко, Усатенко, 2019). Необхідний 
і достатній для успішного виконання посадових 
обов’язків набір характеристик фахівця назива-
ють моделлю компетеностей, а роботодавці, фор-
муючи набір вимог до фахівців, використовують 
термін «модель компетенцій».
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Розробка професійно-особистісних моде-
лей компетенцій майбутніх фахівців ведеться на 
загальнонаціональному рівні шляхом розробки 
стандартів вищої освіти за спеціальностями. Крім 
того, моделі компетенцій фахівців розробляються 
багатьма українськими компаніями та організаці-
ями. Аналіз моделей компетенцій, які сформовані 
у роботодавців, має бути підґрунтям для гармоні-
зації та удосконалення моделей компетентностей 
випускників ЗВО. 

Роботодавці часто формують власні (необхідні 
саме їхній організації) моделі компетенцій та 
формалізують їх. Модель компетенцій для робо-
тодавців виконує роль базової термінологічної та 
семантичної моделі основних вимог до компе-
тентностей, тобто знань, вмінь, навичок та якос-
тей випускників ЗВО, які необхідні їм для здій-
снення подальшої діяльності. Моделі компетенцій 
зазвичай містять наступні складові: назви компе-
тенцій (ідентифікують компетенції); описи ком-
петенцій (описують зміст компетенцій); поведін-
кові індикатори (визначають та описують прояв 
компетенцій в діяльності та поведінці); шкала 
оцінювання (забезпечує єдиний підхід до вимірю-
вання компетенцій). Моделі компетенцій, тобто 
вимоги роботодавців до потенційних співробітни-
ків-випускників закладів вищої освіти, зазвичай, 
складаються з переліку вимог до функціональних, 
соціальних, когнітивних та мета-компетентнос-
тей. Функціональні компетентності передбачають 
наявність навичок та вмінь, необхідних для ефек-
тивного виконання робочих завдань. Соціальні 
компетентності виявляються у повсякденній пове-
дінці особи та наявністю професійних цінностей, 
здатністю приймати рішення та діяти в робочих 
ситуаціях. Когнітивні компетентності дозволяють 
особі здійснювати пізнавальну діяльність, вирі-
шувати робочі та неробочі питання завдяки своїм 
знанням, вмінням і досвіду. Наявність мета-ком-
петентностей дозволяє співробітнику гнучко та 
швидко перебудовувати свою роботу.

Крім наявності вищенаведених компетент-
ностей, у випускників закладів вищої освіти очі-
кується наявність сформованої придатності до 
працевлаштування, тобто такий набір компетент-
ностей, який характеризується сукупністю знань, 
умінь, навичок, володінням підходами для вирі-
шення стандартних та нестандартних ситуацій, 
а також здатністю і бажанням до неперервного 
самовдосконалення та професійного розвитку 
(Поліщук, Довгань, 2021). З огляду на це, дослід-
ники вважають, що випускникам-філологам 
потрібно не тільки сформувати очікувану робо-
тодавцями модель компетентностей, але й поєд-

нувати в собі професійні та м’які навички, щоб 
досягнути успіху під час навчання та в майбутній 
кар’єрі (Dovhan, 2021). 

У відповідь на виклики динамічно мінливого 
світу та нові вимоги роботодавців в 90-х роках 
ХХ ст. з’являється новий підхід до моделей ком-
петентностей як критерія успішності фахівців. 
Американським дослідником Девідом Гестом 
запропоновано термін «Т-подібний фахівець», 
тобто фахівець, який має досвід, знання і навички 
в конкретній сфері діяльності (вертикальна лінія 
літери «Т») та поєднує їх з широкими світоглядом, 
знаннями і навичками в інших сферах діяльності 
(горизонтальна лінія літери «Т») (Guest, 1991). 
Головна відмінність фахівців T-подібного типу 
від звичайних фахівців полягає в наявності у них 
трьох експертних навичок: синтезу ідей; вміння 
швидко вчитися; високої здатності адаптуватись 
до нового. 

Висока інтенсивність змін в сучасному сус-
пільстві актуалізує, на нашу думку, необхідність 
формування у випускників закладів вищої освіти 
моделі компетентностей Т-подібного фахівця. 
Знання та компетентності фахівця повинні син-
тезуватися за різними галузями науки, що потре-
бує інтеграції змісту навчання у вищій школі у 
напрямку об’єднання професійних компетентнос-
тей в декількох навчальних дисциплінах та в кон-
тексті формування взаємозв’язку із загальними 
знаннями та компетентностями, а також м’якими 
навичками. Створення в закладах вищої освіти 
сприятливого студенто-орієнтованого середовища 
дозволить суттєво підвищити мотивацію здобу-
вачів освіти до набуття загальних і професійних 
знань та компетеностей, оскільки саме мотивація 
є основним компонентом компетентностей. При 
створенні оптимальних педагогічних умов здо-
бувачі вищої освіти зможуть швидко оволодівати 
професійними компетентностями та формувати 
потребу у постійному підвищенні рівня своєї 
освіти та кваліфікації. Оскільки реалізація компе-
тентностей відбувається у процесі виконання різ-
номанітних видів діяльності для вирішення тео-
ретичних і практичних завдань, то структуру їх 
діяльнісних (процедурних) знань, умінь і навичок 
входять також мотиваційний і емоційно-вольовий 
компоненти. Важливою складовою компетенос-
тей є досвід – інтеграція в єдине ціле засвоєних 
людиною окремих дій, способів та прийомів вирі-
шення завдань. Формування ключових компетент-
ностей моделі фахівця Т-подібного типу потребує 
створення умов для набуття досвіду встановлення 
та досягнення цілей, а також діяльнісний характер 
навчання.

Довгань Л. Модель компетентностей сучасного філолога-випускника закладу вищої освіти
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Педагогiка

В системі вищої освіти компетентності форму-
люються відповідно до стандартів освіти у вигляді 
програмних компетентностей освітніх програм, 
за якими навчаються здобувачі та у контексті осо-
бливостей відповідної освітньої програми. Так, 
до прикладу, наведемо інтегральні компетент-
ності здобувачів вищої освіти Вінницького тор-
говельно-економічного інституту ДТЕУ (ВТЕІ 
ДТЕУ) освітньо-професійних програм «Гер-
манські мови та літератури (переклад включно), 
перша – англійська» першого та другого рівнів 
вищої освіти за спеціальністю 035 «Філологія» 
(табл. 1). Інтегральні компетентності філологів-
випускників ВТЕІ ДТЕУ деталізуються у загаль-
них та фахових компетентностях, що забезпечу-
ють формування моделі Т-подібного фахівця, в 
якій глибока професійна філологічна компетент-
ність поєднується із компетентностями в інших 
галузях (зокрема в інформаційно-комунікаційних 
технологіях) та м’якими навичками.

Основою підготовки здобувачів вищої освіти, 
які вивчають іноземні мови, є формування у них 
професійної компетентності з філології (літерату-
рознавчої, мовної та лінгвістичної). Професійна 
філологічна компетентність філолога містить 
знання, вміння, навички, які формуються в ході 
інтегрованого вивчення текстів-оригіналів укра-
їнською та іноземними мовами, що передбачає 
володіння аналітико-синтетичними прийомами 
роботи з текстами, переклад текстів, створення 
власних текстів тощо. Формування моделі ком-
петентностей філологів-здобувачів вищої освіти 
ВТЕІ ДТЕУ здійснюється за допомогою різнома-
нітних форм та методів компетентнісної освіти. 
Аудиторна та самостійна робота здобувачів побу-
дована на принципах студентоцентрованого, про-
блемно-орієнтованого навчання з елементами 

дистанційного та змішаного навчання, вико-
ристанням прийомів перевернутого навчання, а 
також навчання через челенджі та сторітелінг. 
Виконання індивідуалізованої самостійної роботи 
здійснюється у формі кейсових завдань, есе та 
проєктів, що спрямоване на особистісне та про-
фесійне зростання. Освітня програма підготовки 
філологів освітнього ступеня «магістр» перед-
бачає проходження переддипломної практики та 
написання кваліфікаційної роботи.

Поширення пандемії Covid-19 та збройна агре-
сія особливо актуалізували застосування в процесі 
підготовки філологів-здобувачів вищої освіти таких 
методів компетентнісного підходу, як дистанційне, 
змішане та перевернуте навчання. Результати ана-
лізу досвіду їх застосування викладачами кафе-
дри іноземної філології та перекладу ВТЕІ ДТЕУ 
засвідчили їх стимулюючий вплив на створення 
ефективного освітнього середовища. Практичне 
застосування даних методів активізувало основні 
характеристики навчання, а саме гнучкість, індиві-
дуалізацію, диференціацію, створило можливості 
для здобувачів навчатися в будь-якому місці та в 
будь-який час (Ivanytska et al., 2021). Здобувачі освіти 
стали більш вмотивованими та самостійними, від-
повідальними та впевненими в собі, що стимулю-
вало покращення результативності навчання.

Висновки. Застосування компетентнісного 
підходу забезпечує орієнтацію вищої освіти не 
стільки на засвоєння здобувачами освіти певної 
суми знань, скільки на гармонійний професійний 
розвиток особистості. Якісно сформовані та гар-
монізовані з вимогами роботодавців моделі ком-
петеностей Т-подібних філологів-випускників 
закладів вищої освіти дозволять забезпечити для 
кожного з них найкращі можливості для майбут-
нього успіху в професійній діяльності.

Таблиця 1
Інтегральні компетентності філологів-випускників ВТЕІ ДТЕУ

Освітній ступень «бакалавр» Освітній ступень «магістр»
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі 
та практичні проблеми в галузі філології (лінгвістики, 
літературознавства, перекладу) в процесі професійної 
діяльності або навчання, що передбачає застосування 
теорії дії та методів філологічної науки і характеризується 
комплексністю та невизначеністю умов

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми  
в галузі лінгвістики, літературознавства, перекладу 
в процесі професійної діяльності або навчання, 
що передбачає проведення досліджень та 
характеризується невизначеністю умов і вимог
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Довгань Л. Модель компетентностей сучасного філолога-випускника закладу вищої освіти
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ІНСТРУМЕНТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ

У статті робиться огляд проблеми впровадження інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ-засобів та 
ІКТ-методів навчання) в умовах дистанційного навчання, спричиненого пандемією, пізніше – воєнним часом. 

Автори розглядають можливості використання разом із традиційною системою освіти дистанційне навчан-
ня на базі ІКТ, зазначають переваги та недоліки такої форми навчання в окреслених умовах. 

Особливу увагу в статті приділено онлайн-інструментам для організації дистанційного навчання на уроках 
в сучасній школі. Обґрунтовано вибір теми роботи, її актуальність, подано теоретичне значення й практичну 
цінність досліджуваної проблеми. 

Пропоновану роботу присвячено вивченню особливостей використання сучасних інформаційних техноло-
гій, організації навчального процесу за допомогою сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в умовах 
дистанційного навчання. З’ясовано, що дистанційна освіта є комплексом відкритих освітніх послуг, що міс-
тить навчальний матеріал, технології, консультації, контроль знань і надається за допомогою спеціалізова-
ного інформаційного освітнього середовища через застосування дистанційних технологій навчання – мульти-
медійних, мережевих, телекомунікаційних, ТВ-технологій тощо. Визначено ефективні онлайн-інструменти для 
організації дистанційного навчання, зокрема ті, що переважно використовуються в школах та закладах вищої 
освіти України під час дистанційного навчання, – сервіси Padlet, Google Classroom, Google Диск, платформи 
Zoom, Google Meet, Telegram канал, прямі трансляції Facebook. Особливу увагу приділено програмно-апаратному 
комплексу «Інтерактивна дошка», який має властивості традиційної шкільної дошки, із більшими можливостя-
ми графічного коментування екранних зображень, дозволяє збільшити навчальне навантаження під час викла-
дання предмета в класі, у Google Classroom і забезпечує ергономічність навчання, сприяє креативному навчанню, 
побудованому на аудіовізуальному діалозі. 

Ключові слова: дистанційне навчання, інструменти організації дистанційного навчання, інформаційні тех-
нології, ІКТ-засоби та ІКТ-методи навчання.

Iryna ZHYHORA,
orcid.org/0000-0002-5796-2062

Candidate of Philological Sciences,
Associate Professor at the Preschool and Primary Education

Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State Pedagogical University
(Kropivnytskyi, Ukraine) i.zhugora@gmail.com

Valerii ZHYHORA,
Postgraduate Student at the Department of Pedagogy and Education Management

Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State Pedagogical University
(Kropivnytskyi, Ukraine) giggsovic@gmail.com

THE TOOLS FOR ORGANIZING STUDENTS' DISTANCE LEARNING

The article reviews the problem of introduction information and communication technologies (ICT tools and ICT 
teaching methods) in the conditions of distance learning caused by a pandemic, later - in wartime.

The authors consider the possibility of using distance learning based on ICT with the traditional education system, 
note the advantages and disadvantages of this form of learning in the outlined conditions.
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A special attention in the article was given to online tools for organizing distance learning on lessons in a modern 
school. The choice of the topic, its relevance, the theoretical significance and practical value of the researched problem 
are substantiated.

The offered work is about studying the features of using modern information technologies, the organization of 
educational process by means of modern information and communication technologies in the conditions of distance 
learning. It was found that distance education is a set of open educational services which contains educational material, 
technology, advice, knowledge control and it is provided by a specialized information educational environment through 
the usage of distance learning technologies - multimedia, network, telecommunications, TV technology and more. 

Effective online tools for distance learning have been identified, particularly those that are mainly used in schools and 
institutions of higher education in Ukraine during distance learning-Padlet, Google Classroom, Google Drive, Zoom, 
Google Meet, Telegram and Facebook live broadcasts.

A special attention is paid to the software and hardware complex "Interactive board", which has the properties of 
a traditional school board, with greater opportunities for graphical commenting on screen images and increases the 
workload while teaching a subject in the classroom, in Google Classroom, and provides ergonomic learning, based on 
audiovisual dialogue.

Key words: distance learning, tools for organizing distance learning, information technologies, ICT tools and ICT 
teaching methods.

Постановка проблеми. Бурхливий розвиток 
інформаційних технологій, упровадження інфор-
маційно-комунікаційних технологій (ІКТ-засобів 
та ІКТ-методів навчання) дає змогу спожива-
чам освітніх послуг самим обирати освітні про-
грами навчання, а також час та способи їхнього 
опанування. Кожен учасник освітнього процесу, 
використовуючи традиційну систему освіти й, 
залишаючись до того ж на одному й тому ж фор-
мальному освітньому рівні, має змогу навчатися 
дистанційно на базі ІКТ для вдосконалення своєї 
професійної кваліфікації, продовжити навчання, 
а також змінити профіль освіти. Сучасний стан 
освітнього середовища вимушено спочатку через 
пандемію, потім у умовах воєнного часу перей-
шов на дистанційне навчання, що, зрозуміло має 
як свої переваги, так і недоліки.

У статті 34 Конституції України зазначено: 
«Кожен має право вільно збирати, зберігати, вико-
ристовувати і поширювати інформацію усно, пись-
мово або в інший спосіб на свій вибір» (Конституція 
України: сайт URL: https://www.president.gov.ua). 
Саме на навчальний процес учнів впливає інфор-
мація, отримана з різних джерел. Однак досить 
часто періодичні видання, програми радіо, кіно, 
телебачення, сайти мережі Інтернет пропонують 
дезінформацію з метою зацікавлення, маніпуляції, 
залучення великої аудиторії. Спостерігається нега-
тивний вплив системи засобів масової інформації 
на розвиток молоді. У цьому разі досить важко 
змінити, переробити пресу й інші медіатехнології, 
тому потрібно «змінити» аудиторію, слухачів, гля-
дачів, зокрема учителів, батьків, під впливом яких 
формується світогляд молодого покоління.

Саме дистанційна освіта створює необхідні 
можливості для впровадження сучасних техно-
логій (ІКТ-засобів та ІКТ-методів навчання) та 
пошуку нових методів викладання в сучасних 

умовах, тому тема «Інструменти організації дис-
танційного навчання учнів» є актуальною.

Аналіз досліджень. Із виникненням мережі 
«Інтернет» і веб-технологій на початку XXI ст. 
дидактичний потенціал віртуальної мережі 
помітно зріс. Як об’єкт дослідження цей дидак-
тичний потенціал є предметом вивчення як зару-
біжних, так і вітчизняних науковців. Зокрема, 
дидактичні можливості мас-медіа репрезенто-
вані в працях Патрісії МакГі та Вероніки Діаз, 
С. В. Тітової та інших дослідників.

Про поширення інформаційно-комунікацій-
них технологій в освіті протягом життя йдеться 
в праці І. Беззуб (Беззуб, 2017). Специфіку орга-
нізації середовища дистанційного навчання в 
середніх загальноосвітніх навчальних закла-
дах висвітлено в колективному доробку авторів 
Ю. М. Богачкова, В. Ю. Бикова, О. П. Пінчука, 
А. Ф. Монако, О. І. Вольневича, В. О. Царенка, 
П. С. Ухані, І. В. Мушки (Богачков Ю. та ін., 
2012). Технологію створення дистанційного 
курсу розробили В. Ю. Биков та В. М. Кухаренко 
(Биков, Кухаренко, 2008). Порівняльний аналіз 
навчальних можливостей системи дистанційного 
навчання здійснили С. О. Сисоєва та К. П. Осадча 
(Сисоєва, Осадча, 2011). Положення про дистан-
ційне навчання є підґрунтям для створення необ-
хідних можливостей для впровадження сучасних 
технологій (ІКТ-засобів та ІКТ-методів навчання) 
та пошуку нових методів викладання в сучасних 
умовах (Положення про дистанційне навчання: 
сайт URL: https://zakon.rada.gov.ua).

Мета статті – дослідження особливостей орга-
нізації навчального процесу за допомогою сучас-
них інформаційно-комунікаційних технологій в 
умовах дистанційного навчання.

Виклад основного матеріалу. Відповідно 
до нового Закону про освіту (2017) та Концепції 
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Нової української школи визначено нові освітні 
стандарти, що окреслюють базові компетенції як 
засоби, потрібні для особистої реалізації, актив-
ного громадянського життя, можливості працев-
лаштування. З-поміж ключових компетентностей 
найважливішими з погляду зазначеної проблеми є: 
інформаційно-цифрова компетентність (що перед-
бачає насамперед критичне застосування ІКТ для 
створення, пошуку, обробки, обміну інформацією 
на роботі, у публічному просторі та приватному 
спілкуванні, інформаційну й медіа-грамотність) 
та вміння вчитися впродовж життя (здатність до 
пошуку та засвоєння нових знань, набуття нових 
вмінь і навичок, організації навчального процесу 
(власного й колективного), зокрема саме за допо-
могою ІКТ: через ефективне керування ресурсами 
та інформаційними потоками, уміння визначати 
навчальні цілі та способи їх досягнення, вибу-
довувати свою освітньо-професійну траєкторію, 
оцінювати власні результати навчання) (Нова 
українська школа: сайт URL: http://mon.gov.ua).

Ми вважаємо, що удосконалення навчального 
процесу, з української мови зокрема, передбачає 
відбір:

– пізнавально-інформаційних фільмів і кіноек-
скурсів відповідно до навчальної програми;

– ресурсів мережі Інтернет, що дозволяють 
ефективно користуватися учителем під час занять 
у режимі on-line або off-line;

– комп’ютерних програмно-методичних 
комплексів, однією із безперечних переваг яких 
є досить проста й доступна форма (навіть для 
новачків у комп’ютерному світі), скільки вони 
надають складний комплекс інформації: текст, 
звук і візуальний ряд;

– програмно-апаратних комплексів, зокрема 
«Інтерактивна дошка», що має властивості тради-
ційної шкільної дошки, однак із більшими мож-
ливостями графічного коментування екранних 
зображень, а це дозволяє збільшити навчальне 
навантаження під час викладання предмета в 
класі, забезпечує ергономічність навчання, сприяє 
креативному навчанню, побудованому на аудіові-
зуальному діалозі.

Важливою компетенцією є формування здат-
ності навчатися впродовж життя. Поява нових, 
нетрадиційних форм освіти, таких, як дистан-
ційне навчання, потребує аналізу й осмислення 
сучасних тенденцій і перспектив навчання про-
тягом життя. Створюються умови для навчання 
дітей і дорослих за допомогою мережі Інтернет.

Дистанційна освіта (ДО) – це комплекс від-
критих освітніх послуг, що містить навчаль-
ний матеріал, технології, консультації, контроль 

знань, які надаються широким верствам у країні 
та за кордоном за допомогою спеціалізованого 
інформаційного освітнього середовища через 
застосування дистанційних технологій навчання – 
мультимедійних, мережевих, телекомунікаційних, 
ТВ-технологій тощо (Беззуб, 2017).

Особливої нагальності набуває проблема вико-
ристання ІКТ для дистанційного навчання, зокрема 
в умовах карантину, спричиненого Сovid-19. Ще 
більшої потреби це питання набуло в умовах 
воєнного часу. Переваги дистанційного навчання 
в окреслених умовах незаперечні, оскільки обу-
мовлені його новими функціями, розширенням 
можливостей і сервісу в наданні освітніх послуг 
тим, хто навчається на відстані. Зручність дистан-
ційного навчання засвідчується використанням 
системи гнучкої безперервної освіти, гнучких 
графіків, проведенням занять у синхронному й 
асинхронному режимах. Дистанційне навчання 
спрямоване на підтримку особистісно орієнто-
ваного навчання й тому неможливе без впрова-
дження мобільних інформаційно-комунікаційних 
технологій, що передбачає сукупність персональ-
них апаратних засобів, програмне забезпечення, 
прийоми, засоби й методи, що уможливлює отри-
мання, збереження, комп’ютерне опрацювання й 
відтворення текстових, аудіо-, відео- та графічних 
даних в умовах оперативної комунікації з ресур-
сами Інтернету.

Отже, основними притаманними ознаками 
онлайн-освіти є гнучкість, мобільність, незалеж-
ність від місця й часу, використання сучасних 
інформаційно-комунікаційних технологій в умо-
вах особистісно орієнтованого навчання.

Труднощі дистанційного навчання поясню-
ються багатьма причинами. Зазначимо насам-
перед, що сучасна молодь є новим «цифровим» 
поколінням, яке постійно користується різними 
ґаджетами, контактує з комп’ютерною технікою 
та технологіями, пов’язаними з ними. Однак їхній 
досвід у цій галузі часто обмежується передусім 
розважальним і рідше – загально-пізнавальним (у 
межах шкільного навчання) використанням. Тому 
вчителям шкіл треба освоїти й застосовувати на 
практиці ІКТ-інструменти для кращого контакту 
з учнями та студентами для того, щоб у подаль-
шому стати «своїми» для них, спілкуватися з 
ними однією «цифровою» мовою, забезпечуючи 
найкращу ефективність освітніх процесів.

Інструментальні засоби інформаційно-комуні-
каційних технологій із позиції технологій вико-
ристання можна розділити на дві великі групи: 
локальне програмне забезпечення, що встанов-
люється на персональних комп’ютерах (офлайн); 
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мережеве програмне забезпечення, що встанов-
люється на віддалених серверах та використо-
вується на персональному комп’ютері в режимі 
мереженого доступу (онлайн).

Одночасно виникає питання, якій із цих груп 
надати перевагу. Звичайно, вибір визначається 
конкретним видом діяльності, умовами роботи, 
доступними засобами тощо. Потрібно зазначити, 
що у світовій практиці, зокрема в освітній та науко-
вій діяльності, останнім часом віддається перевага 
використанню онлайн-інструментів. Удоскона-
лення та широке використання мережевих техноло-
гій обробки інформації, особливо хмарних техноло-
гій, визначають велику зацікавленість користувачів 
до мережевого програмного забезпечення (Освіта 
протягом життя: сайт URL: http://www.niss.gov.ua). 
З-поміж переваг такого підходу можна виокремити 
такі: низька собівартість володіння необхідними 
функціями; відсутня необхідність слідкувати за 
оновленням програмного забезпечення; практична 
відсутність вимог до мінімальних характеристик 
персонального комп’ютера. 

Ефективними інструментами організації дис-
танційного навчання в школах та закладах вищої 
освіти України сьогодні насамперед можна 
назвати сервіси Padlet, Google Classroom, Google 
Диск, платформи Zoom, Google Meet, Telegram 
канал, прямі трансляції Facebook. 11 грудня 
2020 року Міністерство освіти та науки України 
спільно з Українським інститутом розвитку освіти 
та Міністерство цифрової трансформації України 
впровадили платформу «Всеукраїнська школа 
онлайн» – сучасний онлайн-ресурс для зміша-
ного та дистанційного навчання учнів середньої 
та старшої школи з матеріалами (відеоінструкції, 
тести, завдання для школярів 5–11 класів), що 
пройшли експертизу та відповідають державним 
освітнім стандартам. Ця платформа забезпечує 
учнів відеоінструкцією, конспектами, тестами та 
дає змогу моніторити свій навчальний прогрес, 
а вчителів – необхідними методичними рекомен-
даціями та прикладами застосування сучасних 
освітніх технологій. Навчальний контент плат-
форми містить уроки з 18 основних предметів: 
українська література, українська, мова, біологія, 
біологія та екологія, географія, всесвітня історія, 
історія України, математика, алгебра, алгебра і 
початки аналізу, геометрія, мистецтво, основи 
правознавства, природознавства, фізика, хімія, 
англійська мова та зарубіжна література. Відпо-
відно до календарного плану контент платформи 
поступово доповнюється, удосконалюється.

Отже, дистанційне навчання є поєднанням 
самостійної роботи з навчальними матеріалами 

та безпосереднього спілкування з учителем-тью-
тором, що дозволяє максимально ефективно вико-
ристовувати час і водночас продовжувати здобу-
вати знання незалежно від зовнішніх обставин.

Переваги дистанційного навчання в умовах 
карантину та воєнного часу незаперечні, оскільки 
такий вид організації уроків дозволяє продовжити 
надання освітніх послуг на відстані.

Під час викладання уроків в сучасних школах 
активно використовуються інструменти для орга-
нізації дистанційного навчання на основі Google 
Suite: Google Suite for education – як загальна 
платформа; Classroom – для організації дистан-
ційних курсів; Google Meet – для проведення віде-
оконференцій (для безпосереднього спілкування 
із учнями).

Google Classroom – онлайн-інструмент, який 
дозволяє організовувати освітній процес з учнями 
у віртуальному просторі. У цьому сервісі вчи-
телі мають змогу створювати навчальні курси, 
ділитися освітніми матеріалами, створювати 
завдання, перевіряти опубліковані завдання, оці-
нювати рівень засвоєння знань, коментувати 
виконані завдання, індивідуально зв’язуватися 
з кожним учнем за потреби, відстежувати про-
грес успішності кожного учня класу. Переваги 
такого сервісу полягають у тому, що на уроці 
одночасно можуть бути присутніми 30 учнів, за 
потреби – більше 30 осіб. Кожен школяр може 
переглядати завдання, коментувати та ставити 
запитання. Названа платформа взаємно інтегро-
вана з «Google-диском» (Google Docs), «Google-
календарем», «Google-формами» і Google mail-
поштою. Під час використання вчителем Google 
Classroom папка «Клас» автоматично створю-
ється на його робочому Google-диску. Для учнів 
також створюється папка «Клас» із вкладеними 
папками для кожного класу, до якого вони при-
єднуються. Під час створення завдання у вигляді 
Google-документа платформа створює й поширює 
індивідуальні копії для кожного учня в класі за 
бажанням учителя, а це значно спрощує технічні 
аспекти освітнього процесу.

Перевагою платформи є те, що, натиснувши на 
прізвище окремого учня, можна ознайомитись із 
сумарною звітною інформацію щодо його успіш-
ності, які завдання йому було призначено, що з 
цього він виконав і з яким результатом, а також пере-
глянути файли з його роботами. За потреби учневі 
можна повернути роботу на доопрацювання. Дуже 
важливо, що вчитель, працюючи в Google Classroom, 
має змогу спостерігати одночасно за виконанням 
усіх завдань і контролювати роботу над окремим 
завданням відразу в декількох класах.

Жигора І., Жигора В. Інструменти організації дистанційного навчання учнів
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Педагогiка

Навігація в межах Google Classroom є зручною, 
доступною для кожного користувача, що робить 
цю платформу ефективним онлайн-інструментом 
в умовах дистанційного навчання.

Для покращення взаємодії з учнями під час дис-
танційного навчання широко використовується 
такий онлайн-інструмент, як дошка Padlet. Так, 
авторами пропонованої статті було створено вірту-
альну інтерактивну дошку Padlet «Українська мова. 
Розробка дистанційних уроків для учнів 11 класів».

Труднощі полягали в тому, що довелось само-
стійно, зокрема за допомогою ІКТ-засобів, учи-
тися створювати інтерактивну дошку Padlet. Удо-
сконалюючи свою професійну кваліфікацію на 
основі інформаційно-комунікаційних технологій, 
ми ознайомилися із відеоінструкцією щодо ство-
рення дошки Padlet (Налаштування дошки padlet: 
сайт URL: https://www.youtube.com). Також у 
нагоді стали зразки подібних розробок.

Відповідно до вимог ми розробили 3 уроки з 
української мови для учнів 11 класів, використову-
ючи програмно-апаратний комплекс «Інтерактивна 
дошка»: «Українська мова. Розробка дистанційних 
уроків для учнів 11 класів» (Українська мова 2021. 
Урок №38: сайт URL: https://padlet.com/izhugora/
ukrmova2021; Урок №39: сайт URL: https://padlet.
com/izhugora/2ukrmova2021; Урок №40: сайт URL: 
https://padlet.com/izhugora/3ukrmova2021).

Згідно з вимогами щодо розробки уроків за 
допомогою інтерактивної дошки Padlet було 
використано відеоматеріали відповідно до теми 
уроку (11 клас. Українська мова. Написання есе: 
сайт URL: https://www.youtube.com; Кома і кома з 
крапкою в складному реченні: сайт URL: https://
naurok.com.ua, Двокрапка й тире в складному 
реченні: сайт URL: https://dyskurs.net), інтерак-
тивні вправи (Приклади вправ: сайт URL: http://
learningapps.org; Вправи з української мови: 
сайт URL: https://learningapps.org) та можливості 
PowerPoint (робота із слайдами, таблицями, аrt-
об’єктами) тощо.

Отже, програмно-апаратний комплекс «Інтер-
активна дошка», який має властивості традицій-
ної шкільної дошки із більшими можливостями 
графічного коментування екранних зображень 
дозволяє збільшити навчальне навантаження 

під час викладання предмета в класі, у Google 
Classroom і забезпечує ергономічність навчання, 
сприяє креативному навчанню, побудованому на 
«аудіовізуальному діалозі». А використання плат-
форми Google Classroom уможливлює швидку і 
якісну організацію освітнього процесу дистан-
ційно. 

Висновки. У сучасних умовах дистанційного 
навчання володіння ІКТ-інструментами є вкрай 
потрібним не тільки для учнів, а й насамперед для 
прогресивних учителів та викладачів.

Відповідно до світових тенденцій і для вико-
ристання в школах та закладах вищої освіти пере-
вагу слід віддати онлайн-інструментам, не забува-
ючи при цьому і про офлайн-альтернативу.

На шляху широкого впровадження викорис-
тання ІКТ у школах та закладах вищої освіти 
можуть виникнути не тільки технічні й фінансові 
перешкоди, а й організаційні та адміністративні.

Отже, в умовах сучасних перетворень активне 
й ефективне впровадження ІКТ-технологій має 
принципово важливе значення для українського 
освітнього середовища. Сьогодні створюється 
нова освітня система відповідно до вимог інфор-
маційного суспільства й процесу модернізації тра-
диційної освіти. Така стратегія є важливим чин-
ником забезпечення більшої доступності освіти 
для всіх учасників освітнього процесу, сприяє 
підвищенню якості та творчого потенціалу освіти.

Сьогодні найзручнішими та найефективні-
шими онлайн-інструментами для організації дис-
танційного навчання виявилися інструменти на 
основі Google Suite: Google Suite for education – як 
загальна платформа; Classroom – для організації 
дистанційних курсів у школі; Google Meet – віде-
оконференції для безпосереднього візуального 
спілкування із учнями. 

Використання названих інструментів дозво-
лило без труднощів, швидко і якісно організо-
вувати освітній процес дистанційно: надсилати 
будь-які матеріали всім учням відразу; збирати 
роботи онлайн, бачити статистику виконання; 
створювати анкетні опитування; планувати час 
публікування завдань; писати повідомлення, 
поширювати відео, посилання й світлини, ставити 
завдання, змінювати їх тощо.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Беззуб І. Поширення інформаційно-комунікаційних технологій в освіті протягом життя. Наук. пр. Нац. б-ки 

України ім. В. І. Вернадського : зб. наук. пр. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к Укра-
їни. Київ, 2017. Вип. 48. C. 503–516.

2. Вправи з української мови. Підготовка до ЗНО. URL:https://learningapps.org/3714592 (дата звернення: 29.06.2022).
3. Двокрапка й тире в складному реченні. Всеукраїнська школа онлайн. URL: //dyskurs.net/koma-v-skladnomu-

rechenni/ (дата звернення: 29.06.2022).



243ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

4. Кома і кома з крапкою в складному реченні. На урок. URL:https://naurok.com.ua/urok-koma-ta-krapka-z-komoyu-
u-bsr-trenuvalni-vpravi-63505.html (дата звернення: 29.06.2022).

5. Конституція України. Офіційне інтернет-представництво. URL:https://www.president.gov.ua/ua/documents/
constitution/konstituciya-ukrayini-rozdil-ii (дата звернення: 29.06.2022).

6. Налаштування дошки Padlet. YouTube. URL:https://www.youtube.com/watch?v=jrDSHzooCu8 (дата звернення: 
29.06.2022).

7. Нова українська школа. Концепція Нової української школи (оновлено). Міністерство освіти і науки України. 
URL:http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ua-sch-2016/konczepcziya.html (дата звернення: 29.06.2022).

8. Організація середовища дистанційного навчання в середніх загальноосвітніх навчальних закладах : посіб-
ник / автори: Богачков Ю. М., Биков В. Ю., Пінчук О. П., Монако А. Ф., Вольневич О. І., Царенко В. О., Ухань П. С., 
Мушка І. В. / Наук.ред.Ю. М. Богачков. К.: Педагогічна думка, 2012. 160 с.

9. Освіта протягом життя: світовий досвід і українська практика. Аналітична записка. Національний інститут 
стратегічних досліджень. URL:http://www.niss.gov.ua/articles/252 (дата звернення: 29.06.2022).

10. Положення про дистанційне навчання (Затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України від 
25.04.2013 № 466). URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13#Text (дата звернення: 29.06.2022).

11. Приклади вправ. URL:http://learningapps.org/watch?v=p34cxpow201 (дата звернення: 29.06.2022).
12. Сисоєва С. О., Осадча К. П. Системи дистанційного навчання: порівняльний аналіз навчальних можливостей. 

2011. URL:http://www.academia.edu/931578 (дата звернення: 29.06.2022).
13. Технологія створення дистанційного курсу : Навчальний посібник / За ред. В. Ю. Бикова та В. М. Кухаренка. 

К.: Міленіум, 2008. 324 с.
14. Українська мова 2021. Урок №38. URL:https://padlet.com/izhugora/ukrmova2021 (дата звернення: 29.06.2022).
15. Українська мова 2021. Урок №39. URL:https://padlet.com/izhugora/2ukrmova2021 (дата звернення: 29.06.2022).
16. Українська мова 2021. Урок №40. URL:https://padlet.com/izhugora/3ukrmova2021 (дата звернення: 29.06.2022).
17. 11 клас. Українська мова. Написання есе. YouTube. URL:https://www.youtube.com/watch?v=E3N4X2BEN2A 

(дата звернення: 29.06.2022).

REFERENCES
1. Bezzub I. Poshyrennia informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii v osviti protiahom zhyttia. Nauk. pr. Nats. b-ky 

Ukrainy im. V. I. Vernadskoho : zb. nauk. pr. [Spreading of information and communication technologies in education 
throughout life. Scientific works. V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine. Collection of scientific works]. NAS of 
Ukraine, V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine, Libraries Association of Ukraine. Kyiv, 2017. Issue. 48. Pp. 503–516 
[in Ukrainian].

2. Vpravy z ukrainskoi movy. Pidhotovka do ZNO. [Exercises on the Ukrainian language. Preparation for External 
independent evaluation]. Retrieved from https://learningapps.org/3714592 [in Ukrainian].

3. Dvokrapka y tyre v skladnomu rechenni. Vseukrainska shkola onlain. [Colon and dash in a complex sentence. All-
Ukrainian online school]. Retrieved from https://dyskurs.net/koma-v-skladnomu-rechenni/ [in Ukrainian].

4. Koma i koma z krapkoiu v skladnomu rechenni. Na urok. [Comma and semicolon in a complex sentence. For the lesson]. 
Retrieved from https://naurok.com.ua/urok-koma-ta-krapka-z-komoyu-u-bsr-trenuvalni-vpravi-63505.html [in Ukrainian].

5. Konstytutsiia Ukrainy. Ofitsiine internet-predstavnytstvo. [Constitution of Ukraine. Official online agency]. Retrieved 
from https://www.president.gov.ua/ua/documents/constitution/konstituciya-ukrayini-rozdil-ii [in Ukrainian].

6. Nalashtuvannia doshky Padlet. YouTube. [Setting up the Padlet board. YouTube]. Retrieved from https://www.youtube.
com/watch?v=jrDSHzooCu8 [in Ukrainian].

7. Nova ukrainska shkola. Kontseptsiia Novoi ukrainskoi shkoly (onovleno). Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy. [The 
New Ukrainian School. Concept of the New Ukrainian School (updated). Ministry of Education and Science of Ukraine]. 
Retrieved from http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ua-sch-2016/konczepcziya.html [in Ukrainian].

8. Orhanizatsiia seredovyshcha dystantsiinoho navchannia v serednikh zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladakh : 
posibnyk. [Organization of distance learning environment in secondary general education establishments. Manual]. Authors: 
Bohachkov Yu. M., Bykov V. Yu., Pinchuk O. P., Monako A. F., Volnevych O. I., Tsarenko V. O., Ukhan P. S., Mushka I. V. 
Scien. ed. by Yu. M. Bohachkov. Kyiv: The Scientific Thought, 2012. 160 p. [in Ukrainian].

9. Osvita protiahom zhyttia: svitovyi dosvid i ukrainska praktyka. Analitychna zapyska. [Lifelong education. World 
experience and Ukrainian practice. Analytical note] National Institute of Strategic Studies. Retrieved from http://www.niss.
gov.ua/articles/252 [in Ukrainian].

10. Polozhennia pro dystantsiine navchannia (Zatverdzheno Nakazom Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 25.04.2013 
№ 466). [Regulation on distance learning (Approved by the Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated 
04/25/2013 No. 466)]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13#Text [in Ukrainian].

11. Pryklady vprav. [Exercises examples]. Retrieved from http://learningapps.org/watch?v=p34cxpow201 [in Ukrainian].
12. Sysoieva S. O., Osadcha K. P. Systemy dystantsiinoho navchannia: porivnialnyi analiz navchalnykh mozhlyvostei. 

[Distance learning systems. Comparative analysis of learning opportunities.]. 2011. Retrieved from http://www.academia.
edu/931578 [in Ukrainian].

13. Tekhnolohiia stvorennia dystantsiinoho kursu : Navchalnyi posibnyk. [Technology of creating a distance course. 
Educational manual]. Eds. V. Yu. Bykov, V. M. Kukharenko. Kyiv: Millennium, 2008. 324 p. [in Ukrainian].

14. Ukrainska mova 2021. Urok №38. [The Ukrainian language 2021. Lesson 38]. Retrieved from https://padlet.com/
izhugora/ukrmova2021 [in Ukrainian].

15. Ukrainska mova 2021. Urok №39. [The Ukrainian language 2021. Lesson 39]. Retrieved from https://padlet.com/
izhugora/2ukrmova2021 [in Ukrainian].

16. Ukrainska mova 2021. Urok №40. [The Ukrainian language 2021. Lesson 40]. Retrieved from https://padlet.com/
izhugora/3ukrmova2021 [in Ukrainian].

17. 11 klas. Ukrainska mova. Napysannia ese. YouTube. [11th grade. The Ukrainian language. Writing essays. YouTube.]. 
Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=E3N4X2BEN2A [in Ukrainian].

Жигора І., Жигора В. Інструменти організації дистанційного навчання учнів



Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 52, том 1, 2022244

Педагогiка

УДК 378.016:614.8
DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863/52-1-36

Анатолій ІВАНЧУК,
orcid.org/0000-0002-6996-1403

кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри образотворчого, декоративного мистецтва, технологій  

та безпеки життєдіяльності
Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

(Вінниця, Україна) anatolij1196@gmail

ВИВЧЕННЯ ФЕНОМЕНІВ КОРЕКЦІЇ ПОВЕДІНКИ ЛЮДИНИ 
ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ШКІДЛИВОЇ ЗВИЧКИ

У статті висвітлено підхід щодо визначення структури і змісту навчального матеріалу про шкідливу звичку 
для навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці», заснований не на традиційній 
концепції шкоди від вживання алкоголю, а на концепції особистісного розвитку студентів у процесі пізнання 
явища не усвідомлення людиною ризиків формування алкогольної залежності як головного феномену пияцтва. 
Феномен не усвідомлення людиною ризиків формування алкогольної залежності в процесі пияцтва розкритий 
шляхом пояснення сутності механізмів психологічного захисту, які спрацьовують у життєвих ситуаціях, що 
породжують особистісний конфлікт та спрямовані на редукцію напруження від негативних емоцій. Викорис-
тання особою, що зловживає алкогольними напоями механізмів психологічного захисту відбувається на підсвідо-
мому рівні, не усвідомлюється нею, стає причиною спотворення реальності та відповідної відсутності критики 
на власні поступки, тобто анозогнозії. Розкрито пропедевтичну сутність кібернетичного підходу як опори для 
інтеграції спеціальних психологічних понять у зміст знань із безпеки життєдіяльності для студентів першого 
курсу при випереджальному використанні цих понять у навчальному процесі. Пропонується розгляд явища не 
усвідомлення ризиків формування алкогольної залежності особами, що зловживають алкогольними напоями як 
функціонування природної кібернетичної системи, що складається з об’єкта і суб’єкта дії, причому суб’єкт дії 
виконує в ній функцію регулятора при появі конфлікту між системною метою і локальною ціллю. Відмічається 
повна функціональна аналогія вказаної кібернетичної системи з функціонуванням психологічного захисту в осіб, 
що зловживають алкогольними напоями, де є Я-концепція, механізми психологічного захисту певного виду та 
особистісний конфлікт як тригер їхньої взаємодії. Функціональна аналогія принципу дії кібернетичної системи 
та механізмів психологічного захисту осіб, що зловживають алкогольними напоями виконуватиме для студен-
тів першого курсу функцію підказки для взаємопов’язаного розгляду низки спеціальних психологічних понять у 
процесі сприйняття ролі різних видів механізмів психологічного захисту у формуванні феномену не усвідомлення 
людиною ризиків формування алкогольної залежності.

Ключові слова: пияцтво, феномен анозогнозії, механізми психологічного захисту, кібернетична система.
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STUDY OF PHENOMENA OF CORRECTION OF HUMAN BEHAVIOR 
WHEN IMPLEMENTING A BAD HABIT

The article highlights the approach to determining the structure and content of educational material on bad habits for the 
discipline "Life Safety and Fundamentals of Occupational Safety", based not on the traditional concept of harm from alcohol 
use, but on the concept of personal development of students in the process of learning formation of alcohol dependence as the 
main phenomenon of drunkenness. The phenomenon of human awareness of the risks of alcohol dependence in the process 
of drinking is revealed by explaining the essence of the mechanisms of psychological protection that work in life situations 
that create personal conflict and aimed at reducing stress from negative emotions. The use of psychological protection 
mechanisms by a person who abuses alcohol takes place on a subconscious level, ie he is not aware of it, causes distortion of 
reality and a corresponding lack of criticism of his own actions, ie anosognosia. The propaedeutic essence of the cybernetic 
approach as a support for the integration of special psychological concepts into the content of life safety knowledge for 
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first-year students with advanced use of these concepts in the educational process is revealed. It is proposed to consider the 
phenomenon of not realizing the risks of alcohol dependence by a person who abuses alcohol as the functioning of a natural 
cybernetic system consisting of object and subject of action, and the subject acts as a regulator in the event of a conflict 
between systemic goals and local target. There is a full functional analogy of this cybernetic system with the functioning 
of psychological protection in a person who abuses alcohol, where there is a self-concept, mechanisms of psychological 
protection of a particular type and personal conflict as a trigger for their interaction. Functional analogy of the principle of 
cybernetic system and mechanisms of psychological protection of a person abusing alcohol will serve as a clue for first-year 
students for interrelated consideration of a number of special psychological concepts in the process of perceiving the role of 
different types of psychological protection mechanisms dependencies.

Key words: drunkenness, phenomenon of anosognosia, mechanisms of psychological protection, cybernetic system.

Постановка проблеми. Розкриття сутності 
проблематики вживання алкогольних напоїв у 
навчальні дисципліні «Безпека життєдіяльності та 
основи охорони праці» вимагає інтеграції знань із 
медицини, біології, біохімії, психології, етногра-
фії та ін. (Березуцький та ін., 2005). Зрозуміло, що 
можливості студентів першого курсу (переважно 
на цьому курсі вивчають навчальну дисципліну 
«Безпека життєдіяльності та основи охорони праці 
праці») щодо засвоєння змісту інтегрованих знань 
скромні. Фактично ми маємо ситуацію, коли вико-
ристання спеціальних понять, наприклад, із психо-
логії випереджує їх вивчення або ж деякі поняття 
взагалі не будуть у подальшому вивчатися студен-
тами. Отже, відсутня загальна наукова методоло-
гічна основа вивчення зазначеної проблематики, а 
в таких випадках, як відмічав відомий дослідник 
проблем штучного інтелекту В. Гарбарчук: «…
стільки ж підходів, скільки авторів» (Гарбарчук, 
2004: 47). Перенесення поняття «кібернетичної 
системи» для розробки концептуального підходу 
щодо структури і змісту навчального матеріалу про 
вживання алкогольних напоїв в дисципліні «Без-
пека життєдіяльності та основи охорони праці» 
буде, на наший погляд, виконувати студентам пер-
шого курсу функцію фразеологізму «прокрусто-
вого ложа» для інтеграції понять із медицини та 
психології. Адже: «…потрібні не лише знання, а й 
життєві навички, що допомагають робити життє-
вий вибір, досягати цілі, коригувати поведінку, оці-
нювати ризики, зберігати і покращувати здоров’я 
та якість життя» (Шеремет, 2011: 159).

Аналіз досліджень. Психологічні особливості 
процесу формування алкогольної залежності та 
клінічні ознаки різних його етапів досліджували 
Б. Братусь, Ю. Лісіцин, Е. Бехтель та ін. Н. Мак-
симова присвячувала дослідження проблемі фор-
мування психологічної готовності молоді до 
вживання алкогольних напоїв. Психологічні 
закономірності формування алкогольної адик-
тивної поведінки у молоді були предметом дослі-
дження Н. Бурмаки, О. Кочаряна, Л. Фрідмана 
та ін. Окремі аспекти проблеми структурування 
навчального матеріалу про дозалежний період 

вживання алкогольних напоїв для навчальної дис-
ципліни «Безпека життєдіяльності та основи охо-
рони праці» досліджував А. Іванчук. Динаміка 
зміни мотивації до вживання алкогольних напоїв 
висвітлювалася в методичних наробках В. Бере-
зуцького, Л. Васьковець, Н. Вершиніної та ін. 

Мета статті – розкриття сутності психологіч-
них реакцій осіб, що вживають алкогольні напої на 
ситуації особистісного конфлікту та спосіб їх пред-
ставлення в змісті навчальної дисципліни «Безпека 
життєдіяльності та основи охорони праці».

Виклад основного матеріалу. Розглянемо 
принципову можливість використання поняття 
кібернетичної системи в якості «прокрустового 
ложа» для структури і змісту навчального матері-
алу про пияцтво як шкідливу звичку. У низці робіт 
В. Гарбарчука було обґрунтовано правомірність 
використання щодо людини, в якої є мозок, розум 
і ненульовий інтелект поняття «природна інтелек-
туальна система» (Гарбарчук, 2004). Дослідни-
ком також було доведено, що природна інтелек-
туальна система за характером функціонування 
є кібернетичною системою. Узагальнена функ-
ціональна схема кібернетичної системи включає 
об’єкт і суб’єкт управління (Гарбарчук, 2004). 
Суб’єкт управління або регулятор виконує функ-
цію управління об’єктом. Характерною особли-
вістю людини, як кібернетичної системи є наяв-
ність самоуправління функціями і процесами, що 
забезпечують, на думку В. Гарбарчука, феномен 
режиму «автопілотування». У контесті нашого 
дослідження викликає інтерес така його цитата: 
«…в системі завжди існує конфлікт між сис-
темною метою та її локальними цілями (елемен-
тами)» (Гарбарчук, 2004: 50). Сутність керування 
кібернетичною системою зводиться до мініміза-
ції конфліктності в ній, як способу ефективного 
досягнення системної мети. 

У описі властивостей кібернетичної системи 
ми побачили функціональну аналогію із зако-
номірностями процесу формування алкогольної 
залежності, розкритими Е. Бехтелем (Бехтель, 
1986). Зокрема, аналогом об’єкта управління 
буде Я-концепція особистості, аналогом суб’єкта 
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управління будуть механізми психологічного 
захисту, які функціонують при появі життєвих 
ситуації, що породжують особистісний конфлікт, 
а поняття «алкогольний динамічний стереотип» 
збігається за змістом з поняттям режим «автопі-
лотування» у В. Гарбарчука. Таким чином, вико-
ристання кібернетичного підходу щодо структури 
і змісту навчального матеріалу про вживання 
алкогольних напоїв у дисципліні «Безпека життє-
діяльності та основи охорони праці» буде викону-
вати роль опорної схеми щодо випереджального 
використання фахових понять із різних галузей 
знань для студентів першого курсу. Сутність 
узагальненої функціональної схеми кібернетич-
ної системи, на наший погляд, порівняно легко 
пояснити студентам першого курсу гуманітарних 
спеціальностей та використовувати її для систе-
матизації понять із психології та нейромедицини 
при засвоєнні особливостей процесу формування 
алкогольної залежності як виду соціально-біоло-
гічної небезпеки.  

Дієве ставлення до власного здоров’я можливе 
за умови усвідомлення студентом його цінності 
(Мірошниченко та ін., 2019). Усвідомлення цін-
ності власного здоров’я відбувається у процесі 
формування інтересу до нього. І. Табачник при-
йшла до висновку, що традиційне позитивне став-
лення населення до алкогольних напоїв та раннє 
пізнання їхньої фармакологічної дії перешко-
джає правильному ставленню студентів до влас-
ного здоров’я, яке пов’язане з їх ставленням до 
навчання (Табачник, 2015). Базовими компонен-
тами ставлення студентів до навчання І. Табач-
ник називала діяльнісний і емоційний. Показ-
ником діяльнісного компоненту ставлення до 
навчання була мотивація навчальної діяльності, а 
емоційного компоненту ставлення до навчання – 
задоволеність навчальною діяльністю. Високий 
показник задоволеності ставлення до навчання 
характеризував, на її думку, стійку мотиваційну 
установку до навчальної діяльності. Ставлення ж 
до власного здоров’я крім вище названих компо-
нентів має ще вчинковий і пізнавальний компо-
ненти (Табачник, 2015). Показником вчинкового 
компоненту ставлення до власного здоров’я є 
здатність змінювати оточення у відповідності до 
обставин, а пізнавального – ступінь сприйняття 
інформації. Розкриття компонентного складу 
ставлення студентів до власного здоров’я є педа-
гогічною умовою використання засобів корекції 
поведінки студентів, позитивно налаштованих на 
вживання алкогольних напоїв. 

На дозалежному етапі вживання алкогольних 
напоїв із молоддю потрібно проводити профілак-

тичну і корекційну роботу (Бурмака, 2003). При 
розробці профілактичних і корекційних програм 
повинний враховуватся факт групової залежності 
ситуативного характеру, зумовлений природною 
потребою в дружбі, а також соціальними моти-
вами. Для цих програм необхідні знання психоло-
гічних механізмів формування алкогольної пове-
дінки (Бурмака, 2003).

Характер поведінкових актів людини залежить 
від стану її внутрішнього світу (Максимова, 2016). 
Оптимальним для внутрішнього світу людини є 
стан психологічного комфорту, але він порівняно 
легко руйнується перманентно виникаючими жит-
тєвими ситуаціями, що травмують психіку. У ситу-
аціях, що травмують психіку людини з’являються 
негативні емоції – типова ознака порушення її 
психологічного комфорту. Відновити стан психо-
логічного комфорту можливо двома способами, 
а саме: налаштуванням суб’єктності (зниження 
рівня домагань, перехід на іншу діяльність); недо-
торканість суб’єктності (заперечення інформації 
про необхідність зміни самооцінки, змісту потреб 
і бажань). Недоторканність суб’єктності забез-
печується механізмами психологічного захисту 
(внутрішні засоби) та зовнішніми засобами психо-
логічного захисту – вживання психотропних речо-
вин. Народні традиції пов’язані саме із зовнішніми 
засобами психологічного захисту, коли в усіх емо-
ційно значущих життєвих подіях впливають на 
настрій за допомогою алкогольних напоїв. Факти 
зміни психічного стану шляхом застосування пси-
хотропних речовин залишають сліди в емоційній 
пам’яті людини, формуючи психологічну готов-
ність до вживання алкогольних напоїв. У цій ситуа-
ції традиційна антиалкогольна пропаганда не спра-
цьовує, бо психологічна готовність до вживання 
алкогольних напоїв внутрішніми засобами осо-
бистості «блокує» об’єктивну інформацію про дію 
алкоголю на організм людини. Тому ефективним 
способом антиалкогольної пропаганди є педаго-
гічно-психологічні впливи на корекцію структур-
них компонентів Я-концепції особистості (Макси-
мова, 2016).

Основними чинниками ризику небезпеки фор-
мування алкогольної залежності є частота алко-
гольних епізодів та об’єм вжитих алкогольниїх 
напоїв (Бехтель, 1986). Кількісна інтегральна 
характеристика вказаних чинників розкривається в 
понятті «діапазон прийнятності». Між установкою 
особистості на вживання алкогольних напоїв та 
діапазоном прийнятності існує взаємозалежність, 
бо в процесі пияцтва діапазон прийнятності роз-
ширюється, а установки на вживання алкольних 
напоїв трансформуються. Характерно, що діапазон 



247ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

прийнятності менш інертний, а установки на вжи-
вання алкогольних напоїв мають більшу інертність. 
У дозалежний період пияцтва незгодженість між 
ростом діапазону прийнятності та наявними уста-
новками на вживання алкогольних напоїв є пер-
манентним протиріччям, розв’язання якого дося-
гається шляхом корекції установки на вживання 
алкогольних напоїв, а отже і поведінки людини. 

У процесі набуття досвіду пияцтва зазначене 
протиріччя стає причиною активізації явища осо-
бистісного конфлікту. Відомо, що особистісний 
конфлікт супровождується негативним емоцій-
ним напруженням, яке не може існувати тривалий 
час, тому повинне редукуватися. Якщо на початку 
формування досвіду пияцтва негативне емоційне 
напруження редукується свідомим зменшенням 
частоти алкогольних епізодів та об’єму випитих 
алкогольних напоїв, що можна пояснити як повер-
нення у початкові рамки первинної установки на 
вживання алкогольних напоїв, то по мірі набуття 
досвіду пияцтва вказаний спосіб втрачає функ-
ціональність та в подальшому редукція негатив-
ного емоційного напруження відбувається на під-
свідомому рівні за допомогою різних механізмів 
психологічного захисту (Бехтель, 1986). «Потреба 
у психологічному захисті виникає при особис-
тісному конфлікті, протиріччі між неодхідністю 
діяти та особистісними установками (ціль діяль-
ності суперечить морально-етичним цінностям) 
(Бехтель, 1986:126).

Принцип дії різних видів механізмів психоло-
гічного захисту суттєво відрізняється. Наприклад, 
принцип дії механізму витіснення як виду психоло-
гічного захисту полягає в підсвідомому ігноруванні 
неприйнятних критичних думок щодо алкогольних 
епізодів та мимовільній появі емоцій позитивної 
модальності під час спогадів про застілля, при 
постійному зіскозуванні на алкогольні теми під 
час бесід, а також появі смакових рефлексів перед 
новим алкогольним епізодом тощо. 

Основим механізмом психологічного захисту 
Е. Бехтель називав перцетивний захист. Принцип 
дії механізмів перцептивного захисту полягає у 
підсвідомих зусиллях спрямованих на збереження 
Я-концепції особистості (самооцінка, самоповага, 
рівень вимог, установки), яка вживає алкогольні 
напої. Відбувається підсвідоме співставлення 
зовнішньої інформації на власну адресу з власними 
уявленнями про самого себе. Якщо між зовнішньою 
інформацією та власним уявленням про самого себе 
фіксується розбіжність, то зовнішня інформація 
змінюється. Способами зміни зовнішньої інфор-
мації на власну адресу можуть бути її ігнорування, 
наприклад, висловлювань про надмірне пияцтво, 

або оцінювальна деформація та проєціювання. 
У способі оцінювальної деформації використовує 
підсвідоме спотворення сприйняття дійсності, коли 
з неї «вирізається» лише те, що збігається з влас-
ними ціннісними орієнтаціями та узгоджується з 
власною думкою. Крім прийому «вирізання» також 
використовуються прийоми зсуву акцентів та пере-
оцінки подій в кращий бік. Дія механізмів перцеп-
тивного захисту, на думку Е. Бехтеля, знаходить 
клінічний вияв у феномені втрати особистісного 
реагування на значне розширення діапазону при-
йнятності (на надмірне пияцтво). Вказаний фено-
мен характеризують типові висловлювання пияків 
«…з будь-ким може статися» (Бехтель, 1986: 120), 
або «…п’ють всі…) (Бехтель, 1986: 120). Спосіб 
проєціювання використовує прийом приписування 
своїх прагнень і почуттів іншим (Зінченко, 2014) у 
формі пошуку гірших за себе, наприклад: «Невже я 
п’ю? Ось Петро, так додому після отримання заро-
бітної плати не приходить!» (Бехтель, 1986:121). 
Проявами функціонування механізму проєцію-
вання також є феномени «споювання» учасників 
застілля, або пиття на рівних (без врахування того, 
що у різних людей свій діапазон прийнятності) 
тощо.

До типових механізмів психологічного захисту 
осіб, які зловживають алкогольними напоями три-
валий час відносять мотиваційну раціоналізацію. 
Принцип дії механізму мотиваційної раціоналіза-
ції також забезпечує збереження Я-концепції осо-
бистості, яка зловживає алкогольними напоями. 
При дії цього механізму психологічного захисту 
відбувається підсвіломе виключення справжнього 
мотиву алкогольного епізоду та заміна його при-
води реалізації алкогольного епізоду. Вказаний 
механізм психологічного захисту використовується 
тоді, коли діапазон прийнятності стрімко зростає і 
синхронно з ним зростає різноманіття приводів. 
Е. Бехтель ствержував, що для функціонування 
цього механізму психологічного захисту форму-
ється ієрархічна система приводів, де «вищими» 
приводами могли бути день народження, зустріч 
товариша, св’ято тощо, а «нижчими» приводами – 
збіг різних менш значущих обставин.

Висновки. Вивчення студентами феноменів 
психологічного захисту тих осіб, які вживають 
алкогольні напої є новим елементом змісту для 
навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності 
та основи охорони праці». Для інтеграції спеці-
альних психологічних понять у випадку, коли ці 
поняття нові для студентів, а також нові поняття 
про особливості процесу формування алкогольної 
залежності доречно використати кібернетичний 
підхід. Завдяки кібернетичному підходу у непід-
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готовлених із психології студентів з’являється 
опорна схема відношень між об’єктом і суб’єктом 
дії при появі конфлікту в об’єкті дії. Накладаючи 
щоразу вказану схему, як трафарет на ситуації 
появи особистісного конфлікту типу розбіжнос-
тей у характері оцінюваня алкогольної поведінки 
самого себе та оцінюваня цієї поведінки з боку 
інших людей, для студентів полегшиться про-
цес розуміння сутності типового явища невизна-

ння небезпеки від шкідливої звички в осіб, що 
зловживають алкогольними напоями. Розкриття 
перед студентами причин явища невизнання 
небезпеки від шкідливої звички пияками може 
бути тим навчальним матеріалом, на основі якого 
буде сформований когнітивний компонент їх діє-
вого ставлення до власного здоров’я та буде осно-
вою для сценаріїв активної антиалкогольної про-
паганди.
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standards and norms of behavior, beliefs and pre-established values, consequences of ethnocentrism, stereotyping, 
prejudice, and finally, discrimination as maintenance of the self-image is provided. The practices to overcome those 
barriers implied by the curricula such as general language training, cultural training, ways to escape errors or plateau 
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МІЖКУЛЬТУРНА КОМПЕТЕНЦІЯ ПЕРЕКЛАДАЧА ЯК ЗАПОРУКА 
ЕФЕКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В МУЛЬТИЕТНІЧНОМУ ПРОСТОРІ

У статті досліджено специфіку міжкультурної компетенції, що вимірюється трьома ключовими вимогами 
до ефективної комунікації в поліетнічному середовищі, а саме: ступенем міжкультурної чутливості, міжкуль-
турною обізнаністю й рівнем міжкультурних здібностей, що забезпечують як емпатичний потенціал для адап-
тації до культурних розбіжностей, так і отримання соціальної підтримки в цілому. Актуальність визначеної 
проблеми ґрунтується на уявленні, що культура поведінки й культурні особливості суттєво впливають на якість 
перекладу як такого виду діяльності, що базується на психічних особливостях людини й відображає її стиль 
вербального й невербального етикету. З огляду на це у науковій розвідці проведено аналіз особливостей міжкуль-
турної компетентності як засобу досягнення ефективної взаємодії між іноземними й українськими студентами 
перекладацьких факультетів.

Установлено, що випускники факультетів перекладу досягають вміння забезпечувати перехід від одиниць 
оригінального тексту до комунікативно еквівалентних одиниць цільової мови за наявності високого рівня між-
культурних знань, навичок, культурної адаптивності упродовж професійної діяльності. Виявлено, що у групах зі 
студентами різного етнічного походження ефективним вважається спілкування представників різних культур 
і націй, якщо воно приносить взаємну користь для всіх учасників ситуації взаємодії.

У перекладацькій практиці культурні бар’єри визначають актуальність міжкультурної підготовки, що 
передбачає вміння вирішувати варіативні педагогічні, психологічні й практичні проблеми. У статті визначено 
і схарактеризовано такі бар’єри, пов’язані з культурним непорозумінням, стандартами й нормами поведінки, 
упередженими переконаннями й хибними уявленнями про цінності, наслідками етноцентризму, стереотипізації 
і, нарешті, дискримінацією як засобом підтримки власного Я. У такий спосіб, запропоновано методи запобіган-
ня й подолання наслідків культурних розбіжностей, що передбачені навчальними програмами на перекладацьких 
факультетах: загальний мовний тренінг, культурний тренінг, принципи запобігання фосилізації мовлення, уник-
нення – повне або часткове – фази плато, застосування політики взаємної вигоди.

Ключові слова: міжкультурна компетентність, міжкультурна чутливість, переклад, етноцентризм, 
стереотипність, взаємодія.

Problem statement. Within the process of 
interaction and integration among the parties of 
global society, the rapid development of states 
generates the emergence of new requirements for 
communication. In the postwar years, the world 
demanded the materialization of new ideas, which 
led to the accelerated expansion of economics 
and science, revolutionary changes in technology, 
and global economic activity. This induced, in its 

turn, the need to establish closer contacts between 
countries.

The XXI century has given a powerful incitation 
to the means of communication development because 
nowadays almost any country can make a significant 
contribution to the global system of interconnection. 
Tourism, science, and education have become 
important components of intercultural information 
transfer. Many countries cooperate together in the 
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field of scientific and technological progress, and even 
more, countries exchange specialists in certain fields 
and stimulate students who travel to study abroad or 
undergo internships in their field of research. All this 
confirms the relevance of our chosen topic because 
it is becoming increasingly urgent and is generating 
new learning strategies.

The concept of intercultural communication first 
appeared in the 1970s in R. Porter and L. Samovar’s 
«Communication between Cultures» (Samovar & 
Porter, 1991). Over time, this concept has expanded 
significantly and began to include such important 
disciplines as translation theory, the study of foreign 
languages, comparative culturology, and others. 
In today`s world, intercultural communication is 
understood as focusing on the behavior of people 
who deal with a variety of cultural differences. 
Being a crucial part of higher education discourse, 
intercultural communication uses primarily the 
achievements of cultural anthropology and the 
study of communicative processes in society. The 
most significant contributions to this academic 
discipline are made by such branches of science as 
cognitive and social psychology, sociology, cognitive 
linguistics, and typology of languages. In the 21st 
century, there has been a recognition of the value of 
various world cultures, a rejection of the destruction 
of many traditional cultures and their languages, 
and an interest in different nationalities and their 
interactions. Modern intercultural communication 
emphasizes the interaction between races, peoples, 
ethnic groups, and subcultures within larger cultures.

Cultural awareness plays a significant role in 
shaping behavior that promotes communication at the 
international level nowadays. At the same time, it is 
generally accepted that cultural diversity can act as 
an invisible barrier to understanding. Accepting those 
differences is one of the most important skills that 
contribute to the successful flow of communication, 
that is why today the emphasis is on removing those 
obstacles that prevent participants from information 
exchange on different levels of awareness. Particular 
speech communities introduce their additional 
individual context accompanied by the danger to 
make generalized predictions based on previous 
experiences. Under such conditions, they participate 
in trade policy, decisions on localization and 
standardization strategies, advertising, interaction 
efficiency, business relations, international business 
management, international marketing, international 
negotiations and behavior, interpersonal relations, and 
many other aspects of life. Therefore, intercultural 
communication mastery is a great opportunity to 
promote global peace and prosperity. When problems 

arise due to the existence of cultural barriers (imposed 
on interethnic communication and connected with 
peculiarities of the human brain and cognitive 
capacity), adequate training is important in removing 
these limits. Anxiety, uncertainty, stereotypes, and 
ethnocentrism typically arise within «a symbolic, 
interpretive, transactional, contextual process, in 
which people from different cultures try to create 
shared meanings» (Lustig & Koester, 2007: 46).

Recent research and publications. The topic we 
have chosen is highly relevant recently, so it has been 
studied by many researchers, among whom we could 
single out such names as Shubyna E., Delecta R. J., 
Raman G. P., Rozkwitalska M., Neuliep J. W., 
Chen G. M., Starosta W. J., Fein S., Spencer S. J., 
Lustig M. W., Koester J., Tomozeiu D., Koskinen K., 
D’Arcangelo A., Kelly D., and many others.

The purpose of the article is to analyze the 
results obtained through the research on intercultural 
communication peculiarities between Ukrainian and 
foreign students in the course of translation classes. 
The topicality of this problem is denoted due to 
the comprehension that the culture of behavior 
and cultural specifications significantly affect the 
quality of translation as it is based on the mental 
specifications of the human and reflects the manner 
and style of verbal and non-verbal etiquette. This type 
of research is also relevant because it reflects not only 
the linguistic point of view but also many aspects of 
sociolinguistics and psycholinguistics.

The outline of the main research material. 
Intercultural communication involves addressing 
one's own past, analogies, and connections with other 
countries. If we take a look at history, we will see that 
during the period of the Soviet Union, this branch of 
social and humanitarian discourse was in a state of decline 
primarily due to the totalitarian political regime, which 
required strict adherence to certain norms and rules of 
conduct. There could be no talk of free communication 
with foreigners, as all spheres of life were under the 
close control of the authorities. The profession of the 
translator (interpreter) was also a subject of a strict 
statute and did not allow a translator (interpreter) any 
independence because they did not even have the right 
to ask a foreign guest about some small talk issues like 
weather or children`s well-being or to maintain a sports 
conversation without the permission of management. It 
all came down to comprehensive control of all spheres 
of life as required by the totalitarian state system. The 
same could be seen in the countries with fascist regimes 
(Germany, Italy, Spain) when everything was a subject 
of very strict control and left people without any 
opportunity to communicate freely with representatives 
of foreign countries.
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However, with the fall of totalitarian systems, 
communication systems also had tremendous 
changes. In 1991 our country gained independence, 
which marked the beginning of a period of adaptation 
and communicative development in our country. 
With the advent of a large number of international 
students, intercultural communication in our country 
is beginning to develop rapidly. Consequently, the 
current society tries to adapt to the influence of other 
cultures and cooperate with these cultures.

According to American scientists R. Porter and 
L. Samovar, «communication is what happens 
every time someone reacts to the behavior and 
consequences of another person’s behavior» 
(Samovar & Porter, 2006). This is exactly what 
we can see in translation classes in groups where 
students of different nationalities participate. They 
face some difficult tasks of adapting not only to 
each other but also to a learning process in general. 
Interaction in a multicultural space is associated with 
many challenges, differences, and conflicts that affect 
the condition and work of individuals, as well as 
the general atmosphere. These linguistic and ethnic 
barriers is an obstacle that prevents a native speaker 
from perceiving the text of the original. Researchers 
state four important components of the linguistic 
and ethnic barriers: the distinction between the two 
language systems, the norm of the language, the 
use and the difference between the extralinguistic 
knowledge of the representatives of the two languages 
(Neuliep, 2012).

In a situation of intercultural communication, 
where people from different cultures interact, to 
be effective, participants must be oriented toward 
achieving a common goal. In a multicultural 
environment, the first step is to find the true reasons 
for those boundaries occurrence since it will help 
to identify ways of overcoming them. In translation 
practice, those barriers determine the urgency for 
intercultural training with various pedagogical, 
psychological, and practical challenges involved. 
Among the most common ones, we outline the 
following:

1. Misunderstandings
It emphasizes the importance of the cognitive and 

linguistic experiences that students go through in their 
native culture. This is determined by the awareness 
of the fact that misunderstanding raises students’ 
awareness that «knowledge of their own culture is 
always limited and that intercultural communication 
may require them to get a much broader and deeper 
knowledge base of their own culture than they would 
normally need within their ‘domestic’ discourses» 
(Olk, 2009: 9). Thus, misunderstanding is considered 

the most common barrier to communication in a 
multicultural environment where individuals, whose 
values have different backgrounds,   interact within 
the space of their native culture and foreign cultural 
beliefs. Such differences often lead to high levels of 
anxiety and uncertainty, consequently leading to the 
multiplication of all the misunderstandings that arise.

2. Standards and norms of behavior. The danger of 
social roles with predetermined attitudes

Norms are culturally determined rules for the 
identification of acceptable and appropriate behavior. 
Often individuals create frameworks for themselves 
and expect others to behave accordingly. Every culture 
has its own norms, consequently, representatives of 
a particular culture have their own fixed framework 
of acceptable behavior that corresponds to a certain 
situation. People in a multicultural environment often 
do not understand the norms of another culture, which 
is why they are unable to act according to the context 
circumstances.

Roles are implied to define the rules that must 
be applied to specific groups. In particular, different 
cultures often assign different roles to men and 
women, children and parents, husbands and wives. 
These roles vary in different countries and ethnic 
or corporate minorities, which can lead to a certain 
disruption of roles in a multicultural space, which 
in turn leads to anxiety, as a result of which the 
communication process is interrupted.

3. Beliefs and predetermined values as barriers to 
effective communication

Beliefs and values differ both at the level of 
culture and at the personal level. The centrality of 
the interlocutor denotes means of reflexivity toward 
one’s culture. In a globalized space, transferring 
values should be acknowledged by the professional 
community, the academic community, the national 
community, etc. This is why adaptability has been 
recognized as a key intercultural sub-competence.

4. Ethnocentrism on a scale between “low” and 
“high” ethnocentricity

Since all humans are to some extent ethnocentric, 
falling somewhere on a scale between “low” and 
“high” ethnocentricity (Neuliep, 2012), participants in 
the international arena are taught how to regulate their 
levels of ethnocentricity that influence an individual’s 
ability to successfully communicate interculturally. 
Ethnocentrism in its purest form implies that culture 
and behavior models, norms, way of thinking, and 
way of life of one's own group are considered by the 
individual as the only acceptable and true ones. This 
leads to the idea that the culture, behavior, norms, 
way of thinking, and way of life of a different group 
are wrong, unacceptable, and must be changed. Those 
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beliefs result in a barrier that prevents the possibility 
of considering another point of view as worthy of 
attention, which in no way contributes to success in 
communication.

5. Stereotypes as a wrong way of interacting in a 
multicultural community

Stereotypes as a fixed, over-generalized image 
or idea of a particular object, developed from 
both negative or positive experiences, determine 
our language behavior and tend to bring a lack of 
empathy, including disregard for the interlocutor`s 
emotional and psychological well-being. Inadequate 
information about people leads to miscommunication 
in the process of intercultural dialogue. Cultural 
stereotypes also exaggerate and oversimplify 
information, leading to fallacious perceptions of each 
other, which in turn increases anxiety. Most often, 
stereotypes are born out of fear of the unknown or 
little known and are the main causes of bias and 
misunderstanding.

6. Prejudice as the affirming the self through 
derogating others

Prejudice is a negative attitude towards a cultural 
group, which is based on an insufficient level of 
communication experience, or on the absence of 
such communication itself. The difference between 
stereotype and prejudice is that prejudice arises 
from the existence of a stereotype and is its practical 
embodiment. That is, prejudice disappears or changes 
due to a change in stereotype.

7. Discrimination as self-image maintenance
Discrimination is an intended action aimed at 

avoiding, distancing, or excluding an individual from 
a group. Discrimination is the practical application of 
stereotypes and prejudices, overt or covert. It can occur 
at different levels and have different manifestations, 
for example, someone can be discriminated against 
simply by turning away during the conversation and 
avoiding eye contact, using reduced vocabulary to the 
interlocutor, using physical violence, or systematically 
excluding the individual from his group. Discrimination 
can be interpersonal (one person discriminates against 
another), collective (a number of individuals or groups 
discriminate), or institutional (business, industry, 
any institution or structure decides not to serve a 
particular group of people) (Rozkwitalska, 2010). To 
researchers` minds, discriminatory behavior follows a 
threat to one’s self-image. The monitoring presented 
by Fein and Spencer shows that increased stereotyping 
and prejudice can, in part, be explained by the need to 
restore a threatened positive self-perception (Fein and 
Spencer, 1997).

At the same time, certain measures should be 
taken to help overcome barriers to intercultural 

communication. Competence in this field arises 
when participants convey information correctly and 
skillfully so that it makes it possible to achieve the 
goals of communication, however, taking into account 
respect for the values, norms, and beliefs of individuals 
who are involved in the language exchange. At the 
present stage of social development, such actions are 
not only desirable but necessary to achieve successful 
interaction and mutual understanding, given the 
globalization processes and the unification of a large 
proportion of world processes.

The essence of the concept of intercultural 
competence is defined as an indicator of the formation 
of a person's ability to effectively participate in the 
process of sharing information between people with 
differing cultural identities. This ability is formed on 
the basis of knowledge, skills, and attitudes. R. Delecta 
Jenifer and G. P. Raman argue that the development 
of intercultural competence is based on three pillars. 
Those ones that contribute to the acquisition of the 
appropriate level of cross-cultural communication 
skills are intercultural sensitivity, intercultural 
awareness, and intercultural abilities (Delecta Jenifer, 
Raman, 2015). Intercultural sensitivity is identified 
as the aspect of intercultural communication related 
to emotions. To be interculturally sensitive means 
to have an empathic ability to accept and adapt 
to cultural differences as pointed out by Chen & 
Starosta (Chen & Starosta, 2000: 4). This aspect 
should be designed to provide the ability to assess the 
differences between different cultures. The cognitive 
aspect of intercultural communication is known as 
intercultural awareness. Intercultural awareness leads 
to the deepening not only of cultural consciousness 
but also the self-consciousness of the individual.

From our experience with Ukrainian and 
foreign students, we state that to achieve the goal 
of effective feedback within international groups, 
participants should be taught how to apply different 
skills obtained through various approaches aimed 
to promote intercultural competence. Tomozeiu, 
Koskinen, D’Arcangelo accent 4 stages of the 
process of translation as the interaction between the 
translator`s cognition and the origin source of the 
message and define the skills that must be obtained 
for its implementation:

Stage 1. Translation job acceptance. Skills: 
competence in initial interpersonal engagement with 
a potential client.

Stage 2. The contrastive and comparative textual 
analysis. Skills: intercultural knowledge awareness, 
self-awareness.

Stage 3. The flexible negotiating of the translation 
decisions and strategies to be applied on a textual 
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level. Skills: theoretical consideration and awareness 
of the consequences of the decisions made.

Stage 4. The interpersonal engagement with 
the end-users (through the translated text or direct 
contact). Skills: adaptability, clear consciousness 
towards the mediating activity, intercultural 
communicative competence (Tomozeiu, Koskinen, 
D’Arcangelo, 2016:256).

Within the current higher education discourse and 
in translator training curricula, the mentioned skills 
are developed through:

a) General language training
The language barrier is usually the biggest 

challenge that arises in a multicultural environment so 
training and language training classes should involve 
ones who come into contact with native speakers of a 
different language and culture. It prevents learners from 
fossilized errors and the prevalence of interlanguage 
mistakes in their spoken/written performance. It also 
will help them to pass the stage of foreign language 
plateau when they achieve the intermediate or upper-
intermediate level of language mastery.

b) Escaping errors and plateau consequences
Both notions (foreign language plateau and 

interlanguage) are mutually interconnected since the 
lack of success and consequently, lack of motivation 
increase the level of errors and mistakes made both 
not intentionally or due to the absence of knowledge. 
At the same time, the maximum extent of language 
faults leads to discouragement even with persevering, 
stubborn, and diligent learners. Learners should be 
aware of how to start and finish conversation not 
badly affecting their multicultural space participants, 
they should master interruption means and turn-
taking techniques. One of the most crucial abilities is 
a talent to ask open-ended questions which is a sign 
of politeness and gives the interlocutors the right and 
space to be fully involved in the discussion.

c) Cultural training
Individuals who interact within the framework of 

cross-cultural communication must recognize and 
know about the existence of differences between 
values, beliefs, ways of interpersonal exchange, and 
principles of perception in different communities. 
Students should be provided with intensive 
cultural training to help them understand the above 
differences. Within university academic society, this 
experience is obtained through varied webinars, 
conferences, and meetings where learners develop 
a tolerance for ambiguity. Lustig and Koester state 
the importance of tolerance for ambiguity as one 
of the eight dimensions needed in order to become 
culturally competent (Lustig and Koester, 2010: 76). 
«Understanding and defining what exactly should be 

assessed still needs to be properly discussed to avoid, 
for instance, assessing curiosity and adaptability as 
personality traits rather than as potential individual 
competencies to be developed and on which to build 
an intercultural approach» (Tomozeiu, Koskinen and 
D’Arcangelo, 2016: 253–254).

d) Application of the policy of mutual benefit
Communication between representatives of 

different cultures and nations should bring mutual 
benefits to all participants in the situation of 
interaction. It makes the conversation between all 
the parties possible. Kelly deems it critical that in 
university courses, stress is sometimes not placed on 
the danger of that students` communities that are more 
acquainted with their own culture than interculturally 
oriented. Moreover, this element is often overlooked 
thought implicated in training curricula (Kelly, 2005).

However, the features that characterize 
intercultural interaction are manifested not only 
at the level of interpersonal communication, but 
also at the level of practical use of language by 
representatives of different ethnic and cultural 
communities. Thus, we conducted a study aimed at 
identifying the peculiarities of the use of tools and 
methods of translation during English classes with 
second-year students in groups with foreign learners 
(Arabic and Asian). It was found that in the process of 
translation, cultural values and behavior significantly 
affect the quality of translation. Among the males 
of the Arab countries, the translation was marked 
by a significant emphasis on their personalization, 
in contrast to the women, who tried to translate the 
texts as impersonally as possible, without focusing on 
their gender. This confirms the theory of the influence 
of cultural characteristics on the manner and quality 
of translation, as it is known that women in Arab 
countries try to remain invisible, which is due to 
law, religious and cultural requirements for norms of 
behavior in society.

The manner and quality of the translation of 
representatives of Asian countries was also greatly 
influenced by the cultural specifics of their countries 
of origin. Their translation was characterized by an 
attempt to avoid the personification as much as by the 
impersonality of the translation, a clear organization 
of the translation material, and the use of neutral 
vocabulary. Ukrainian students also tried to abstract 
as much as possible from any personification, but 
this was not always possible, although in general 
the translation could be characterized as impersonal 
using more or less neutral vocabulary.

Conclusion. Today`s global processes 
significantly affect the development of intercultural 
communication. Behavioral culture and the ability to 
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have the right dialogue skills with people from other 
cultures not only contribute to professional growth but 
also form a broader worldview and the opportunity to 
work with colleagues around the world. Firstly, in a 
multicultural environment, you should be able to find 
the right solutions which will help you to overcome 
barriers. In translation practice, cultural barriers 
determine the relevance of intercultural learning, 
which is associated with various pedagogical, 
psychological, and practical problems. These 
challenges are connected with misunderstanding, 
standards and norms of behavior, beliefs and pre-
established values, consequences of ethnocentrism, 

stereotyping, prejudice, and finally, discrimination as 
the maintenance of the self-image itself. The practices 
to overcome those barriers implied by the curricula 
include general language training, cultural training, 
and ways to escape errors or plateau phase. Secondly, 
in a situation of intercultural communication, when 
people from different cultures interact with each 
other, a dialogue must be effective in order to achieve 
a common goal which implies an application of the 
policy of mutual benefit. Therefore, it is extremely 
important not only to adapt to the influence of other 
cultures but also cooperate with them in a productive 
and professional way.
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ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ ПРИ ПРОВЕДЕННІ 
ПРАКТИЧНО-ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ В ФАХОВИХ КОЛЕДЖАХ

Стаття описує використання результати впровадження цифрових освітніх ресурсів у фахових закладах 
освіти. Зазначено вчених, які опікувались питанням особливості застосування ІКТ в навчальних закладах, та 
вчених, які приділяли увагу цифровим компетентностям викладачів. Висвітлена основна проблема, яку вбачає 
автор, в змішаному та дистанційному навчанні – це проведення якісних практичних та лабораторних робіт 
поза аудиторією чи лабораторією, коли ні студент, ні викладач не має доступу до необхідного обладнання. Саме 
тому приділена особлива увага в статті до цифрових компетентностей викладача. Адже активне використан-
ня інфокомунікаційних технологій (ІКТ) суб’єктами освітнього процесу, спричиняє цифровізацію системи осві-
ти, що посприяє формуванню професійних цифрових компетентностей. Описані особливості фахової освіти, що 
вона передбачає, та який має підхід при навчанні студентів. Описані методики, які використовуються в закладі 
передвищої фахової освіти – Київському коледжі зв’язку, приведені приклади наповнення сайту викладача, де 
в відповідних розділах містяться вказівки до виконання робіт, описуються особливості їх проведення. Сайт 
викладача дає можливість студентам в будь –який момент відтворити практично-лабораторне заняття, опи-
раючись на вказівки, рекомендації, програми, тощо. Описана віртуальна програма Cisco Packet Tracer – яка дає 
змогу імітації, віртуалізації, відстеження, побудови мереж даних, організацію роботи пристроїв при проведенні 
практичних чи лабораторних робіт. Ця програма має велике значення для фахівців в телекомунікаціях, адже з 
її допомогою можна не лише будувати мережі, а й виявляти несправності мережі, оцінювати її надійність та 
вона має зрозумілий інтерфейс для користувача. В основу розробки практично-лабораторних робіт закладено 
принципи доступності, зрозумілості, формування мотивації та зацікавленості студентів. Зазначений ресурс 
не потребує придбання додаткового обладнання; студенти забезпечуються супроводом викладача; він є адап-
тивним для кожного закладу освіти та може бути актуальних при змішаній та дистанційній формі навчання.

Ключові слова: електронний освітній ресурс, заклад фахової передвищої освіти, дистанційне навчання, змі-
шане навчання, цифрова компетентніст, телекомунікації.
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THE USE OF DIGITAL EDUCATIONAL RESOURCES IS DURING REALIZATION 
OF PRACTICALLY-LABORATORY WORKS IN PROFESSIONAL COLLEGES

The article describes the use results of introduction of digital educational resources in professional establishments 
of education. Scientists, that took care to the questions of feature of application of ІКТ in educational establishments, 
and scientists that paid attention digital competence teachers, are marked. Lighted up basic problem that is seen by an 
author, in the mixed and controlled from distance studies is realization of quality practical and laboratory works out of 
audience or laboratory, when neither a student nor teacher has an access to the necessary equipment. For this reason the 
special attention is spared in the article to digital competence of teacher. In fact the active use of info communications 
technologies (ІCТ) by the subjects of educational process, causes the digitalizacion systems of education that will assist 
to forming of professional digital competence. Described features of trade education, that she provides for, and that 
has approach at the studies of students. Described methodologies that is used in establishment of pre-higher trade 
education – Kyiv Professional College of Communication, examples of filling of web-site of teacher are made, where in 
corresponding divisions there are pointing to implementation of works, the features of their realization are described. The 
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web-site of teacher gives an opportunity to the students in be to recreate – moment practically-laboratory employment, 
leaning against pointing, recommendations, programs, and others like that. Described virtual program Cisco Packet 
Tracer – that gives an opportunity imitations, virtualizations, watching, constructions of networks given, organization 
of work of devices during realization of practical or laboratory works. This program matters very much for specialists 
in telecommunications, in fact with her help it is possible not only to build networks but also find out the disrepairs of 
network, estimate her reliability and she has a clear interface for an user. In basis developments of practically-laboratory 
works are stopped up principles of availability, clearness, forming of motivation and personal interest of students. The 
marked resource does not need acquisition of additional equipment; students are provided students are provided by 
accompaniment of teacher; he is adaptive for every establishment of education and can be actual at the mixed and 
controlled from distance form of studies.

Key words: electronic educational resource, institution of professional higher education, distance learning, blended 
learning, digital competence, telecommunications.

Постановка проблеми. В процесі підготовки 
фахівців у коледжі під час викладення дисци-
плін особливе місце займає практична підготовка 
студентів, в вигляді практичних та лаборатор-
них робіт. Розроблені рекомендації щодо впро-
вадження змішаного навчання в закладах перед-
вищої фахової освіти, але, нажаль, немає точних 
рекомендацій, платформ, чи відкритих освітніх, 
цифрових ресурсів саме для проведення прак-
тично-лабораторних комплексів.

Аналіз досліджень. Проблематику та особли-
вості застосування інформаційно-комунікаційних 
технологій у навчальному процесі досліджують: 
В. Ю. Биков, Р. С. Гуревич, Н. В. Морзе, Карта-
шова Л.А., Бершадська О., та ін. Розробленню та 
впровадженню педагогічних технологій присвя-
чені дослідження сучасних педагогів: В. П. Без-
палька, В. М. Монахова, С. Яшанов (інформаційні 
технології в освіті та її цифровізація), та ін. У пра-
цях названих авторів велика увага приділяється 
теоретичному аспекту розроблення інноваційних 
технологій в навчальних закладах, але мало що 
вказується про практичне застосування, особливо 
проведення практично-лабораторних комплексів.

Мета статті – розглянути, які є способи про-
ведення практично-лабораторних робіт в закладах 
передвищої фахової освіти, розглянути техноло-
гії, які використовуються викладачами та озна-
йомитись з навчально-методичними комплексами 
Київського фахового коледжу зв’язку

Виклад основного матеріалу. За визначен-
ням ЮНЕСКО «відкриті освітні ресурси – це 
навчальні та наукові ресурси, які існують у від-
критому доступі або випущені під ліцензією, що 
дозволяє їх безкоштовне використання і модифі-
кацію третіми особами» (Sophie Touzé, 2014).

У контексті реалізації освітніх програм (ОП) 
підготовки здобувачів ступеня вищої освіти 
«бакалавр» спеціальності Телекомунікації в Київ-
ському фаховому коледжі зв’язку серед інших 
завдань зконцентровано увагу на компетентність 
викладачів при використанні цифрових освітніх 

ресурсів при підготовці практично-лабораторних 
комплексів.

Дослідження організаційно-технічних компо-
нентів, які формують цифрові технічні компетент-
ності викладачів, є багатовекторним та відкриває 
перед викладачами технічних дисциплін досить 
широкі можливості для впровадження особис-
тісно-орієнтованої технології навчання студентів: 
це – індивідуальне консультування, творчий під-
хід студентів при виконанні практичної чи лабо-
раторної роботи. Цей досвід майбутні фахівці 
будуть впроваджувати в своїх дипломних випус-
кних роботах.

На думку Наталії Морзе, опис цифрової ком-
петентності педагогічного працівника містить 
вимоги до структури та рівнів цифрової компе-
тентності, необхідних для успішного здійснення 
професійної діяльності педагогічними працівни-
ками в умовах розвитку цифрового суспільства, та 
словник термінів, що використовуються. Цифрова 
компетентність педагогічного працівника має 
забезпечувати розвиток широкого спектру усіх її 
складових: від медіаграмотності до опрацювання 
та критичного оцінювання інформаційних даних, 
безпеки та співпраці в мережі Інтернет до знань 
про різноманітні цифрові технології та пристрої, 
вміння використовувати відкриті ресурси та тех-
нології для професійного розвитку, формування у 
учнів умінь ефективно користуватися цифровими 
технологіями та сервісами у навчальних та жит-
тєвих ситуаціях для розв'язування різних проблем 
та завдань, застосовувати інноваційні технології 
для оцінювання результатів їх навчальної діяль-
ності, розуміння поняття кодування, елементів 
штучного інтелекту, віртуальної та доповненої 
реальності та вирішення професійних проблем за 
допомогою використання цифрових технологій 
(Морзе, 2016) 

Адже при організації змішаного навчання 
особливо варто звернути увагу на вимоги до 
викладача. Звісно, для ефективного впровадження 
змішаного навчання потрібні відповідні цифрові 
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компетентності керівництва, педагогів і здобува-
чів освіти.

Але змішане навчання, на думку автора, це наба-
гато ширший процес це оптимізація освітнього 
процесу, необхідність ефективного налагодження 
роботи між викладачем та молоддю, яка більш циф-
ровізована в наш час. Це зміна підходів до викла-
дання. Для переходу фахового коледжу до змішаного 
навчання повинна стояти трансформація освіт-
нього процесу заради якнайкращого забезпечення 
навчальних потреб та інтересів здобувачів освіти 
з використанням сучасних педагогічних підходів, 
чому має служити правильне застосування мож-
ливостей сучасних цифрових технологій. Змішане 
навчання відрізняється від дистанційної форми здо-
бування освіти. Воно передбачає, що освітній про-
цес відбувається з очним спілкуванням здобувачів 
освіти з їхніми викладачами. Відповідно, це пови-
нно сприяти максимальному використанню сильних 
сторін безпосереднього й онлайнового навчання. 
Запровадження цифрової трансформації освітньої 
галузі дає можливість керувати змінами, які спри-
яють еволюції освітніх моделей; інноваційний під-
хід до впровадження ефективних методів навчання, 
можливостей розкриття академічного потенціалу 
через наслідування досвіду пріоритетних напрямів 
наукових досліджень.

Для викладачів американських шкіл, які впро-
ваджують змішане навчання, визначено перелік 
компетентностей, якими вони повинні володіти 
для організації ефективної роботи в межах змі-
шаного інформаційно-освітнього середовища 
(Powell, 2014) (рис. 1).

 

Рис. 1. Компетентність викладачів в умовах 
змішаного навчання

1. Уявлення учителя: орієнтація на розвиток 
мислення учня, на результати навчання, усвідом-
лення необхідності індивідуалізації навчальної 
діяльності, переосмислення ролі викладача. 

2. Якості учителя визначають особистісні риси 
та поведінку, які дають змогу здійснити пере-

хід до нових моделей навчання. Серед таких 
якостей – наполегливість, гнучкість, відкритість 
новому досвіду. 

3. Адаптаційні навички передбачають уміння 
швидко реагувати на зміни та проблеми, що вини-
кають у процесі впровадження інновацій. Серед 
адаптаційних навичок важливими є: співпраця, 
постановка цілей, вирішення проблем. 

4. Технічні навички: оцінювання навчання, 
управління навчанням не тільки всієї групи, але 
й кожного, організація індивідуальних форм 
навчання з поєднанням роботи в малих і вели-
ких групах, вміння застосовувати різні навчальні 
засоби, методики, онлайн та офлайн ресурси, 
вміння динамічного поєднання засобів навчання 
та адміністрування. Отже, змішане навчання 
об’єднує два важливі компоненти – талант, знання 
та вміння педагога і технологічні інструменти, які 
дають змогу організувати навчання на високому 
рівні (Ткачук, 2019).

Готовність закладу освіти до цифрового сього-
дення можна оцінити за допомогою онлайнового 
інструменту для самооцінювання SELFIE, який 
було розроблено під егідою Європейського фонду 
освіти з огляду на професійну (професійно-тех-
нічну) освіту. Він є в доступі українською мовою. 
Цей безкоштовний онлайн-інструмент рекомендо-
вано до використання закладами загальної серед-
ньої та професійно-технічної освіти Міністерством 
освіти і науки України. Цей онлайн-інструмент не 
вимірює та не порівнює знання чи навички корис-
тувачів, не оцінює та не порівнює заклади освіти 
між собою. Він використовується лише для самоа-
налізу стану цифровізації та ефективності викорис-
тання цифрових освіитніх ресурсів у конкретному 
закладі освіти. Він допомагає закладам освіти оці-
нити, як вони використовують цифрові технології 
для інноваційного та більш ефективного навчання, 
беручи до уваги думки вчителів, учнів та керівни-
ків закладу (Пасічник, 2021).

Які ж особливості навчання в фахових коле-
джах та що взагалі передбачає фахова перевища 
освіта розглянемо нижче.

Система фахової передвищої освіти перед-
бачає здобуття кваліфікацій, що відповідають 
п’ятому рівню Національної рамки кваліфікацій.

У Законі про фахову передвищу освіту йдеться 
про поняття освітньо-професійної програми у 
сфері фахової передвищої освіти – а саме, це 
єдиний комплекс освітніх компонентів (навчаль-
них дисциплін, індивідуальних завдань, прак-
тик, контрольних заходів тощо), спрямованих на 
досягнення визначених результатів навчання, що 
дає право на отримання визначеної освітньої та 
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професійної кваліфікації. Студентоорієнтоване 
навчання – підхід до організації освітнього про-
цесу, що передбачає:

• заохочення здобувачів фахової передви-
щої освіти до ролі автономних і відповідальних 
суб’єктів освітнього процесу;

• створення освітнього середовища, орієн-
тованого на задоволення потреб та інтересів здо-
бувачів фахової передвищої освіти, включаючи 
надання можливостей для формування індивіду-
альної освітньої траєкторії;

• побудову освітнього процесу на засадах 
взаємної поваги і партнерства здобувачів фахової 
передвищої освіти та адміністрації, педагогіч-
них (науково-педагогічних) та інших працівників 
закладу фахової передвищої освіти;

Якість фахової передвищої освіти – відповід-
ність умов освітньої діяльності та результатів 
навчання вимогам законодавства та стандартам 
фахової передвищої освіти, професійним та/або 
міжнародним стандартам (за наявності), а також 
потребам зацікавлених сторін і суспільства, яка 
забезпечується шляхом здійснення процедур вну-
трішнього та зовнішнього забезпечення якості 
освіти. Тому, кожен заклад повинен намагатися в 
сучасних умовах надати якісну освіту, в рамках дис-
танційного, очного чи змішаного навчання. (Закон 
України про фахову передвищу освіту, 2019).

В фахових коледжах основними дисциплінами 
є дисципліни для вступу в спеціальність. Ці пред-
мети є основними та базовими для розуміння осно-
вних телекомунікаційних процесів. Для розуміння 
студентами основних понять, способів передачі 
інформації, способів маршрутизації, основних 
видів систем та мереж, способи побудови мереж, 
організація абонентського доступу. В процесі під-
готовки фахівців у коледжі під час викладення 
дисциплін особливе місце займає практична під-
готовка студентів, в вигляді практичних та лабо-
раторних робіт. Практичні роботи містять також 
комп’ютерне моделювання. Включення його в 
галузі мережевих та комунікаційних технологій 
є своєчасним та абсолютно необхідним для май-
бутніх спеціалістів, що будуть займатися розроб-
кою сучасних інформаційних систем і комплексів. 
У подальшому практичний досвід дозволить моло-
дому спеціалісту набагато швидше та легше освої-
тись на своєму першому робочому місці, оскільки 
практичні вміння, закладені ще у навчальному 
закладі, гартують студента до реальної роботи.

Враховуючи все вищесказане, автором встанов-
лено, що цифрова компетентність викладача фахо-
вого закладу повинна включати якомога більше 
вмінь та навичок для використання цифрових ресур-

сів. Викладач повинен не лише, користуючись циф-
ровими додатками, такими як ZOM, Google Meet, 
Google Class, viber, telegram,та багато інших, давати 
теоретичні знання, а повинен використовувати плат-
форми та засоби для реалізації практичних робіт.

Наприклад, на зараз існує дуже багато можли-
востей зініціювати практичну роботу на домаш-
ньому ПК. В умовах знаходження на дистанцій-
ному навчанні, з допомогою ZOOМ, надавши 
можливість демонстрації екрану, можна пере-
вірити виконання практичної роботи студентом 
вдома. Але для цього необхідно переглянути 
навчальні плани та програми, підлаштувати їх під 
проведення частини робіт вдома, але під керів-
ництвом викладача, за допомогою демонстра-
ції екрану. Таким чином, викладач може допо-
могти студентом, навіть на відстані. Перевага 
IT-інструментів у тому, що вони допомагають 
пояснювати складні теми і демонструвати цікаві 
приклади, дають можливості реалізації, хоч не 
всіх, але багатьох практичних робіт віддалено. 
Звісно ці інструменти не замінять сутності викла-
дання, вони просто нададуть йому більшої якості, 
сучасності та актуальності.

Педагог повинен не лише використовувати 
сучасні технології на заняттях, а бути активним 
членом професійних груп, що дасть змогу бути в 
тренді всіх нових досягнень та для обміну досві-
дом. знати досконало теорію свого предмета – це 
сьогодні замало для того, щоб заволодіти увагою 
школярів та студентів. 

Розглянемо технології, що використовуються нау-
ково-педагогічними працівниками відділення «Інфо-
комунікаційних систем та захисту інформації»(ІКСЗІ) 
в Київському фаховому коледжі зв’язку.

Розроблені викладачами електронні навчально-
методичні комплекси (ЕНМК) дисциплін вико-
ристовуються для супроводу освітнього процесу 
впродовж навчання студентів від молодшого спе-
ціаліста до бакалавра. Також вони містять вка-
зівки для проходження лабораторно-практичних 
завдань (рис. 1).

 
Рис. 1. Електронні навчально-методичні 

комплекси (ЕНМК) для практикоорієнтованого 
формування професійних компетенцій майбутніх 

спеціалістів з Телекомунікацій

Квятковська А. Використання цифрових освітніх ресурсів при проведенні практично-лабораторних робіт...
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Педагогiка

В фаховому коледжі створене інформаційно-
освітнє середовище, що містить ЕНМК з усіх 
навчальних дисциплін, викладання яких забезпе-
чують працівники комісії. Використання такого 
забезпечення в навчальному процесі дозволяє на 
практиці реалізувати вимоги змішаного навчання 
та дозволяє на практиці реалізувати необхідні прак-
тично-лабораторні комплекси. Усі матеріали роз-
міщені в загальному доступі, на сайті коледжу, та в 
бібліотеці. І використовуються студентами під час 
підготовки до лекційних занять, самостійної роботи, 
виконання практичних, лабораторних робіт.

Здійснюючи підготовку здобувачів передвищої 
фахової освіти, доречно використовувати ресурс 
усіх освітніх компонентів (ОП), можливості як 
обов’язкових, так і вибіркових дисциплін.

При проведенні лабораторно-практичних робіт 
використання інтернет-технологій, різних видів 
інформаційних ресурсів, комп’ютерних мереж, 
інтерактивних SMART-дошок, сучасних програм 
імітування побудови мереж дозволить розв’язати 
ряд завдань (рис.2), які забезпечують формування 
готовності до роботи зі студентами та зацікавле-
ності студентів до виконання робіт в умовах дистан-
ційного чи змішаного навчання. Саме проведення 
якісних практично-лабораторних робіт потребують 
високої цифрової компетентності викладача.

Особливо важлива увага приділена наданню 
доступу студентам до практично-лабораторних 
робіт (рис.3), які виконуються програмою cisco 
packet tracer. Ця програма дозволяє імітувати 
роботу різних мережевих пристроїв, таких як 

Рис. 2. Навчально-методичний комплекс викладача Київського фахового коледжу зв'язку 
при проведенні практично-лабораторних робіт

Рис. 3. Доступ до виконання практично-лабораторних робіт на базі віртуальної програми  
cisco packet tracer.
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комутатори, маршрутизатори, роутери ітд. Даний 
симулятор дає можливість студенту при прове-
денні практичної чи лабораторної роботи здобути 
досвід в налаштуванні реальної мережі, яка може 
містити необмежену кількість пристроїв. Нала-
штування обладнання здійснюється декількома 
способами: введення команд в операційну сис-
тему Cisco IOS, через графічний веб-інтерфейс, 
командами та графічним меню операційної сис-
теми. Режим віртуалізації дає можливість як сту-
денту, так і викладачу використати її в змішаному 
та дистанційному навчанні.

Висновки. Підсумовуючи наведене вище, 
автор може констатувати, що використання осо-
бистого сайту викладача з викладенням в ньому 

практичних, теоретичних, лабораторних робіт, 
ведення практично-лабораторних комплексів на 
базі однієї з віртуальних програм – cisco packet 
tracer, є досить ефективним і дає змогу студентам, 
навіть не маючи доступу до лабораторій в закладі, 
мати можливість зімітуювати мережу, побудувати 
систему, вдосконалити свої знання та закріпити 
теоретичні уявлення. Організацію роботи сту-
дентів на цій платформі та керуючись підказками 
викладача можна оцінити досить високо, так як 
таку, що задовольняє поставлену задачу – про-
вести практично-лабораторну роботу при зміша-
ному чи дистанційному навчанні. Коли студент не 
має змоги скористуватись обладнанням в лабора-
торії закладу.
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АКМЕОЛОГІЧНИЙ ПІДХIД У ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ 
МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ

У статті проаналізовано роль акме-технологій у процесі розвитку мовної особистості майбутніх педагогів.
Мета статті – виокремити та проаналізувати компоненти мовної особистості, а також з’ясувати роль 

акме-технологій у процесі розвитку мовної особистості майбутніх педагогів. Під мовною особистістю розу-
міємо мовця, котрий не лише володіє мовленнєвою, комунікативною та художньо-мовленнєвою компетентнос-
тями, але й як представника певного етносоціуму, що відроджує культуру, звичаї й традиції народу; знає певні 
мовні і поведінкові стереотипи, культурні коди тощо.

У розвідці проаналізовано поняття “мовленнєва компетентність”, “комунікативна компетентність”, 
“художньо-мовленнєва компетеність”, “лінгвосоціокультурна компетенція”. Велике значення для розвитку мов-
ної особистості мають знання історії, побуту, звичаїв, традицій, фольклору. У розвідці акцентовано увагу на 
поняття мовної картини світу, яку ми розглядаємо як невід’ємну складову загальної концептуальної картини 
світу. Мовна картина відображає національно-специфічне бачення світу. У мові відображений людський досвід; 
погляд на світ, характерний для певної спільноти людей. Мова функціонує як посередник, який допомагає зрозу-
міти думки і мислення людини і усієї спільноти, а також те, як людина сприймає світ.

Надзвичайно важливим для педагога є безперервне самовдосконалення, праця над покращенням форм, мето-
дів і технологій навчання та розвиток власної мовної особистості. Використання акме-технологій у процесі 
розвитку мовної особистості здобувачів вищої педагогічної освіти сприяє підвищенню навчальної мотивації 
студентів-педагогів, самовдосконаленню, самореалізації, самоосвіті, прогнозуванню майбутнього кар’єрного 
зросту. Зокрема, проаналізовано ігрові технології, технології розвивального навчання, особистісно зорієнтова-
ного навчання, метод проєктів та ін. Упровадження акмеологічного підходу в освітній процес орієнтує здобува-
чів вищої педагогічної освіти на безперервне підвищення професійної майстерності, проєктування та моделю-
вання педагогічного процесу з урахуванням нових стандартів, нових викликів.

Ключові слова: акмеологічний підхід, акмеологічні технології, мовна особистість, педагоги, культура мовлення.
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ACMEOLOGICAL APPROACH IN THE PROCESS OF DEVELOPMENT 
OF LANGUAGE PERSONALITY OF FUTURE TEACHERS

The article analyzes the role of acme technologies in the process of developing the language personality of future teachers.
The purpose of the article is to identify and analyze the components of linguistic personality, as well as to clarify 

the role of acme technologies in the process of developing the linguistic personality of future teachers. By linguistic 
personality we mean a speaker who not only possesses language, communicative and artistic-speech competences, but 
also as a representative of a certain ethnosociety, reviving the culture, customs and traditions of the people; knows certain 
language and behavioral stereotypes, cultural codes, etc.

The research analyzed the concepts of "speech competence", "communicative competence", "artistic and speech 
competence", "linguistic socio-cultural competence". Knowledge of history, everyday life, customs, traditions, and folklore 
is of great importance for the development of a linguistic personality. In the research, attention is focused on the concept 
of the language picture of the world, which we consider as an integral part of the general conceptual picture of the world. 
The language picture reflects a nationally specific vision of the world. Human experience is reflected in language; a view 
of the world characteristic of a certain community of people. Language functions as a mediator that helps to understand 
the thoughts and thinking of a person and the entire community, as well as how a person perceives the world.
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Кобилецька Л. Акмеологічний підхiд у процесі розвитку мовної особистості майбутніх педагогів

Continuous self-improvement, work on improving the forms, methods and technologies of teaching and the 
development of one's linguistic personality are extremely important for a teacher. The use of acme-technologies in the 
process of developing the linguistic personality of students of higher pedagogical education contributes to increasing 
the educational motivation of teacher students, self-improvement, self-realization, self-education, and forecasting future 
career growth. In particular, game technologies, developmental learning technologies, personally-oriented learning, and 
the project method were analyzed. The introduction of the acmeological approach to the educational process orients 
students of higher pedagogical education to constant self-improvement, designing and modeling the pedagogical process 
taking into account new standards and new challenges.

Key words: acmeological approach, acmeological technologies, language personality, teachers, speech culture.

Постановка проблеми. Одне з основних 
завдань вищої педагогічної освіти – розвиток мов-
ної особистості. Під мовною особистістю розумі-
ємо мовця, котрий не лише володіє мовленнєвою, 
комунікативною та художньо-мовленнєвою ком-
петентностями, але й як представника певного 
етносоціуму, що відроджує культуру, звичаї й тра-
диції народу; знає певні мовні і поведінкові сте-
реотипи, культурні коди тощо. Мовна особистість 
передбачає знання і дотримання мовних норм у 
процесі спілкування та володіння мовленнєвою 
майстерністю, яка залучає технічні характерис-
тики мовлення, а також полягає у вмінні доречно 
обирати найбільш доцільні мовні засоби для пев-
ної ситуації та успішному володінні невербаль-
ними засобами спілкування. 

Мовлення – найважливіший інструмент педа-
гогічної діяльності, за допомогою якого вдається 
реалізувати ряд педагогічних завдань: створити 
сприятливе освітнє середовище; встановити 
контакти; сформувати відчуття емоційної захи-
щеності, впевненості, затишку; зробити освіт-
ній процес привабливим тощо (Кобилецька, 
2022: 159). Застосування акмеологічного підходу 
у процесі розвитку мовної особистості майбутніх 
педагогів сприяє постійному вдосконаленню, здо-
буттю нових знань, мобільності та самостійності, 
підвищенню рівня майстерності, що є вимогою 
сьогодення. У цьому полягає актуальність теми.

Аналіз досліджень. Дослідженню особливостей 
формування мовної особистості присвятили свої 
праці А. Сотников, Л. Мамчур, Н. Бородіна, С. Кале-
нюк та інші. Мовознавець А. Сотников (2012) ана-
лізував складові компоненти мовної особистості 
в контексті міжкультурної комунікації. Розвиток 
мовної особистості як пріоритетний напрям сучас-
ної лінгводидактики представила у своїй розвідці 
Л. Мамчур (2016). Дослідники Н. Бородіна, С. Кале-
нюк (2015) акцентували увагу на особливостях фор-
мування мовної особистості учнів.

Проте, проблема застосування акмеологічного 
підходу в процесі розвитку мовної особистості май-
бутніх педагогів потребує детального опрацювання.

Мета статті – виокремити та проаналізувати 
компоненти мовної особистості, а також з’ясувати 

роль акме-технологій у процесі розвитку мовної 
особистості майбутніх педагогів. 

Виклад основного матеріалу. Відповідно до 
Педагогічної Конституції Європи (2013) однією 
з найважливіших компетентностей, якими має 
володіти вчитель XXI століття є комунікативна 
компетентність. 

Основне завдання вищої педагогічної освіти – 
формування і розвиток мовної особистості, котра 
є носієм мови, дбає про її красу й функціону-
вання, володіє мовленнєвою, комунікативною, 
художньо-мовленнєвою компетентностями, засо-
бами мовленнєвого впливу тощо.

Мовленнєва компетентність полягає у вмінні 
продукувати свої звернення, думки, враження 
тощо в будь-яких формах мовленнєвого вислов-
лювання за допомогою вербальних і невербаль-
них засобів. Мовленнєва компетентність об’єднує 
фонетичний, лексичний, граматичний, діало-
гічний, монологічний складники та засвідчує їх 
взаємозалежність і взаємозумовленість (Базо-
вий компонент дошкільної освіти, 2021). Теоре-
тичною основою мовленнєвої компетентності 
є мовна компетенція як система знань базових 
мовознавчих понять, основних відомостей з різ-
них розділів мовознавства; орфоепічних, лексич-
них, граматичних, стилістичних, орфографічних 
вмінь; знання правил мовленнєвого етикету, усної 
народної творчості тощо.

Комунікативна компетентність – сукупність 
знань, умінь і навичок, що забезпечують ефек-
тивне спілкування у різних формах конструктив-
ної взаємодії; здатність підтримувати партнерські 
стосунки, заявляти про свої наміри і бажання, 
узгоджувати свої інтереси з іншими, аргументо-
вано відстоювати свою позицію.

Художньо-мовленнєва компетентність – здат-
ність відтворювати художньо-естетичні враження 
від сприйняття літературних і художніх творів засо-
бами різних видів художньо-мовленнєвої діяльності 
(Базовий компонент дошкільної освіти, 2021).

Окрім вищезазначених компетентностей до 
поняття мовної особистості також залучаємо 
розуміння мовного коду, володіння лінгвосоціо-
культурною компетенцією.
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У сучасному мовознавстві значна частина 
досліджень присвячена теорії картини світу (поль-
ські мовознавці (Є. Бартмінський, А. Вежбицька та 
ін.), українські (М. Кочерган, С. Денисова, О. Селі-
ванова, Л. Лисиченко); чеські (І. Ванькова) та ін.).

 Поняття “картина світу” належить до базо-
вих наукових понять. Мовознавець С. Денисова 
(2005: 9) слушно зауважує, що картина світу – це 
комплекс фундаментальних понять, які віддзерка-
люють специфіку людини та її буття, адже людина 
як суб’єкт пізнання є носієм певної системи знань, 
уявлень, міркувань щодо об’єктивної дійсності. 
Картина світу типізується у мові, музиці, образот-
ворчому мистецтві, різноманітних соціокультур-
них стереотипах поведінки людей.

Мова – основна форма, у якій відображено 
наші уявлення про світ. Вона також є найважли-
вішим інструментом, за допомогою якого людина 
отримує і узагальнює свої знання, фіксує і передає 
їх соціуму. 

Визначення мовної картини світу розвинув 
український мовознавець М. Кочерган “спосіб 
відбиття реальності у свідомості людини, що 
полягає у сприйнятті цієї реальності крізь призму 
мовних та культурно-національних особливостей, 
притаманних певному мовному колективу, інтер-
претація навколишнього світу за національними 
концептуальними канонами” (Кочерган, 2004: 13).  

 У мові відображений людський досвід; погляд 
на світ, характерний для певної спільноти людей. 
Мова функціонує як посередник, який допомагає 
зрозуміти думки і мислення людини і усієї спіль-
ноти, а також те, як людина сприймає світ. 

 Мова “наскрізь” пронизує світ людини. 
М. Гайдеґґер зазначав, що мова завжди йде попе-
реду нас: “ми постійно мовимо їй лиш услід, ми 
наче вбудовані в мову і ніколи не зможемо вийти з 
неї, щоб можна було оглянути її якось зовні” (Гай-
деґґер, 2007: 152). “Отак ми відстаємо від того, 
що ми спочатку мали б собі наздогнати, аби про 
те мовити. Відтак ми, мовлячи про мову, постійно 
сплутані у недостатньому мовленні. Ця сплута-
ність перекриває нам шлях до того, що має вияви-
тися мисленням” (Гайдеґґер, 2007: 152). У мовних 
категоріях закріплено результати пізнання люди-
ною світу, усвідомлення значень просторових і 
часових параметрів нашого буття. Людина усві-
домлює себе в певних вимірах і в оточенні. Саме 
антропоцентричність мови стала закономірним 
результатом вивчення мови в тісному зв’язку з 
людським чинником.

З вищевказаними твердженнями пов'язаний 
той загальновідомий факт, коли спільна для різ-
них народів поняттєва система передається най-

різноманітнішими мовними формами. Закономір-
ність такої ситуації детермінована тим місцем, яке 
посідає рідна мова народу у відображенні в наці-
ональній свідомості об’єктивної дійсності, висту-
паючи потужним чинником цього процесу. 

 Мовна картина світу – невід’ємна складова 
загальної концептуальної картини світу; система 
взаємопов’язаних мовних одиниць, що відобража-
ють реалії навколишньої дійсності і внутрішнього 
світу людини. Польський дослідник Є. Бартмін-
ський (2009: 12 – 13) наголошує на таких осо-
бливостях мовної картини світу: кожен народ має 
певні відмінності у своїй мовній картині світу, 
картини світу варіюють, мовна картина світу є 
вторинною за своєю природою, антропоморфною 
за спрямованістю, складається з багатьох елемен-
тів, таких як традиції, вірування, ритуали, обряди, 
цінності, знання, поняття, уявлення, моделі пове-
дінки, стереотипи та інше. 

Отже, мовна картина світу відображає націо-
нально-специфічне бачення світу. 

Таким чином, поняття мовної особистості 
передбачає досконале знання культури народу, 
історії, побуту, звичаїв, традицій, фольклору, гео-
графічних відомостей тощо.

Ще однією складовою мовної особистості є 
риторичні вміння і навички, адже дуже важливо 
вміти обирати серед багатства виражальних засо-
бів найбільш доречніші, аби зацікавити слухачів, 
переконати, довести арґументовано свою думку. 
Педагог повинен побудувати так мовленнєву 
діяльність, щоб учні якомога швидше засвою-
вали матеріал, щоб було чітко, зрозуміло, логічно, 
виразно структуроване повідомлення. 

 Для студентів-педагогів пропонується ряд 
дисциплін, які безпосередньо сприяють розвитку 
мовної особистості, серед яких “Українська мова 
за професійним спрямуванням”, “Сучасна україн-
ська мова з практикумом” , “Основи культури та 
техніки мовлення”, “Основи педагогічної комуні-
кації”, “Риторика та культура мовлення педагога”, 
“Усна народна творчість у вихованні дошкільни-
ків”, “Дитяча література” та ін..

Педагог повинен постійно працювати над 
покращенням форм, методів і технологій навчання 
та розвивати власну мовну особистість.

Згідно з Педагогічною Конституцією Європи 
(2013), окрім комунікативної компетентності, 
педагог також має володіти такими компетентнос-
тями: лідерська компетентність; дослідницько-
аналітична компетентність; здатність навчатися 
протягом життя.

Дуже важливо на заняттях використовувати 
акмеологічні технології, до яких відносимо ігрові 
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технології, які сприяють розвитку потенціалу, 
власної особистості здобувача освіти, навча-
ють долати бар’єри у спілкуванні, мотивують 
до навчання. Також доцільно використовувати 
технології розвивального навчання, особистісно 
зорієнтованого навчання, метод проєктів, які 
спрямовані, здебільшого, на самостійну діяль-
ність учнів, передбачають використання різнома-
нітних дослідницьких методів, засобів навчання, 
інтегрованих знань і вмінь з різних галузей науки, 
техніки тощо. Безперечно, потрібно практику-
вати різного роду дискусії, колективні завдання, 
публічні виступи, орієнтовані на певну авдиторію. 
Доцільно подавати різні види діалогів: діалог-
обмін думками, діалог-розпитування, діалог-спо-
нукання та ін.; моделювати стандартні етикетні 
ситуації і пропонувати бесіди; організовувати 
семінари на цікаві актуальні теми, пов’язані з май-
бутньою професійною діяльністю з передбаченим 
виступом кожного учасника тощо. Варто вико-
ристовувати на заняттях різноманітні вправи, які 
розвивають образне мислення, художнє бачення 
світу, збагачують словниковий запас, сприяють 
кращому засвоєнню значень слів, фразеологіз-
мів, паремій. До таких вправ можна віднести ті, 
які пропонують здобувачам освіти побути у ролі 
журналіста (брати інтерв’ю), поета (дописати 
римовані рядки), прозаїка (завершити оповідання, 
казку, притчу тощо).

Застосування акме-технологій в освітньому 
процесі сприяють постійному вдосконаленню, 
формуванню конкурентоспроможного фахівця, 
який матиме значні інтелектуальні, емоційно-
вольові, комунікативні переваги. Упровадження 

акмеологічного підходу в освітній процес орієнтує 
здобувачів вищої педагогічної освіти на постійне 
самовдосконалення, проєктування й моделювання 
педагогічного процесу з урахуванням нових стан-
дартів, нових викликів. Акмеологічні технології 
сприятимуть здобуттю проєктуальних вмінь, які 
так необхідні педагогам для прогнозування свого 
професійного росту, визначення певних професій-
них вершин, досягнення яких буде сприяти підви-
щенню педагогічної майстерності та якості освіти. 

Застосування акмеологічних технологій спри-
яють формуванню сприятливому освітньому 
середовищу, яке формує багатий духовний світ 
здобувачів освіти.

Висновки. Формування і розвиток мовної осо-
бистості – одне з найважливіших завдань педа-
гога. Керування власним мовленням; уникання 
бар’єрів у спілкуванні; володіння мовленнєвою, 
комунікативною, художньо-мовленнєвою, лінг-
восоціокультурною компетенціями – запорука 
успішної педагогічної діяльності. Використання 
акме-технологій у процесі розвитку мовної осо-
бистості здобувачів вищої педагогічної освіти 
сприяє підвищенню навчальної мотивації сту-
дентів-педагогів, самовдосконаленню, самореа-
лізації, самоосвіті, прогнозуванню майбутнього 
кар’єрного зросту. Застосування акмеологічного 
підходу орієнтує на досягнення вищого рівня 
мовної особистості як однієї з вершин педагогіч-
ної майстерності; реалізацію творчого потенціалу 
майбутніх педагогів; гармонійний розвитку осо-
бистості, здатної формувати мовленнєву, кому-
нікативну, ходожньо-мовленнєву компетенції в 
учнів, вихованців.
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